
2. júlí. - fyrsti fundur.
Mánudaginn, 2. dag júlfmánaðar 1855, var alþingi Íslendinga sett
í Reykjavík. Á~ur en þingi~ var sett, var guðsþjónusta haldin í
dómkirkju bæjarins, og prjedíkaðl dómkirkjuprestur, prófastur herra
Ó. Pálsson, og lagði út af Matth. 6., 33.

Auk konungsfulltnla, herra amtmanns P. Melsteðs, r. af d. og
dbrm., og skrifara hans, prestaskólakennara herra S. .1Jfelsteðs, vont
þessir alþingismenn víðstaddlr:

A. Konungkjörnir:
1. Þórður Sveinbjörnsson, konferensrað og háyfirdómari.
2. ll. G. Thordersen, biskup yfir Íslandi.
3. Þórður Jðnassen, jústizrá~ og assessor í landsyfirrjettinum.
4. Y. Finsen, kanselírað og landfógeti (varaþingmaður).
5. P. Pjetursson, r. af dhr., prófessor og forstöðumaður prestaskólans.

B. Þj óðkjörnir:
1. Jón Guðmundsson, lögfræ'ðingur, frá Reykjavík, fyrir Skapta-

fellssýslu.
2. Páll Sigurðsson, hreppstjóri, frá Árkvörn, fyrir Rangárvallasýslu.
3. Magnús Andrjesson, hreppstjóri, frá Sy'ðra-Langholti fyrir Ár-

nessýslu.
4. Guðmundur Brandsson, hreppstjóri, frá Landakoti, fyrir Gull-

bringu- og Kjósarsýslu.
5. H. Stephensen, prófastur, frá Ytra-Hólmi, fyrir Borgarfjarðar-

sýslu.
6. Jón Sigurðsson, hreppstjóri, frá Tandraselí, fyrir Mýra- og Hnappa-

dalssýslu.
7. E. 6. Kúld, aðstoðarprestur, frá Flatey, fyrir Snæfellsnessýslu

(varaþingmaður).
8. Guðmundur Einarsson, prestur, frá Kvennabrekku, fyrir Dala-

sýslu.



H. Ú. Sicerisen, prófastur, frá Flatey, fyrir Barðastrandarsýslu.

1O. Jún Sanuonsson, bóndi, frá Ketdudal, fyrir Skagafjarðarsýslu.
11. Stefán Jðnsson, umboðsmaður, fd Reistar.i. fyrir Eyjafjarðar-

sýslu.
12. Jún Jónsson. umboðsmaður, fní Múnkaþvení, fyrir Norðurþing-

eyjarsýslu.
13. Jún K1'istjánsson. prestur, fni Ytra felli, fyrir Suðurþingeyjar-

sýslu.
14. Jún IIávm'ðsson, prestur, frá Skorrastað, fyrir Suðurmúlasýslu.

Hí. Jón Pjetursson, dómari í landsyfirrjettlnum, kosinn fulltrúi fyrir
Reykjavíkurbæ, en varaþíngmaður í Strandasýslu.

Konungs(ulltrztt setti því næst þlngið með eptirfylgjandi ræðu:

Heiðruðu alþingismenn! ástkæru landar !

Enn þ.i einu sinni tílkvaddur af vorum allramildasta konungi,
til aú flytja erindi hans lí þessu þingi, álít jeg það hlýða, aú ávarpa
yður, heiðruðu alþingismenn, með fáeinum orðum, áúur en vjer tilk-
nm til starfa þeirra, er köllun vor til þessa þings af oss heimtar.

Jeg vil þá fyrst votta yður gleöí mína yfir því, a'ð mæta hjer

aptur þeim sömu mönnum, er á seinasta þingi með velvildarfullrl
eindrægni gjörðu mjer sWú,u mína ljettari, en hún, eptir e\'lli sínu,

opt hlýtur að vera,
Síðan vjer vorum hjer saman seinast, hefur, eins og þjer vitið,

brotizt út mikill og ákaflegur ófriður milli nokkurra af þeim voldug-

ustu þjó\'Jum Xorðunilfunnar ; en fyrir tilstilli guðlegrar forsjónar og
viturleik stjórnarinnar hefur Danaveldi enn þ.í komizt hjá, a\') taka
þátt Í stríði þessu, og þannig að fríjast frri þeim hörmulegu aílelð-
ingum, er hluttekning Í slíku stríbi ætíð hefur í för með sjer.

Enn þ.í hefur stjórninni í Danmörku ekki tekizt a'ð koma á al-
mennri stjdrnarsklpun fyrir allt konungsveldið, eða að fá breytt á
þann MH, er þar til svarar, hinum dönsku grundvallarlögum ; og því
er ekki heldur von á, ao um stöðu Íslands í fyrirkomulagi ríkisins
hafi enn þá verið eoa orðið gjörð nokkur föst eða fullkomleg ákYör\'J-
un.

Af hinni konunglegu auglýsingu til alþingis, er braðum mun
verða yður afhent, munuð þjer f.í sj eð, bæði það, að vor allramild-
asti konungur kannast við, hve dyggilega þjer hafið kappkostað a\')
efla hans og fö\'Jurlandsins gagn, og líka, að stjórn hans, bæði í laga-
boðum þeim, sem nt eru komin eptir tillögum hins seinasta alþingis, og
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eins í frumvörpum þcim og upprístungum. er nú liig\) verða fyrir
þetta þing, hefur ei einasta nákvæmlega yfirvegað, tillögur alþingis,
heldur og cinnig fylgt þcim og tekið þær til greina í öllum þeim
atriðum, hvar yfirgnæfandi ástæ\)ur ekki hafa verið því til hindrunar.

Af frumvörpum þeim, sem jeg af stjórnarinnar hendi íþetta sinn
hef að leggja fyrir þingið, cru það sjer í lagi tv ii, sem eru mjög
vandasöm og þurfa nakvæmlegrar og ítarlegrar yfirvegunar og rann-
sökunar með, ef þeim á að verða ráM\) til lykta á þann hátt, er
sje til sóma fyrir þínglð, og til gagns fyrir landið, nefnilega frum-
varpið um sveitastjórn hjer lí landi, og uppástunga um það, hvernig
lagfæra megi jarðamatið. Eigi þessi mál vel og vandlega af hendi
ao leysast, munu þau bæði útheimta svo langan tíma, og svo miklð
af vinnukröptum þingsins, a\) þingmenn ættu vel a\) gæta þess, og
gæta þess í tíma, að þeir ei taki fleiri málefni til rneðferðar , en
þeir, svo vel sje, flU yfirkomizt, án þess a\) það verbí meðhöndlun
hinna meir árfðandi málefna til tálmunar ella fyrirstöðu.

A\) ö\)ru leyti fulltreysti jeg því, ao þjer, heiðruðu alþingis-
menu, munuð starfa all þeim málefnum, er fyrir yður verða lögð,
eður hjer koma til umræðu, með þeirri greind og stillingu, með
þeim áhuga og þeirri gætni, a\) ávextirnir af störfum yðar geti orMQ
föðurlandlnu til heilla, og þinginu til sóma.

Hvað mig sjálfan áhrærir, þá verð jeg að játa, aQ jeg nú mel)
minni kvíða og með öruggara geði geng til starfa þeirra, sem mjer ætluð
eru á þingi þessu, en seinast, er vjer komum hj er saman; ekki af
því samt, að jeg ekki nti hafi eins næma og lifandi tilfinningu, eins
og þá, um það, sem mig skortir á til þess, að geta staðíð svo vel
og fullkomlega, sem vera ber, í þeirri stöðu, sem mjer er hjer ætl-
uð, heldur af hinu, a\) jeg nú af reynslunni veit og þekki, hvað
mikið sú velvild, er þjer, heiðruðu þingmenn, hafið mjer auðsýnt,
og sú alúð og eindrægni, með hverri þjer hafið unnið að voru sam-
eiginlegu ætlnnarverki, ljettir mjer þá byrði, er staða mín hjer legg-
ur mjer á herðar.

Í þeirri von, að góðvild yðar og aðstoð ekki bregðíst mjer á
þessu þingi, og með þeirri bæn, al) hinn algóN, er styrkir öll gól)
og hreinskilin áform, leggi sína blessun yfir athafnir vorar, lýsi jeg
nú, í vors allramildasta konungs nafni, því yfir, a\)

ALI)INGI ER SETT.
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All ræðulokum svaraði einn þingmanna:
Lengi lif! 7wnungul' vor, Friðrik hinn ~jönndi!

og tóku allir þingmcnn undir í einu hljóði,

Konungsrulltl'úi: Samkvæmt 47. gr. alþlnglstilsklpunarlnnar
skora jcg á hina heiðruðu þingmenn, ao koma fram meb þau mót-
mæli gcgn kosningum þingmanna, eða athugasemdir, sem þeir hafa
við þær.

J. Guðmundsson: Jeg hafði ætlað mjer að vekja máls á kosn-
Ingaraðferð þeirri, sem hölO var, þegar fulltrúi Reykvíkinga var kos-
inn, en þar eo jeg hef komist ao því, no frumvarp til nýrra kosn-
ingarlaga mundi verða lagt fyrir þetta þing, þá sleppi jeg því að
þessu sinni; því jeg vona eptir þessu, að hin nýju kosningarlög verðí
komin á, áour en kosningar fara hjer næst fram.

Þingmcnn komu ekki fram mco nein mótmæli gcgn kosning-
unnu],

Konungsrulltrúi kvaðst ekki heldur hafa nein mótmæli að bera
fram gegn kosningum þingmanna.

Konungsrulltl'úi: Jeg skal þá skýra þinginu frá því, ao jeg
hef móttekið: 1. brjef frií þingmanni Snæfellinga, hvar í hann af-
sakar sig ao mæta, og því er varaþingmaður þess kjördæmis hjer
kominn. 2. hefur Innanrfkisráðherrann birt mjer, að hinn 2. kon-
ungkjörni þingmaður, amtmaður J. P. I1avstein, hafi Ienglð lausn
frtí þingsetu í ar, og er varaþíngmaðurínn, land- og bæjar-fógeti,
kanseliníð r. Finsen, því kallaour hingað Í stað hans; 3. hefur
sýslumaðurlun Í Norðurmúlasýslu tilkynnt mjer, að þíngmaður þess
kjördæmis, stúdent G. Vigfú,sson, hefbi afsakað sig frá þíngferð,
núna vegna sjúkdóms, og svo jafnframt fyrir framtíðina, en sjer hofbí
eigi verið unnt al'l koma fram kosningum að nýju, þar tíminn hefðí
verið of naumur til þess eptir hinum gildandi kosningarlögum, og
verður þetta kjördæmi þingmaunslaust Í ár, því varaþingmaður þess
CI' dáinn; 4. hefur þingmaður Húnvetninga, Jósep læknir Skaptason
tilkynnt mer, að hann geti ekki mætt, þar víðkomandi amtmaður hafi
ekki gefið sjer leyfi til að fara frá embætti sínu, nema hann skipi
examíneraðan lækni í sinn stað, og það geti hann ei. þetta kjör-
dæmi verður þess vegna cinnig þingmannslaust í ár. 5. hefur full-
trúi Strandasýslu, Á. bóndi Einarsson, tilkynnt stíptamtrnanní, a() hann
gæti ekki mætt á þessu þingi, og hefur stíptamtmabur birt mjer af-
sökun hans í dag. G. hef jeg í þessu augnabliki fengið afsökun hins
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konungkjörna þingmanns, kauimerrabs Þ. Guðmundsens, frá að mæta
á þessu Þingi vegna embættisanna og sjúkleika konu sinnar.

P. Sigurðsson: Jeg vil leyfa mjer að spyrja hinn háttvirta
konungsfulltTÚa að því, hvort nokkuð muni hafa komizt í lag með
þingmann fyrir Húnavatnssýslu, og finn jeg mjer þetta því fremur
skylt, sem jeg 1853 tók aptur uppastungu þá, er jeg hafði borið
upp fyrir þinginu um þetta efni, og það tekið til meðferðar, einasta
af þeirri astæðu, er konungs fulltrúi þá gaf þinginu það 10forð, að
sjá svo um, a\) kjördæmi þetta yrði ekki fulltrúalaust franrvegts, og
jafnframt því gaf þinginu von um, að hlutaðelgandi amtmaður mundi
og bera umhyggju fyrir þVÍ, að einhver mætti á næsta þingi sem
fulltrúi fyrir þetta kjördæmi. Nú er mjer með öllu óljóst, hvort
ofannefndir embættismenn hafa nokkuð leitað við, a\) bæta úr þessu,
þVÍ jeg sje, að enginn er hjer cnn mættur Í sal þessulll sem full-
trúi fyrir Húnavatnssýslu, en veit hins vegar til, að sá kosní aðal-
þingmaður Húnvetninga, læknir Jósep Skaptason, er hjer nú sem
stendur í bænum. Jeg vil þVÍ skora á hinn háttvirta 7wnungsfull-
trúa, hvort hann vilji ekki innkalla lækni J. Skaptason til þingsetu,
þar hann er nú nálægur.

Konungsfulltrtíi: Upp á þetta verð jeg að gefa það svar, að
jeg er ekki viðbúinn að svara þessu núna, og ef þingmaðurinn "ill
hrella þVÍ máli framar, verður hann ab bera spurningu sína fram
fyrir þingið Í Idglegu formi, skriflega.

G. Brandsson : Hinn háttvirti l.:onung8{ulltrúi hefur nú skýrt
þinginu frá, hverra fulltrúa ekki mundi vera ab vænta í þetta sinn
frá ýmsum þeim hjeruðum landsins, sem hann hefur tilnefnt; en ein
er sú sýslan (Ísafjarðarsýsla), sem hann hefur þagab um, og hvaðan
enginn fulltrúi er nú mættur hjer á þinginu; reyndar hafa menn sjeð
í blaðinu ÞjóMlfi, að aðalfulltrúans þaðan mundi ekki vera að vænta
í þetta sinn, en hverra orsaka vegna, er mönnum ókunnugt. Eins
vita menn ekkert um það, hvort varafulltrúa þessarar sýslu sje nokkur
"on hingað eða engin; það væri því æskilegt, að hinn hæstvirti kon-
ungsfulltrúi gæti gefið þær upplýsingar um þetta, sem nauðsynlegar
virtust.

Konungsfulltrúi: Jeg hef enga tilkynningu fengið frá þing-
manni Ísfirðinga um það, hvort hann komi híngað eða ekki, og
veit alls ekki, hvort nokkur mætir fyrir kjördæmi það, og þVÍ gat
eg þess ekki á'ðan.

Konungsfulltrúi skorati því næst á hinn elzta þingmann,
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koníercnzr.ib, luíyfirdémara Þ. Sveinbjöntsson, aÐ láta þingmenn
ganga til forsetakosningar.

Konferenzrað Þ. Sveinbjömsson bað þá jústizrú() Þ. Júnassen og
landsyflrrjettardémara J. Pjetursson, a() rita upp atkvæðin við for-
setavalíð.

Voru þá atkvæði greidd, og var Hannes prófastur Stephensen
kosinn til forseta með 12 atkvæðum; konferenzráb Þ. Sveinbjöms-
son fjekk 5, og prófessor P. Pjetursson 2 atkvæði,

If. Stephensen: því fremur sem jeg finn mig heíðraban af
trausti því, er þingmenn nú hafa láti() í ljósi a() þeir beri til mín,
þess ljósari verour mjer vanmáttur minn, a() geta gegnt þeirri köll-
un, er þeir hafa lagt mjer á herðar, og þó ljósastur, þegar jeg lít
til baka, og sje, hvílíka yfirburði þeir allir hafa haft yfir mig, sem
á undan mjer hafa gegnt því starfi, sem jeg er nú kallaður til;
einasta sú meðvitund, að jeg muni eins og híngað til leggja fram
það litla, sem í mínu valdi stendur, og vonin um umburðarlyndi
og aðstoð yðar allra kemur mjer til, ao ganga undir þennan
vanda.

Ao svo mæltu tók prófastur H. Stephensen forsæti, og bað
menn að kjósa varaforseta.

Var lögfræðlngur Jón Guðmundsson kosinn varaforseti með 10
atkvæðum ; prófessor P. Pjetursson fjekk 4, biskup II. G. Thord-
e1'sen 2, og prófastur 6. Sívertsen 1 atkvæði

J. Guðmundsson: Undir eins og jeg votta hinu heiðraða þingi
þakklæti mitt fyrir það traust, er það með kosningu þessari lýsir að
það beri til mín, hugga jeg mig YiC það, a() þao komi ekki til þess,
að jeg þurfi a() sýna vanmátt minn í þessari vandasömu sWou 1i
þessu þingi.

Forseti bað menn því næst a() kjósa þíngskrífara, og var sjera
Guðmundur Einarsson. kosinn með 10 atkvæðum, en þeir kanselirtíð
V. Finsen og sjera E. Ó. Kúld fengu 7 atkvæði hvor; var því
kosið um þ:i aptur, og var sjera E. Ó. Kúld kosinn með 10 atkvæð-
um (hin 9 fjekk kanselirað V. Finsen).

Konu ngsf1tlltrú i afhenti því næst forseta til útbýtingar meðal
alþingismanna Konunglega auglýsingu til alþingis um ámngur af
þegnlegum tillögum þess og öðrum uppástungum á alþingi 1853,
og er hún 8"0 hljöðandl:
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Vjetl Friðrik hinn Sjðundl, af guðs náð
Danmerkur konungur, Vinda og Gauta, hertogi í Sljes-
vík, Holtsetalandi, Stórmæri, þjettmerski, Láenborg og
Aldinborg, sendum Voru trúa alþingi kveðju guðs og Vora!

.\.nægjusamlegt hefur Oss verið, að sj;i það af störfum alþingis-
manna Vorra ári'ð 1853, hve dyggilega þeir hafa kappkostað að efla
gagn Vort og landsins.

Vjer höfum vandlega láti'ð íhuga tillögur þingsins um laga-
frumvörp þau, sem undir það voru borin, og önnur álitsmál þess og
uppástungur, og munum Vjer nú allramildilegast skýra frá, hvað í
þeim efnum hefur verið af rá'bi'ð.

I.
l)essar rjettarbætur hafa gjörðar verið Ulll þau mál, er Vort

trúa alþingi hefur sent Oss þegnlegar tillögur um:
1) 22. febrúar þ. á., opíð brjef um (jölgun þingstaða í Árness-

sýslu.
2) 28. marz þ. a., tilskipun um sunnu- og helgidagahald á

Íslandi.
3) 9. maí þ. á., tilskipun, sem löglelðír á Íslandi, með nokkrum

breytingum, lög 3. janúar 1851, um prentfrelsi .
.1) s. d., opið brjef, er lögleiðir á Íslandi opið brjef 17. febrúar

1847, mn borgun fyrir malaflutningsmenn víð hæstarjett í
þeim dómsmálum, sem þeir þar verja.

5) s. d., opið brjef, er lögleíðlr á Íslandi lög 29. desember
1850 UIll það, hvernig beita skuli hinum ýmislegu tegundum
hegningarvinnu.

lí) s. d., opið brjef, sem lögleíðír á Íslandi lög 25. apríl 1850,
er tiltaka, a'ð auglýsingar þær, er á'ðUl' var boðíb, þegar
svo stóo á, a'ð birta í Altónaborgar "Mereur", Hamborgar-
blöðum og á kaupmannahúsi Hamborgar, skuli ekki framar
eiga sjer stað,

7) in. maí þ. á., tilskipun, er löglelðír á Í~landi lög 5. janúar
1851, um eptirlaun.

8) s. d., opið brjef, er Iogleiðír á Íslandi, með nokkrum breyt-
ingum, lög 5. janúar 1851 UIll skyldu embættismanna til
ItO sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk eptir sinn dag.

!). s. d., opið brjef, er lögleíðir á Íslandi lög 30. júní 1850,
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um ávísanir embættislauna, og þess konar, sem og um borgun
slíkra launa fyrir fram.
Á rjettarbótum þessum getur alþingi sjeð, hversu athuga-

semdir þær, er það hefur gjört um lagaboð þau, er nú voru talin,
hafa verið grandgæfilega íhugabar, og hvernig sumum af lagabob-
um þessum hefur eptir þeim verið breytt, nákvæmar ákYörðuð
og aukin.

þar e'ð alþingi hefur rá'ði'ð frá því, að löggilda á Íslandi mí
sem stendur lög 5. apríl 1850, er leyfa útlendum Gyðingum að
eiga dvöl hjer í ríkinu, hefur í þetta skipti verið láti'ð við SYO búið
standa; en það er vilji Vor, að lög þessi verði á ný borin undir
alþingi, svo það verði aptur íhugað, hvort ekki beri að löglelða þau
á Íslandi.

Alþingi hefur Iáti'ð í ljósi álit sitt um jarðamatíð á Íslandi, er
fram fór árin 1849 og 1850. Verður nú borin undir þlngíð uppá-
stunga um það, hvernig máli þessu, sem landinu er svo mikils um
varðandi, verði kornið í lag.

Eptir athugasemdum alþingis vi'ð lagafrumvarp, er undir það
var borið, um stofnun barnaskóla í Reykjavík, hefur þurft ao fá
skýrslur hjá hlutaðeigandi embættismönnum á Íslandi, um ýms atriði,
er þingið benti á; er því mál þetta enn eigi BYO á veg komið,
að nýtt lagafrumvarp um það efni verði í þetta skipti borið undir
alþingi.

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

birtum Vjer alþingismönnum allramildilegast :
1) Vi'ðvíkjandi þegnlegum bænarskrám alþingis um verzlunar-

frelsi á Íslandi, má skírskota til laga 15. apn1m. f. á., um
siglingar og verzlun á Íslandi, og opins brjefs 19. maí s. á.,
um það að fastakaupmenn :i Íslandi megi sigla á aðra staði
lí landinu en hin löggildu kaupnin ; þar að auki er 4. desem-
ber f. á. komin út auglýsing um það, hvernig fá megi íslenzk
leiðarbrjef, og 24. marz þ. á. auglýsing um aukagjald fyrir
sum utanríkíssklp, sem sigla til Íslands.

2) Eptir því sem nú stendur á, hefur Oss ekki litizt í þetta
skipti að bera undir állt alþingis, út af því sem farið var
fram á í bænarskrá þess, frumvarp til laga um stö'ðu Íslands
í ríkinu. A'ð öðru leyti skal standa víð það, sem áheN~
er í allrahæstri auglýsingu 12. maí 1852, a'ð eigi skal gjöra
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neina breytingu á stö~u Ítilandil í ríkinu, nema lugufrumvarp
um þa~ efni á~ur sje borlð undir álit alþingis. En fulltrúi
Vor á alþingi mun skýra þinginu greinilegar frá ástæðum
þeim, er einkum rjeðu, þá er hin einstöku atriði í bænar-
skrá alþingis voru fhnguð.

3) Eptir bænarskrá alþingis verður nú borið undir álit þess
frumvarp til tilskipunar um breytingu á tilskipun 8. marz
1843, viðvíkjandi kosningunum til alþingis.

4) Alþingi hefur beðið um, að lög þau, sem hjer eptir verða
sett á Íslandi, verði einungis á íslenzku máli og staðfest
með undirskript Vorri og svo ráðgjafa þess, er Vjer felum
á hendur stjórn hinna íslenzku mála. Vjer getum eigi orðið
við þessari bæn alþingis; eru enn til þess þær hinar sömu
ástæður, sem áður hafa verið því til tálmunar, að þau til-
mæli þingsins, sem fyr hafa verið fram borin í líka stefnu
fleirum sinnum, yrðu til greina tekin; auk þess gjörir bænar-
skrá sú, sem hjer ræðir um, ráð fyrir því, að breytt verði
tilhögun þeirri, er til þessa hefur átt sjer stað á meðferð
hinna íslenzku mála í stjórnarráðunum, en þetta getur nú
ekki orðlð. þar sem þingið enn fremur hefur farið fram á
það, að lög þau, er eptlrleíðís verða sett á Íslandi, sjeu ein-
ungis gefin út á Íslenzku, þá getur þetta því síður komið
til mála, sem það, ekki að eins þegar litið er til hinna
dönsku þegna Vorra sem á Íslandi eru, heldur einnig til
hæstarjettar, sem er æðsti dómstóll í íslenzkum dómsmálum,
og ráðgjafanna er hafa æðsta úrskurðarvald í íslenzkum
stjórnarmalum, er nauðsynlegt, að lögin framvegis komi út
einnig á dönsku máli. þar á móti höfum Vjer allramildi-
legast akveðíð, að hin íslenzka útlegging laga þeirra, er eptir-
leiðis verða sett á Íslandi, verði staðfest af manni, er Vjer
veitum vald til þess, og er sú sýsla nú sem stendur falin
á hendur forstöðumanni hinnar íslenzku stjérnardelldar, etaz-
ráN Stephensen.

5) Eptir þegnlegri bænarskrá alþingis um sveitastjórn á Íslandi,
verður nú frumvarp um það efni borið undir þingið.

6) þar sem þingið hefur faríð því fram í þegnlegri bænarskní,
að banki verði stofnaður á Íslandi, þá getum Vjer ekki orðíð
við bæn þessari eins og málið er nú í garðinn gjört, og
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lIIUlHllll Vjer láta fulltrúa Vorn skýra þinginu betur frá ,í-
stæðunum til þess.

7) Út af þegnlegri bænarskrá alþingis um, ao breyting verbí
gjörð á tilskipun 20. júní 1849 um velöí lí Íslandi, er 22.
marz þ. á. komið út opið brjef um bann gegn byssu-skotuni
á sel á Breiðafirði. En þar sem þínglð enn fremur hafði
be'ðio um, a'ð slíkt bann gegn skotuni á sel væri látio ná
yfir allt það svið, sem er fyrir innan línuna frá Öndverbar-
nesi beint á Skipa skagatá á Akranesi, hefur ekki þótt næg
ástæða til að veita þeirri bæn áheyrslu.

8) þar sem alþingi hefur beðið um, að stofnabur væri búnaðar-
skóli á Íslandi, þá höfum vjer eigi getað fallizt á, a'ð þetta
væri gjört á þann hátt, sem stungið er upp á Í bænarskránni ;
en þó eigi þurfi al) búast 'vil) neinum styrk til slíks fyrir-
tækis úr rfkíssjéðnum, má alþingi treysta því, al) stjórnin
lí annan hátt, er við á, styrki það, ef þab kynni að komast
á fyrir vlðleítnl einstakra manna, og stofnunin fengi það
skipulag og stjórn, sem vel hagar.

!:l) Oss hefur ekki þótt astæða til að veita aheyrslu bænarskrá

alþingis um breytingu á þVÍ, hvernig tekinn er gjaftollur í
Gullbringusýslu og Reykjavíkurlögdæmi.

10) þar sem alþingi hefur beðið um, al) frumvarp til laga n,m
breyting á hússtjórnarlögum á Íslandi, svo fljótt sem verba
má, verbí samíb og borið undir þíngíð, þá hefur þetta ekki
orðið gjört í þetta skipti, þVÍ það mál þarf talsverðan undir-
búning. En stjórnin mun framvegis láta sjer vera annt II III ,

a'ð þessu máli verði framgengt.
11. Alþingi hefur í þegnlegri bænarskrá farið þess á flot, ab

reilmingar prentsmiðju Íslands verði nákvæmlega rannsakaðir,
og stjórn hennar breytt, og fleira þess konar. En ekki hefur
nú sem stendur þótt lístæl'la til að breyta neinn í aðferð
þeirri, sem nú er vil'l höfð um stjórn prentsmiðjunnar, þar
sem forstjóra hennar eru falin á hendur öll framkvæmdar-
störf víð hana, svo og að halda reikninga hennar, hvort-
tveggja undir umsjón stíptsyflrvaldanna ; reikningarnir eru
síðan endurskoðaðir í hinni Íslenzku stjórnardeild, og lagður
þar á úrskurður. Eigi hefur nú heldur þótt ástæða til al'l
ríkveða neitt um það, hvort selja skuli prentsmíðjuna eða
ekki, eða um þau skilyrði, sem setja skyldi, ef hún yrti
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seld, eða um þab, hvernig verja skyldi því íje, er fengist
fyrir hana. Ao öðru leyti mun stjórnin einnig framvegis
hafa gætur á, hvort hagfelldast muni að prentsmiðjan sje
alþjóðleg eign, eins og híngað til, eða hvort raðlegt sje, al'>
reyna ao selja hana.

Til staðfestingar úrskurðum Vorum, þeim er nú hefur verið Ulll

getið, höfum Vjer sent Yður þessa auglýsing Vora og heitum Voru
trúa alþingi hylli Vorri og konunglegri mildi.

Gefið í höll Vorri Friðril.sborg, 7. dag jl~nímánaðar 1855.
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.

þVÍ næst lagði konungsfulltrúi fram fyrir þingið:
1. Frumvarp til tilskipunar um soeitarsti órn á Íslandi.
2. Frumvarp til tilskipunar um breytingu á tilsldp. 8.

marz 1843, viðvíkjandi kosningum til alþingis.
3. Frumvarp til opins brjefs, hvernig greiða slculi kostnað,

er þarf til að framfylgja lögunum af 15. apr. 1854.
4. Frumvarp til opins brjefs, 'Um að stofna byggingarnefnd

á Akureyri.
5. Uppástunga stjórnarinnar um, hvernig lagfæra eigi jarð-

amatið á Islandi.
Konungsfulltrúi : Á næsta fundi mun jeg, samkvæmt konungs-

úrskurði 10. nóv. 1843, leggja fyrir þlngið hinar almennu tilskipanir,
sem út hafa komið í Danmörku 1853 - 54, til þess að þinglð geti
gefið álit sitt um, hverjar þeirra gætu fengið gildi hjer á landi.
Enn fremur mun jeg og enn á ný bera það, eptir boði konungs,
undir þingið, hvort Gyðingum ætti ekki að leyfast að taka sjer ból-
festu hjer á landi, og mun jeg skýra betur frá áliti mínu í þessum
efnum síðar,

Forseti éskaðí, ao þingmenn afhentu sjer sem fyrst bænarskrár
þær, er þeir hefðu meðferðis til alþingis. Ákyao hann þá fund
næsta dag kl. 11 f. m,

Fundi elítíð.

3. júlí - annar fundur.
Allir á fundi, nema herra biskup H. G. Thordersen. er ei

kvaðst geta komið á fund vegna forfalla.
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Forseti tilkynnti þinginu, aö þingbók fyrir hinn fyrsta íund yrN
ei lesin upp, fyr en á næsta fundi.

Konungs(ulZtrúi: Samkvæmt því, sem jeg gjörði rái) fyrir í
gær, leyfi jeg mjer nú að leggja fram fyrir þínglð þær almennu til-
skipanir, sem út hafa komið í Danmörku árin 1853 og 1854, svo
þingið geti sagt álit sitt um, a'O hve miklu leyti lagaboð þessi eigi
a'O lögtaka hjer á landi og með hverjum breytingum.

Stjórnin hefur boðið, samkvæmt iirskurðl konungs í auglýsingu
til þessa árs alþingis, a'O leggja fyrir alþingi á ný lagaboð 5. apr.
1850, er veitir útlendum Gyðingum leyfi til þess, að eiga dvöl í
ríkinu, svo það verbi nákvæmar íhugað, hvort ekki beri a'O lögleiða
hjer þetta lagabeð. Gyðingum er, eins og kunnugt er, samkvæmt
grundvallarlögum ríkisins, veitt borgaraleg rjettindi í Danmörku, og
það þykir því miður henta a'O útilykja þá frá þeim rjettindum í
einum hluta ríkisins, sem þeim a'O lögum er veittur aðgangur til
í öbnnn, því fremur sem líkindi eru til, að þessi lög verbí þýðíngar-
meiri fyrir Ísland, eptir að verzlunin er orðin frjáls. Nefnd þeirri,
sem þíngíð mun kjósa til a'O íhuga þessi mál, skal jeg á sínum
tíma gefa þær upplýsingar, sem hún þarf víð, og jeg á kost á.

h'í næst skal jeg skýra þingmönnum frá, hvernig mjer virðist
hagkvæmast a'O jarðamatsmallð yrði meðhöndlað hjer á þinginu.

Jeg held þá, það sje miður hentugt, að sjerstök nefnd fárra
lllanna sje í byrjun málsmeðferðarlnnar kosin, eins og vanalegt er í
öðrum málum hjer á þinginu, til að rannsaka og segja álit sitt um
það ; því þar við skýrist ekki mál þetta til hlítar fyrir öllum þing-
mönnum, sem þó er mjög nauðsynlegt. þar á móti verð jeg að á-
líta það betur henta, að þingið allt gangi í eina nefnd (constituerer
sig til en Comitee), og rannsaki þar máli'O í fyrstunni, glöggvi sig
sem bezt á því, og níOi með sjer, hverja stefnu þingi'O skuli taka
með mál þetta. Þegar þessi aðalnefnd hefur lokið starfi sínu og
þingið yfirhöfuð fellst á uppástungu stjórnarinnar, má kjósa þær 3
nefndir, sem stjórnaruppástungan bendir til. A'O ö'Oru leyti skal jeg
síðar meir, þegar máli'O er lengra á veg komíð, gefa þinginu allar
þær upplýsingar, sem jeg get láti'O í tje.

Forseti skoraði þar næst á konungsfulltrúa, að hann tæki menn,
sem til þess væru færir, þingskrifurum til aðstoðar víð þingstörfin.

Konungs(ulltrúi: Jeg hef þegar út nefnt 2 aukaskrifara, nl.
collatíoneraðan prest M. Grímsson og cand. juris Á. Thorstensen; en
þar reynslan hefur sýnt, að 2 aukaskrifarar hafa varla Iengíð störf-
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um sínum aflokið, hef jeg, eptir tilmælum forseta, út nefnt 3. auka-
skrlfara, cand. ll. Griindal,

Forseti lagM fyrir þingið bænarskrá, er hann hafbl veitt mót-
töku af þingmanni Rangárvallasýslu, og hljóðar þessi bænarskrá um,
a() konungsfulltrúa mætti þóknast a() kalla til þingsins þingmann
Húnvetninga, Jósep Skaptason, er vlð væri staddur í Reykjavík; gat
hann þess og, að attest frá landlækni J. Iljaltalín fylgdi með, og
væri eptir því eigi næmar landfarsótttir hjer á landi, og á hinn
bóginn væri ei heldur læknísfréðan mann að fá honum til aðstoðar
í embættisverkum þann tíma, er hann væri á þínginu. Bænarskráin
skyldi verða lögð fram á lestrarsalinn, og síðan rædd á næsta fundi.

Forseti kvaðst vera á móti uppástungu konungsfulltrúa víð-
víkjandi breytingu á þingsköpunum við umræðu frumvarps þess, er
fram er lagt um [arðamatíð.

Jón Guðmundsson kvað sjer lítast vel á uppástungu konungs-
fulltrúa, en bezt mundi vera að láta mál þetta bíða nákvæmari
umræðu, þangað til það væri sett á dagskrána.

Forseti: þar ei frá hálfu 7wnungsfulltrúa eru fyrir þingi'b
liig() fleiri frumvörp, vil jeg biðja þingmenn þá, er bænarskrár hafa
meðferðis, a() afhenda þær.

Jón Guðmundsson. Mjer hefur skilizt svo á konungsfulltrúan-
um, sem eigi þækti stjórninni aðferð sú, er hingað til hefur verlð
"i()hörtl með a() framleggja bænarskrár, alls kostar rjett, eða sam-
kvæm alþingistilskipuninni og eðli málsins. þækti mjer þVÍ, sem og
mörgum af þingmönnum, vænt um, ef að 7wnungsfulltrúi vildi skýra
frá, hvaða aðferð mundi þykja rjettari, en sú, sem híngað til hefur
tíbkazt,

Konungsfulltrúi : Jeg skal geta þess, a() Innanríkisníðherrann,
í brjefi til mín frá 8. f. m., hefur talið þann máta, sem brúkaour
hefur verið á()ur hjer á þingi í tilliti til bænarskráa frá fundum eo-
ur hjeruðum í landinu, bæði óhentugan og miður löglegan. Hing-
að til hefur þínglð nl. tekið allar þær bænarskrár, sem kornið hafa
til þingsins frá landsmönnum, þegar þær hafa stefnt í sömu átt,
þótt ólíkar hafi verið ao uppástungum og innihaldi, til meðferðar
allar í einu, hafi einungis einn þingmanna sagzt taka þær að sjer;
en þessi aðferð er bæði gagnstæð tilskipun 8. marz 1843, § 62, er
með berum orðum býður, að sjerhvert málefni, það er þingið tekur
til meðferðar, og ekki er frá stjórninni kornið, ~mli grundvallast á
skriflegri uppástungu frá einhverjum þingmanni, og líka í sjálfu sjer
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l1lJog óhentug og:i illa víð, því uppiístnngur landsmanna eru opt
frábrngl)nar al) innihaldi og fara opt hver Í sína átt, og verbur
þannig grundviillurinn fyrir meðferð málsins á þinginu reikull og
ótakmarkal)nr. Stjórnarherrann hefur því Í áðurnefndu brjefi falið
mjer :í. hendur al'i benda þinginu ti! þessarar óreglu; og efast stjórn-
in ekki um, að hún muni strax verba löguð, þegar þingmönnum er
bent til hennar. Jeg gjöri mjer einnig vissa von um hið sama, og það
því heldur, sem andi og orðatiltækí löggjafarinnar sýna, að aðrir hafa
ekki beinlínis uppástungurjett á þinginu, en stjórnin og þingmenn-
irnir sjálfir, sem eru fulltrúar þjéðarlnner, en engan veginn ein-
tómir flytjendul' bænarskráa og brjefa fd einstökum fundum, sveit-
nm, el'ia mönnum út um landið. Jeg skal enn fremur bæta því við,
ao ef þlngíð, mót von stjórnarinnar, ei skyldi taka þessa bendingu
stjórnarinnar til greina, þá hefur Innanríkisráðherrann boðið mjer,
a\) leyfa ekki frekari meðhöndlun nokkurs þess máls, sem íaríð væri
með í því formi, sem væri á móti alþinglstilskipunnl.

Jún Gttðmundsson kvaðst ei vera fjarlægur uppá stungu konungs-
fulltrúa, er vera mundi allt eins gó\) og hin fyrri.

Magnús Andrjesson: Jeg efast ekki um, a\) það, sem hinn
hæstvirti konungs(ulltrúi nú benti þinginu á, er bæðí liigum
samkvæmt og lí. líka jafnvel betur við, , en sú venja, er hnikuð hefur
verið víðvíkjandi hænarskránum, en þetta mun varla fyr hafa verlð
teki\) svona greinilega fram. .Teg vil nú spyrja konungs(ulltrúa,
hvernig fara eigi með þær bænarskrár, sem koma til þingsins með
líkum hætti og viðgenglzt hefur al'i undanförnu.

Konung.~(ulltrúi: þingmenn eiga Í því tilfelli að afhenda
[orseta bænarsknírnar, og þao helzt ál'iur en fundur byrjar. Forseti
getur þeirra síðan svo stuttlega sem verður fyrir þinginu, og lætur
leggja þær fram álestrarsalinn. Síðan getur hver þingmaður, sem
vill, og hvers sannfæringu þær eru samkvæmar, tekið af'þeím tilefni
til a\) koma fram sjálfur á þíngíð mel) skriflega beiðni, er innihaldi
gliiggyar og takmarkaðar uppástungur.

Stefán J únsson: Eptir þessu ætla eg þá a\) afh enda forseta
2 bænareknir.

Jún J únsson: Engar bænarskrár hef jeg frá kjósendum mín-
UIIl, en á leið minni yfir IIúnavatnssýslu kvaðust sýslubúar þar,
vegna þess þeir gjörðu sjer ekki vonir um, a\) þíngmaður þeirra næði
setu á þingi þessu, verða a'ð biðja mig um að flytja erindi sín til
þingsins, og vil jeg skjóta Því til (orseta, hvort. ei megi bera bæn-
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arsknír þeirra fram fyrir þingio, enda þ6 ei .~je jeg þingmaður
þeirra.

Forseti: Hún er eins góo, hvaðan sem hún kemur fr:i þing-
mönnum ; en falli bænarskrár niður, geta aðrir þingmenn tekið þær upp.

E. Ö. Kúld : þegar Iitið er <Í. verkefni það , er þinginu
þegar er Iengíð til meðferðar, virðast mjer fremur þunnsklpabír
þingmanna-bekkirnir, verkefnin mikil en vinnuaflið lítio, því enn þli
vantar oss þingmenn úr kjördæmum þessum: úr Strandasýslu, Húna-
vatnsýslu og Norður-Múlasýslu. Hversu því víkur víð, að Norður-

Múlasýsla verour fulltrúalaus á þessu þingi, frá því skýrði hinn hæst-
virti konungsfulltl'úi í gær, og gat þess líka, að þó honum væri ei
tilkynnt, hvers vegna að vjer verðum ao sakna þingmanns úr Ísa-
íjarbarsýslu, þá vantabí hann enn; en hvað :íhrærir þingmanninn úr Hrina-
vatnssýslu, þá með því að fram er komin á þínglð uppastunga um
það mál, tala jeg ekki um þao í þetta sinn. En jeg veit ei betur,
en ao til sje varaþíngmaður fyrir Strandasýslu, og jeg sje, að hann
er hjer kominn, en ekki til ao sitja í sæti þingmannsins úr Stranda-
sýslu, heldur sem þingmaður fyrir Reykjavík; og vil jeg mí leyfa
mjer ao spyrja hinn hæstvirta konungsfulltr/1a, hvort hann ei geti
rál'lio bót á því, að enginn hefur mætt fyrir Strandasýslu, mco því
nú þegar að kalla fyrir kjördæmi þetta þingmanninn, sem hjer situr
nú fyrir Reykjavíkur kjördæmi, sem varaþing mann í Strandasýslu,
einkum þar e'ð hjer er nálægur varaþingmaður Reykjavfkur, og hægt
a'ð kalla hann, svo það sæti verour ei autt.

Konung.9fulltr'Úi: þa'ð er með alþingisWggjöfinni einungis gjiirt
h~onungsfulltrúanum a'ð skyldu að innkalla varaþlngmannínn, þegar
aðalþlngmaðurlnn ekki getur mætt; en annars er það, eins og menn
vita, stiptamtmanninum falið á hendur að innkalla þingmenn, og
gjöri jeg rá'ð fyrir, að svo hafi verið gjört í því tilfelli, sem hjer
ræðir um.

Jón Pjetursson: Jeg hef sókt um leyfi hjá stjórninni til ao
mæta á þinginu sem kosinn þingmaður Reykjavíkur umdæmis, og
hafði stlptamtmaðurlnn ekkert á móti því.

Konungsfulltrúi : Mjer virðíst af svari hins hefðraða þingmanns,
ao hann sje mættur sem aðalþíngmaður fyrir Reykjayík, og þá þykír
mjer ao því leyti miður hæfilegt að innkalla hann sem varaþing-
mann fyrir Strandasýslu, þó jeg á hinn bóginn sjái, a'ð þar af flýtur
þa;'), at Strandasýsla verður í þetta skipti þingmannslaus á þessu
alþingi.
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G. Brandsson: Jeg vildi spyrja þess, hvort ao þíngmaður sá,
sem nú mælti, hefur ekki tekið á móti varaþingmanns kosningu fyrir
Strandasýslu, og, ef hann hefur gjört það, hvort hann þá hefur af-
sagt hana síðar, lÍour en hann undirgekkst al'l vera þingmaður fyrir
Reykjavík, því jeg skil ekki, að hann geti veríð fyrir hvorttveggja
kjördæmið undir eins. Jeg man eptir þVÍ, að þegar kosningar fórn
fram seinast í Gullbringusýslu, þá bauðst einn maður til að taka lí
móti abalþlngmanns kosningu fyrir það kjördæmi, en afsagðí að vera
þar varaþíngmaður ; og af því hann gjörði þetta heyrumkunnugt þá
strax, þá gat hann or'ðio kosinn annarstaðar, og varð það líka, SYO

hann er nú hjer á þinginu.
Jón Guðmundsson: Jeg vildí hafa vakið máls á sama efni

og nú er rætt; en nú höfum vjer heyrt, að stíptamtmaður eigi hefur
innkallað þingmann Reykjavíkur, heldur ao eins leyft honum sem
konunglegum embættismanni að taka sæti á þinginu, og vil jeg því
mega spyrja hinn hefðraða þingmann, hvort hann, þegar hann sóktl
um þetta leyfi, var búinn að afsala sjer kosninguna sem varaþing-
maður í Strandasýslu.

Jón Pjetursson: þó jeg sækti um að mega mæta fyrir Reykja-
vík, áleit jeg það ekki skyldu mína ao afsegja mjer kosninguna sem
varaþingmaður í Strandasýslu fyrir þá sök, þYí jeg hafði enga á-
stæðu til al'l álíta, ab þingmaður Strandasýslu ekki mætti, fyr en
í gær.

Jón Guðmundsson: Jeg ætla ab leyfa mjer að spyrja, hvort
hinn háttvirti þingmaður þá aptur ~ilíti það ekki bæði siðferðlslega
og lagalega skyldu sína, að hann mæti fyrir Strandasýslu, ef hann
er inn kallabur sem varaþingrnabur þeirrar sýslu. Víst er það, að
bæði kjósendurnir og aðalþíngmaðurínn í Strandasýslu hafa treyst
þVÍ, að hann mundi mæta á þing fyrir þá, ef þess þyrfti víð.

Jón Pjetursson: J eg hef ekkert á móti því að mæta sem
varaþingmaður fyrir Strandasýslu, ef jeg vero til þess kallaður og
ef það skyldi álítast löglegra.

Jón Kristjánsson: þarf ei frekari tilköllun sem aðalþíngmaður,
en sem varaþingmaður ?

Jón Guðmunc{sson: Þegar aðalþingmaður ekki mætir, þá lí
hann sjálfur að láta varaþingmanninn vita af því.

Konungsfulltrúi : Löggjöfin ætlast til, að, ef alþinglsmaðurlnn
getur ekki mætt, þá gjöri hann varaþingmanninn varan við, svo að
þessi geti Í hans stað mætt á þinginu; en mjer er ókunnugt, hvort
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alþfngismaðurínn í Strandasýslu í þetta skipti hefur gjört þab eða
ekki.

Guðmundur Brandsson: Mer sýnist í einu tilliti á sama
standa, hvort þíngmaður sá, sem nú er verið að tala um, mætir her
sem aðalþíngmaður Reykjavíkur, eða varafulltrúi Strandasýslu, því
söm not geta orðið a~ honum, hvort sem heldur er; en í öðru tilliti
stendur þetta ekki á sama, því mæti hann her fyrir Strandasýslu,
þá .getur orðíð manninum fleira á þinginu, en annars yrN, vegna
þess, að varafulltrál Reykjavíkur gæti þá ná~ þíngsetu; og finnst
mer sannarlega vert að stuðla til þess, að svo geti orðið, þar þíngíð
er nú svo fáli~a~, eins og mönnum er kunnugt.

Jón Petursson: i fyrra dag áttu þingmenn, samkvæmt til-
skipun af 8. marz 1843, a~ sýna konúngsfullt'l'Úa kosníngarbref sín;
og þegar eg sýndi honum það, þá haft i eg einga vísbendíng um,
a~ aðalþfngmaður Strandasýslu ekki ætlaði að mæta. Nú, sem korníð
er, hef eg því einga ástæ~u til a~ koma á ný til konúngsfulltr'Úa
og sýna honum kosningarbréf mitt fyrir Strandasýslu, eða þá spyrja
hann að, hvort eg eigi að mæta fyrir Reykjavíkur kjördæmi, eða
Strandasýslu.

Þ. Jónassen: Mig mmmr ekki betur, en þegar að Jústitzrá'b
Thorstensen var varafulltrúi fyrir Reykjavík, þá hefbí hann mætt
sem fulltrúi konúngs; en þegar þess þurfti víð, þá gat ekkert verið
móti þvi, að hann mætti sem fulltrúi fyrir Reykjavík. Allt eins er
her, og niðurstaðan verður þá, a'b Jón Petursson má mæta sem
varaþíngmaður fyrir Strandasýslu.

E. KtUd: Af orðræðunum, sem her eru orðnar um þetta mál,
og enda orðum hins háttvirta þíngmanns sjálfs, fæ eg eigi betur
skílið, en að hann se kominn inn á þíngíð sem rett kallaður þíng-
maður fyrir Strandasýslu, - því hann hefur víst Ieíngíð um það til-
kynningu .þíngmannsíns þar - en hafi mætt sem ökallaður fyrir
Reykjavík, því hann hefur sjálfur játa'b, a'bhann hafi ei feíngíð köllun-
arbréf frá stiptamtmanni til að mæta, heldur einúngis það leyfi, er
hann sjálfur hlaut að bi~ja um sem embættísmaður.

J. Petursson: Eg álít leyfíð sama sem köllun, því annars
var eingin ástæ'ba fyrir stiptamtmanninn a'b sleppa innkölluninni, og
í því tilliti áleit eg mig fullkomlega innkallaðan fyrir kjördæmi'b í
Reykjavík, og. átti eg því eigi að sýna kosníngarbrðf mitt fyrir
Strandasýslu, heldur fyrir Reykjavíkur kjördæmi.

P. J6nasBen: Þegar Stíptamtmaðnr fór burtu, gegndi eg em-
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bætti hans um nokkra stund; og þegar eg tók víð embættinu, var hann
lnilnn að innkalla þíngmenn yfir höfuð ; Ieyfði eg þá varaþíngmann-
inum í Strandasýslu að taka á móti kosníngu í Reykjavík, án þess
a~ eg áliti, að eg þyrfti al'! skipta mer meira af, hvernig geingi í
Strandasýslu.

Konúngsfulltrúi: Af umræðum þeim, sem her hafa nú fram
farið, skilst mer .svo, sem þíngmaburlnn fyrir Reykjavfk ekki hafi
neitt á métí því a~ mæta her í þetta sinn sem varaþingmaður
fyrir Strandasýslu; og líka skilst mer svo, sem margir þíngmenn
kjósi þetta heldur, svo að varaþíngmaðurínn fyrir Reykjavík apt-
ur yr'ði innkallabur og þíngmannssætíð fyrir Strandasýslu ekki
yrði autt, er annars mundi verða, þar eo· eg ætíð hef fylgt
þeirri reglu að stuðla til þess eptir mætti; ao þínglð missti sem
minnst af vinnukröptum sínum, hvað eo ser í lagi er nú mjög
áríðandt, þegar jarðamatsmulið á nú að takast til meðferðar, þlí
vil eg skjóta því til hins háttvírta forseta, hvort hann ekki vilji
láta þíngmenn gefa atkvæði um, hver ósk þeirra se í þessu til-
liti; og mun eg þá, til þess einginn þingmaður missist, þó það
má ske að forminu til se ekki sem lögulegast, ef það verður ósk
þíngsins, innkalla varaþíngmennína bæði fyrir Strandasýslu og
Reykjavfkurbæ.

Forseti: . Á'ðUl' en geingið er til atkvæða, ætla eg að leyfa
mer ao skýra þínginu frá hugsun minni um þetta mal. Þíngma'ð-
ur Reykvíkínga var 1852 kosinn fyrir Strandasýslu sem varaþíng-
maður, og hefur hann þá tekið á móti kosningu, en ekki þurft a\')
mæta. Í Vor var hann kosinn til aðalfulltrúa fyrir Reykjavík, án
þess ao frásegja ser fyrri kosnínguna. Þa'b hefbl eg ekki sjálfur
gjört; en eg hefði alltíð það skyldu mína ao mæta fyrir Stranda-
sýslu sem varaþíngniaður, þar-eð súekuldblndíngrvar fyrri lögð á
herðar. Vilji minn er hinn sami, sem þíngmanna,ao sem fæst sæti
seu anð ; vilji hann þlí koma fram 'sem varaþíngmaður :Strandasýslu,
þii kemur varaþingmaður Reykjavíkur. kjördæmis á þíngið

Var því næst geíngið til athæða um, hvort þingmaður Reykja-
víkur kjördæmis skyldi koma fram sem varaþíngmaður Strandasýslu,
og voru 14· athæOi fyrir því.

Jó Petursson: Eg heyrei á forseta} atJá dagskrana ættíað setja
það, hvort þingmaður Hrinuvatnssýslu skyldi koma á þíng eður ei;
eg er nú lítt kunnugur iþfngsköpum her, en eg áleit samt, a'l>þess
mundi eigi þurfá,!l.f þ"í það væri elngin uppástringa tilllljórnarinn-
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ar, en heyrði til þeirra máleína, sem alþíng sjálft ályktar um fyrir
sig. Mál þetta er mjög árí~andi, því þíngmaðurlnn verður kann
ske farinn úr bænum eptir nokkurn tíma, og fer varla að bíða 4
eða 5 daga, til þess a~ vissa fæst um það.

Forseti : Þa~ er auðséð, a~ þíngmaðurinn hefur eigi leslð
bænarskrána, semþínginu er send, sem ekki er von. Bænarskráin
er ekki um, hvort hann verbi tekinn sem þíngrnaður eða ekki, heldur
að biðja konúngsfulltTÚa um, að hann megi mæta, og það eru eigi
þíngsins gjörNr. En víðvíkjandl því, a~ þíngmaðurinn fari' burtu,
þá gjörir tilskipunin rá~ fyrir viku uð innkalla þíngmann, þó lángt-
um leingra se lÍ burtu. Hvað því viðvíkur, að það se sett á dag-
skrána, þá vil eg geta þess, að dagskráin gjörir þíngmenn einúngis
vara við, hvað ræða skuli, svo eigi verði hlaupið yfir mál efnin.
Um hinar aðrar 6 bænarskrárnar, sem mer hafa verið afhentar, þá
þykir mer eigi hlýða að get.:].þeirra nú. Eg mun fyrst leggja þær
fram álestrarstofuna.

Konúngsfulltrúi: þa'b er síður, að forseti geti um bænar-
skrárnar, lýsi stuttlega innihaldi þeirra fyrir þíngmönnum, og skýri
þeim síðan frá, að þær verði lagðar fram álestrarstofuna.

Forseti : Síður hefur það raunar verið, en það er undir því
komið, hvort nokkur vill taka þær að ser; eg skal þá lesa upp inn-
tak bænarskránna ; þær .eru :

1. Frá EyjafirN, um fjárhag prentsmiðjunnar í Reykjavík.
2. Frá Eyjafirði, um helgihald.
3. Frá Kaupmannahöfn, um lögfræ'bíngaskóla á Íslandi.
4. Úr Árness-sýslu, umab sú sýsla-verði læknisdæmi ser.
5. Frá Húnavatnssýslu, um erfðafestu.
6. Frá Borg, undirskrifuð af sera Guðmundi Vigfússyni, um a~

löggilda Straumfjörð og Brákarpoll fyrir kauptún.
J. Samsonsson: Við þetta tækifæri vil eg líka geta þess, að

eg hef meðferðis bænarskrá frá Skagafjarðarsýslu, til alþíngis, um,
að það veiti henni meðmæli sín við hans hátign konúnglnn, a.ðveitt
yrti uppsíglínga- verzlunar- og byggíngar-leyfi á SauMrkrók hverjum,
sem það vill. Helztu ástæður biðjenda her ..um eru fram teknar í
bænarskrannl, .sem eg mun fram leggja nú .f dag. Eg hef til þessa
drllgi'ba'b leggja hana fram, og beðið þannig eptir vissu fyrir því,
hvort nokkur þíngmanna-hefðl samkynja málefni til meðferðar eða í
för moo ser.
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Sí~an sleit forseti fundi: og 1íha~ fund til næsta dags kl.
11 f. m,

Fundi slitið.

4. júlí - þriðji fundur.
Allir á fundi. Gjör~abók frá 1. og 2. fundi lesin upp og

samþykkt.
KonúngsfulltTÚi: Eg skal leyfa mer að skýra þinginu frá

því, a~ eg hef Innkallað Jandsyflrréttardémara Jón Petursson sem
varaþingmann fyrir Strandasýslu og kennara H. K. Friðriksson sem
varaþingmann fyrir Reykjavíkurbæ ; þar að auki skal eg geta þess,
að kammerrað Þ. Guðmundsson, sem á~ur hafði tilkynnt mer, að
hann mundi ei geta setlð á þessu alþingi, hefur síðar láti~ mig vita,
a~ hann se væntanlegur híngað eptir fáa' daga og muni þá taka
set'tl á þingi þessu; í þessu tilliti getur því ekkert verið því til
fyrirstöðu, a~ hann se kosinn í nefndir, ef þíngíð vill.

Forseti: Samkvæmt dagskránni koma nú til umræðu frumvörp
stjórnarinnar, og þá fyrst: frumvarp til tilskipunm' um breytíngu
á tilskipun 8. marzm. 1843, viðvikjandi kosningunum til alþingis.

E. Ó. Kúld: þar e~ þetta mál er ekki mjög umfangsmíklð,
og hefur á'ður verlð rætt á þíngum her, og ítarlega seinast, 1853,
þá vil eg stinga upp á, a~ í það se kosin a~ eins 3 manna nefnd.

Forseti: Fyrst einginn hefur á móti þessu, þá óska eg, að
þíngmenn vildu kjósa 3 menn í nefnd þessa.

Síðan voru þessir kosnir: koníerensrab Sveinbjörnsson með 14
atkvæðum, kauselírað Finsen með 10 atkvæðum, sera E. Kúld með
9 atkvæðum,

Var þá frumvarplð afhent formanni nefndarinnar, konferenzráOi
Sveinbjörnsson.

þar næst bar forseti upp fyrir þínglð til umræðu frumvarp til
tilskipunar umsveitastjórn á Íslandi.

Jón Guðmundsson: Þa~ getur ekki heítíð, a'ð stj6rnín hafi
tekíð tillögur alþíngis um þetta mál til greina, nema a'ð nafninu til;
en þab ser þ6 serhver maður, a'ð sveltastjörn hel á íslandi grípur
inn í stj6rn landsins sjálfs yfir höfuð, sem ekki er enn ákvebíð um
og ekki getur orðíð að svo stöddu. Í auglýsíngu konúngs, II, 2,
segir svo: _,JEn fulltrúi Vor á alþingi mun skýra þínginu greini-

20



legar frá astæðurn þeim, er einkum re~u, þá er hin einstöku atriði
í bænarskrá alþingis voru íhuguð", og drap hinn hæstvirti konúngs-
fulltrúi á þetta í íangangsræðu sinni, en ekki á þá leíð, sem hef
er bent til; en af því sveitastjórnin grípur inn í aðra stjórn lands-
ins, eins og eg gat um fyr, þá vil eg biðja hinn hæstvirta konúngs-
fulltrúa að taka það allt fram, sem hann eptir umboði sinu getur
bent á og treystir ser til að segja i þessu efni.

Konúngsfulltrúi: þá ítarlegri upplýsingu um ástæður þær,
er ráN'b hafa afdrifum þeirra einstöku atriða i bænarskrá þingsins
síðasta í stjórnarskipunarmáIinu, sem rá~ er gjört fyrir í hinni kon-
únglegu auglýsingu til alþíngis, og sem hinn virðulegi þíngmaður,
er nú settist, drap á, áforma eg að gefa þinginu á næsta fundi. En
þar hjá vil eg geta þess, að þó. þessi upplýsing ei se enn þ,i komin,
þá fæ eg ei skllíð, hvernig það geti verið þvi til fyrirstöðu, a'b nefnd
se nú strax kosin í sveitastjórnarmáIinu; þvi þetta málefni stendur
ei i neinu sambandi víð yfirstjórn landsins, eður önnur þau atriði,
sem bænarskráin í stj6rnarskipunarmáIinu Innihélt,

Jón Guðmundsson: Eg er konúngsfullt1'úanum samdóma í
þvi, að nefnd se kosin i mállð ; en eg læt mer nægja, fyrst hann
ætlar a'b gefa þinginu upplýsingar í þessu efni, og það jafnvel á
morgun. Vil eg stíngu upp á 5 manna nefnd.

6. Sivertsen : M~r virðíst nauðsynlegt og óskandi, að fimm
manna nefnd se kosin.

E. 6. Kúld: Eg sting upp á 7 manna nefnd, ef þingið má
annars missa svo marga vegna annara nefnda.

J. Guðmundsson: Þíngi'b hefur ekki efni á að missa svo marga,
ab 7 manna nefnd verði kosin í rnalíð.

Forseti: þá er 5 manna nefnd styrkt, en ekki 7 manna
nefnd.

P. Petursson: Eg tek að mer a'b sty'bja uppástúnguna um 7
manna nefnd.

Let forseti þá greiða atkvæði um, hvort kjósa skyldi 5 eða 7
manna nefnd, og var kosin 5 manna nefnd með 10 atkvæðum gegn 8.

Síðan let forseti kjósa í nefndina, og hlutu þessir flest atkvæði:
yfirdómari J. Petursson 15; lögfræðíngur Jón Guðmundsson 15;
prófessor, Dr. P. Petursson 14; umboðsmaður St. Jónsson 13; sera
G. Einarsson 6; og umboðsmaður J. Jónsson 6; var aldur látinn
rá'ba með þeim, og varð J. Jónsson nefndarmaður.

því næst bar Forseti fram fyrir þfngíð fl'umvarp til opins
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brefs um lJað, hvernig gl'eiða skuli kostnað þann, C1' þarf til að
fram fylgja lögum 15. aprilm. 1854, um siglíngar og verzlun á
Islandi; og óskaði, að þíngmenn vildi láta í ljósi álit sitt um kosn-
ingu nefndar í því máli. Var þá kosín 5 manna nefnd: kauselí-
rá~ V. Finsen (14), prófessor P. Petu1'sson (11), jústizrá~ Jón-
assen (11), sera Ó. Sicertsen. (10); sera J. Hávarðsson og Guð-
mundur Brandsson höfbu báMr 8 atkvæði, og varð hinn fyrri nefnd-
ármaður, er aldur reM.

þá bar forseti fram frumvarp til opins brets, um að stofna
byggíngane(nd á verzlunarstaðnum Akureyri; var meiri hluti
þíngmanna fyrir 3 manna nefnd í því máli; let forseti þá kjósa
í nefndina, og urðu fyrir því þeir Jón Jónsson umboðsmaður (18),
jústizrá'ð Jónassen (13), og Stefán Jónsson umboðsmaður (12).

Forseti bar því næst fram fyrir þíngið uppástúngu mn það,
hvernig lagfæra megi jarðamatið á Islandi.

J. Guðmundsson: Þegar hinn hæstvirti komJ,ngsfulltrúi setti
þíngíð, þá gat hann um, hversu áríðandi þetta mál væri, og a'ð það
útheimti alla krapta þingsins. En nú er þinginu kunnugt, a'ð þíng-
menn vantar úr þrem kjördæmum landsins, nefnilega úr Ísafjarðar-
sýslu, Norðurmúlasýslu og Húnavatnssýslu ; og er Húnavatnssýsla
minnst kunnug þeim þíngmönnum, sem her eru nú saman komnir,
en það kjördæmi er þó næsta merkilegt, því það er ríkt og fólks-
fjöldi mikill, og er mjög arfðandl fyrir oss, a'ð það verði ekki út
undan; vil eg þ,'í leyfa mer a'ð stínga upp á, hvort ekki megi
ræða fyrst uppástúngu þíngmanns Rángvellínga, um a'ð fulltrúi Hún-
vetnínga verði innkallaður til að taka sæti á þínginu.

Forseti: Eg hef ekkert á móti því fyrir mitt leyti, og stend-
ur mer á sama, hvort fyr er rætt.

J. Sigurðsson: Vi~víkjandi þessu mikilvæga máli, jarðamatínu,
þá vildi eg leiða í fyrirspurn, hvort ekki væri eins hyggilegt al)
fresta nefndarkosníngu í þVÍ, en taka til greina þá bendingu, er
hinn hæstvirti konúngsfulltrúi gaf í upphafi þíngsins, að það kynni
a'ð vera nauðsynlegt, al) þíngmenn ræddu það fyrst, sem kallað er,
utan þíngs, eður í hlutfallsnefndum, og vil eg halda þab eins hent-
ugt, að menn ræddu það í flokkum, og að þá væru þíngmenn úr
hverju amti saman, sem kunnugástir jörðum og jarðamati þar, og
kunnugastir hver öðrum, að glöggva hver annan, og að tala þá fyrst
um að kjósa nefnd í málinu, þegar meiníngarnar eru komnar frá
hlutfallsnefndunum og yrðu bornar saman.
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Konúngs{ulltrúi : Í tilliti til þess, er þingmaður Skaptfellínga
nú fram færði um ao breyta dagskránni, þ/í se eg einga nauðsyn
á því; en a'ð öoru leyti stendur mer það á sama, ef forseti vill
gjöra. það, En hvað viðvíkur uppástúngu þíngmannsins frá Mýra-
sýslu, þá eiga hlutfallanefndir her ekki víð ; eg álít, ao í þessu máli
eigi bezt vio sú meðferð, sem eg hefi bent þínginu á, en það er
sjálfsagt undir þínginu sjálfu komið, hvort það vill fallast á hana
eða ekki.

G. Brandsson: Mer sýnist, að ef þíngíb tekur bendíngum
konúngsfulltrúa frá í gær, þá ætti að fresta nefndarkosníngu í dag,
því meiníng hans mun hafa verið sú, að menn ættu ao kynna ser
málefnið, á'Our en lagt væri út í að kjósa nefnd í því; enda ætla
eg, a'O þessa væri full þörf; svo líka gætu menn þ/í borið sig sam-
an um, hverja líklegast mundi að kjósa í nefndina, þegar að því
kæmi, og svo, þegar Mi'O væri að kjósa hana, þá vissi hún 11(3rUIll

bil, hver aðalmeíníng þíngsins væri um málefni þetta.
Kontíngsfulltrúi: Þíngma'Our sá, er síðast mælti, hefur án efa

mlsskíllð það, er eg hef stúngio upp ;íum meðferð þessa máls;
því eg hef ekki ætlazt til, ao kjósa skyldi nokkra menn í nefnd,
eins og vant er að brúka í öðrum málum, er her koma fyrir, held-
ur, að allt þÍllgio geingi í nefnd til að rannsaka uppástúngu stjórnar-
innar og koma ser niður á, hvort það vildi fallast á hana eða ekki.
Þessí aðferð er opt brúkuð annarstaðar í þess konar málum. En
þegar þessi nefnd hefur lokið starfi sínu, þá liggur fyrst fyrir al'l
kjósa þær 3 nefndir, er uppastúnga stjórnarinnar talar um, til þess
a'O koma ser sanlan um,og gjöra uppástúngu til þíngsins um, í
hverjum hreppum jarðamatið þurfi lagfæríngar með , og meta jarð-
irnar á ný.

lJf. Andrilsson: Eg tók strax þ,i meiníngu úr uppésuingu
lwnúngsfúlltrúa, . sem hann nú skýrði, og fellst eg á hana að
mínu leyti.

G. Brandsson: þá rekur að því sama, sem eg sagðí fyr, al'l
eingin nefnd verður kosin í dag í máli þessu.

E. 6. Kúld: Eg vil leyfa mer að bæta því víð þaö, sem
þíngmaður Skaptfellínga mælti, ao mer finnst það hljóta að hafa
töluvero ahrif á mál þetta, hversu fer um upp.ístúngu þingmanns
Ríngvellíngu ; því eg ímynda mer, að kunnugleiki þíngrnanna hafi
ekki vaxi\) svo mikið, hvort sem er, um gallana, sem kunna ao
vera á jarðamatinu í Húnavatnssýslu. síðan 1853, og þá var þó

23



einginn þíngmaður þaðan her að skýra frá þeim, og nú er þó til
ætlað, að mál þetta verði enn að nýju rætt her, og því ómissan-
Iegri virðist mer þessi þíngmaður nú, sem hann vantabi líka 1853.

J. Guðmundsson: Eg gekk út frá því, a'Oþað væri vafasamt,
hvort þíngið væri fært um að raða úr máli þessu, þegar þingmann
vantar úr einu hinu stærsta kjördæminu; getur þ/i vel verið, a'O
þíngíð ekki treysti ser til a'O gjöra neitt við jarðamatsmálið sökum
þíngmannsleysis, ef það á annað borð á að geta leyst þetta mál af
hendi svo vel og rækilega, sem stjórnin ætlast til, og svo, a'O full-
nægt verði óskum og tiltrú landsmanna, eptir því sem fremst er
mögulegt.

Konúngs(ulltrúi: Eg vona, a'O þíngi'O láti það ekki verða
undir því einu komið, þó 1 eða 2 þingmenn vanti, hvort það vill
fella mál þetta eða ekki; því bæði er þetta málefni mikilsverðara
og meir áríðandi, en svo, að þab ætti að vera korníð undir þvílíku
Iítllræðí, og líka þykir stjórninni svo míkíð undir því kornið, að það
fái framgáng á þann hátt, sem hún hefur stúngi'O upp á, að eg hef
Ieíngíð leyfi til, ef þörf krefur, að leingja þíngtímann um 8 daga, ef
þessu máli verður rá'Oi'Otil lykta samkvæmt uppastúngu stjórnar-
innar.

J. Guðmundsson: Þa~ vantar fleiri en einn þingmann; það
vantar þíngmenn úr þrem kjördæmum; og það væri þó undarlegt,
ef á sama stæði, hvort marga eða fáa vantaði, þegar á a'O ræðahín
mest umvarðandí almennu mál; jarðamatsmálið var rætt í hitt hið
fyrra, en þótt einginn væri her úr Húnavatnssýslu, og enn vantar
þingmann úr sama kjördæmi; og finnst mer því það vera ábyrgð-
arhluti fyrir þíngíð, að ráðast í a'O taka mál þetta fyrir, á meðan
svona stendur á.

J. Kristjánsson: þa'O vantar einmitt tvo þingmenn úr Norður-
og Austur- amtinu, og finnst mer þessi hluti landsins miklu ver far-
inn, en hinir, þar sem að eins eru her á þínginu fimm þingmenn
fyrir allan Nor'Olendíngafj6rMng og hálfan Austfir'OíngafjórMng; og
þess utan hafa þeir konúngkjörnu þingmenn, sem nú eru, ef til vill,
minnstan kunnugleika á þessum hluta landsins. Í tilliti til Húna-
vatnssýslu stöndum ver ver að, en á þíngi 1853, því þá var á þíngi
amtmaðurinn yfir Norður- og Austur- umdæminu, sem kunnugur var
í öllu umdæmi sínu.

P. Sigurðsson: Eg bæti því við, að þegar mál þetta var rætt
á þínginu 1853, þá hí víð sjálft, að menn vissu eigi, hvort máli~
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mundi falla eður ei, fyrir þá sök, a'ð þingmenn vantaði, er kunnugastír
væru í héruðum þeirra; og rekur nú að því aptur. Mer virMst
mikill vandi vera á bá~ar hlíðar ; á annan bóginn er leingíng þíng-
tímans, en á hinn bóginn er þfngmannsleysíð.

G. Brandsson: Eg fæ ekki skilið í því, a~ neitt verulegt
vinnist vH> það a~ fresta málefni þessu, þangað til vissa er feingin
fyrir því, hvort læknir Jósep Skaptason getur ná~ ber þíngsetu;
því fyrst getur það nú ollað æðl-míklum drætti málsins, og svo held
eg líka, að það þurfi ekki alveg að falla niður, þó hans missti vi~.
Eg fyrir mitt leyti vildi helzt óska, að hann gæti verið ber á þíngi
í sumar, en get jafnframt hins, sem öllum er kunnugt, a~ hann
vantaði einnig sumaríð 1853, og þó þíngíð se nú veíklíðað, þá var
það eins í það skiptíð, og hver veit, nema svo verði optar. þá
vantabí fulltrúana úr báðum Múlasýslum og úr Húnavatnssýslu, og
þó var afrá~i~ að leggja út í jarðamatsmalíð ; nú ætti það þó a~
vera mönnum nokkuð ljósara, en þá, og heldur vinnandi verk að
hrinda því eitthvað í lag. Menn vita líka, a~ stjórnin vill fyrir
hvern mun, a'6 máli þessu yrN sem fyrst ráN'6 til lykta, og þjóNnni
mun ekki síður um það hugað, því mál mun henni þykja, a~ skatt-
gjaldslögin - sem líklega verða að nokkru leyti byggð á jarðamat-
inu - yrðu endurbætt, og litlar þakkir mundi hún kunna þínginu,
ef máli þessu væri nú sleppt. Mer þækti líka undarlegt, ef þíngíð
nú færi a~ gánga það aptur á bak, sem það gekk áfram 1853, og
vil eg því leggja það til, a~ málefni þetta verði fyrir tekið svo
fljótt, sem skeð getur.

Konúngsfulltrúi: Eg verð að vera mörgu af því samdóma,
er hinn heiðraði þingmaður frá Gullbríngusýslu seinast mælti, og
skal bæta því víð, ab her getur ei veríð spurníng um a'6 fella
þetta mál, þó 2 eða 3 þíngmenn vanti frá öllu landinu; því eptir
alþíngistilskipunarinnar 61. gr. þarf einungis %, parta allra þíng-
manna til a~ fella gildan úrskurð um málefni þau, er á þínginu
fyrirkoma.

P. Petursson: Eg vil leyfa mer að skjóta því til forseta,
hvort þörf se að ræða leingur þetta mál, þar sem konúngsfulltrúinn
hefur nú leyft, a'6 uppástúnga þíngmannsins úr Rángárvallasýslu
verði fyr tekin til umræðu; vil eg því bíðja forseta að skjóta því
til atkvæða þíngsins, hvort fyr skuli ræða: jarðamatsmalið eða uppá-
stúngu þingmannsins úr Rángárvallasýslu.

Þ. Sveinbjörnsson: Eg veit ekki, hvort eg hef sklllð rett
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ræður þingmanna, þvi mér finnst þær hita a~ þvt að nú Be farið
að gegnumgánga jarðamatíð a~ nýju; en það er öldúngis ekki til-
gángur stjórnarinnar. Menn eru her a~ tala um ókunnugleika á
kjördæmi þVÍ, sem nú er rætt um, en þó situr einn konúngkjörinn
þingmaður víð hliðina á mer, sem er fæddur í Norðurlandi, og sem
hefur verið amtmaður í Norðuramtinu. Eg se því ekki, hvers vegna
menn eru að klaga yfir ókunnugleika ; og þar að auki eiga menn,
ef kunnugleikann vantar, að leitast víð að útvega ser hann út um
landið. Eg seeinga nauðsyn áa~ breyta dagskránni, því mer vírðist
nógu margir vera her til staðar til að ræða málið.

Forseti: Konúngsfulltrúinn hefur þegar leyft a\') breyta dag-
skránni, og eg er ekki á móti því að mínu leyti, ef fleiri vilja, að
henni se breytt. En þar eð nú hinn fyrsti konúngkjörni þínginaður
hefur gagnstæða meiníngu í þessu efni, þá vil eg biðja þíngmenn a'b
skera úr, hvort fyr skuli ræða: jarðamatsmálíð eða uppástúngu þíng-
mannsins frá Rángárvallasýslu.

J.J ónsson: Eg vildi fá a'tJ vita glöggari rök fyrir breytingu
þessari, og skil eg ekklað fullu, á hverjum ástæðum hún er byggð,
þar ekki er líklegt, að læknir Jósep komist strax a~ í nefnd þá, sem
kosin yrðí í jarðamatið.

J. Guðmundsson: Eg hðlt eg hefði tekið það fram á~an.
þVÍ næst voru atkvæði greidd eptir fyrirmælum [orseta, og var

samþykkt með 13 atkvæðum móti 7, að ræða skyldi fyr uppástúngu
þíngmanns Rángvellínga. A\').þVÍ búnu lýsti fO'l'seti því yfir, að dag-
skránni væri breytt eptir ósk þingsins, og væri þá tekin til umræðu
uppástúnga þíngmannsins frá Rángárvallasýslu, um að kalla lækni
Jósep Slcaptason til að mæta á alþíngi fyri'l' kjördæmi Húnvetn-
ínga. Var uppástúngan síðan afhent uppástúngumanninum, hrepp-
stjóra Páli Sigurðssyni, og las hann hana upp ásamt vítnisburöi
Dr. Hjaltalíns, um að eingar næmar sóttir væru í landinu um þetta
leyti, svo hljöðandi :

Á alþíugt 1853 hrelfðí eg því, hvað óbærilegt það væri bæði
fyrir þíngið og Húnavatnssýslu, að sú sýsla væri þíngmannslaus,
þar eð amtmaðurinn yfir Norður- og Austur-amtínu vildi ekki leyfa
hinum kjörna alþíngismanni, lækni Jósep Skaptasyni, a\') taka sæti
á .því þíngi. Uppástúngu mína her a~ lútandi tók eg samt aptur í
hitt i\') fyrra, mest fyrir það, að mer og fleirum þíngmönnum skildist
ekki betur af orðum hins sama hæstvirta konúngsfullt1'Úa, sem nú
er her, en a\') hann mundi hlutast til, ao Húnavatnssýslu kjördæmi
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skyldi ekki 'verða þíngmannslaust framvegis (sbr. alþ. tíú. 1853,
bls. 577.)

Kjördæmi þetta er mí, allt um það, þíngmannslaust :í þessu
þíngi, og mun það einkum koma til af Því, ao stjórnin hefur með
vissum skilyrðum staofest rett amtmanns til að banna þessum laun-
aða lækni sínum að yfirgefa Iæknísembættíð og umdæmið, sem. hon-
um er ætlað að annast lækníngar í, að svo miklu leyti, sem brýn
þörf þess útheimti. Arntmaburínn fyrir norðan mun og einnig í ár
hafa synjað þíngmanni Húnvetnínga, lækni Jósep Skaptasyni, leyfis
að koma her á þíng að þessu sinni.

En bæði af því, ao eg álít óbærilegt bæði fyrir þíngíð yfir
höfuð og einkanlega fyrir Húnavatnssýslu, . eitt hið fjölmennasta og
auðugasta kjördæmi þessa lands, að þíngmann þaðan vanti svona
ár eptir ár, og þó einkanlega á þessu þíngi, þar sem eitt hio al-
mennasta og mest án"bandi mál, jarðamatsmalib, sem vissulega út-
heimtir grundaðan kunnugleika í sem flestum kjördæmum landsins,
á nú ao ræðasthðr og Ieíðast . til lykta eptir uppástringu stjórnar-
innar, sem her er lögð fram, - og þar til er komin frá þjöðlnni
bæaarskrá um betri læknaskipun her á landi til þíngsins, og taki
þíngíb það fyrir, sýnist nauðsynlegt, að læknir 'væri þá í þínginu -
og af því, ao her með fylgjandi attesrí hins setta landlæknis Dr. J.
Hjaltalíns sýnir, ao nú gángi her eingin almenn eða næm sóttarferli,
hvorki fyrir norðan ne sunnan, sem og líka að eingan útlærðan lækni
er her ao fá, til ao gegna læknis embætti annars,

þá leyfi eg mer að stínga upp á,
ab hið hefðraða alþíng biðjí konúngsfttlltrúann að innkalla sem fyrst
til þessa alþíngts þíngmann Húnvetnínga, lækni J úsep Skaptason,
sem nú er her staddur.

Reykjavík, d. 3. júlí. 1855.

P. Sigurðsson,
þíngmabur Rángæínga.

Víðvíkjandí spurníngum y'ðar til mín í brjefi af 2. þ. m. leyfi
eg mer a'ð svara:

1. Eg veit eigi til, a~ nein almenn landfarsótt gángi, nú sem
stendur, yfir land þetta. Eg hef talað víð þíngmenn aðjiorðan og
austan, og láta þeir vel yfir heilsufari fólks, og sama er, það eg til
veit, ao heyra annarstaðar að.

2. Nú sem stendur er einginn embættislaus "examínera~ur"
læknir her á landi, nema Ólafur Thórarensen íEyjafjaroarsýslu, og
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a"ð sögu hefur hann gefi'ð frá ser öll læknastörf. Her af flýtur,
a'ð nú sem stendur verður eigi feinginn læknir her ~i landi, þó að
með þyrfti, ef einhvers af hinum búsettu læknum skyldi missa við,
nema hann yrði feinginn frá Danmörku.

Reykjavík, d. 3. júlí 1855.

J. Hjaltalín.
Til herra Páls Sigurðssonar,

þingmanns Rángvellínga.

P. Sigurðsson: þetta mál er þínginu nú kunnugt orðið, og
þarf ei að skýra það með mörgum orðum. Mer sýnist að vísu
kjördæmið verba hart úti, þegar það er þíngmannslaust, en þó S1í

kosinn, sem hæfaetur þótti til að sitja á þíngi, og er sú kosníng
enn í gildi. Stjórnin hefur upp á vissan máta bent til þess, að hún
vísar frá ser, hvort hann er konúnglegur embættismaður eður ei;
en það er mikilvægt og til greina takandi, að ekki fæst embættis-
maður i stað hans, en aptur er það á hinn bóginn íllt og enda ó-
bærilegt fyrir þíngíð, ef hann vantar, og vona eg nú til konúngs-
fulltrúa, að hann sty~ji mál þetta bæði af þeim astæðum, sem
nokkrlr þingmenn hafa til fært, a'ð úr sem flestum kjördæmum lands-
ins væri nauðsynlegur þíngmaður til að geta gefíð sem beztar upp-
lýsíngar, sem hver fulltrúi er færastur til að gefa úr sínu kjördæmi,
og einkanlega vegna loforðs þess, er hinn hæstvirti konúngsfulltrúi
gaf þínginu 1853, að sjá svo um, að kjördæmi þetta yrði ekki þíng-
mannslaust.

Konúngs(ulltrúi: Uppástúnga þíngmannsins frá Rángárvalla-
sýslu fer því á flot, að alþíng biðji konúngsfulltrúann að innkalla
til þessa alþíngis þíngmann Húnvetnínga, lækni Jósep Skaptason.
Eg veit nú ei, í hverju formi uppástúnguma'ðurinn hefur hugsað
ser, að beiðni þessi skyldi framkoma; mer þykir líklegast hann
ætlist til, að forseti þíngsins vegna skrifi mer til um þetta efni,
og er það þá sjálfsagt, að eg aptur mun svara forsetanum skriflega
um þetta mál, og álít eg því ekki þurfa að fara her um fleiri
orðum, þangað til eg hef heyrt ræður þingmanna. og se, að hverju
meining þíngsins hnígur i þessu efni.

P. Petursson: Samkvæmt þvi, sem hinn hæstvirti konúngsfull-
trúi nú mælti, stíng eg upp á því, að þingið bi'ðji forseta að fara
þess á leit við konúngsfulltrúa, að innkalla þíngmann Húnvetnínga.
En af því eg ímynda mer, að það se mikill ábyrgðarhluti fyrir
hann að mæta á þinginu án leyfis yfirvalds síns, þá gæti þetta. ekki
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ske~ á annan hátt, en a~ hann verbí boðaður til þíngsetu upp á
væntanlegt sampykki hlutaðeiganda amtmanns, og a\'J amtmaður
feingi þá sem allra fyrst vísbendingu um áskorun þingsins í þessu
efni.

Komtngsfulltrúi: Þa'tl er að sönnu undir þingsins vilja komið,
hvað það vill gjöra vi'tl uppástúngu þessa; en þar hjá skal eg geta
þess, a'tl þó a'tl þíngi'tl feli forseta á hendur að skrifa mer beiðni
samkvæmt uppástúngunni, mun það verba árángurslaust, því það
kemur ekki konúngsfulltrúa vil'J að innkalla þíngmanninn frá Húna-
vatnssýslu. Þal'J hefur þegar stíptamtmaðurlnn gjört, og þó hefur
þíngmaðurínn ekki se'tl ser fært a'tl mæta vegna þeirra hindrana,
sem þinginu eru kunnugar.

Jón Sigurðsson: Eg vil vera meðmæltur þessari uppástúngu,
og þykir mer sú, ai'>þínglð skrifi forseta og hann aptur konúngs-
fulltrúa, vera einna líklegust, ef tíminn leyfir að senda til amt-
mannsins í Norðuramtínu, og kostnaðurinn þar af ekki þækti ótil-
hlýi'>ilegur, og konúngsfulltrúa þéknaðíst a\'J kalla hinn kjörna þing-
mann Húnavatnssýslu til veru á þínginu á meðan,

Jón Petursson: Mer vírðíst og, að sú ai'>feri'>se bezt,· að
forseti í þingsins nafni skrifi hinum hæstvírta konúngsfulltrúa um,
ai'>hann upp á væntanlegt samþykki amtmannsins íNorður- og Austur-
amtinu innkalli hinn kjörna þíngmann Húnvetnínga, til þess að hann
mæti fyrst um sinn, þangað til hann geti feíngíð frekara leyfi. Gott
mundi og vera, að í sama bréfi væru teknar fram þær serstöku ástæ\'J-
ur, sem nú eru til að leyfa honum al'J koma á þíng, en sem ekki voru
árii'> 1853, þegar fremur var sóttar von á Norðurlandi, Ástætur
þessar eru nú ekkí leingur, og enn fremur má sjá, að stjórnin álítur
þal'J mikils varðandi, að á þfngíð komi menn frá öllum kjördæmum
landsins; sest þetta einkum ljóslega af uppástúngu stjórnarinnar um
að lagfæra jarðamatið á íslandi, þar sem á 7. bls. er byggt á því,
að á alþíngi se fulltrúi úr hverri sýslu, sem vel þekki til, nema,
ef til vill, frá Vestmannaeyjum, sem ekki geti komið til greina, þar
ei'>allar jarðir þar séu ríkiseignir. Þegar að amtmaðurinn bannaði
þíngmannínumuð sækja þíng, þekkti hann ekki þessar serlegu á-
stæður stjórnarinnar, en nú þykir mer líklegt, að hann muni ekkert
síður vilja, en vera orsök til, .a'tl þínglð sökum 6kunnugleika síns
annaðhvort ekki geti fylgt uppasníngunní, eður þá, að jarðamatíð í
lIúnavatnssýslu ekki geti lagast eins og annarstaðar.

Þ. Sveinbjörnsson: Eg vil alls ekki blanda mer í það, sem
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hinn hæstvirti 7wnlÍngs(ulltrúi vill af ráða í þessu máli, en mer
finnst aMel'~ sú, sem nú er til ætlað, vera reglulaus ; ef að konúngs-
(ulltrúa skyldi þ6knast a~ kalla hinn kjörna þíngmann Húnvetnínga
;Í þíngíð, og þar næst senda boð til amtmannsins í Norður- og Austur-
arntinu, þá gæti nú svo farið, a~ amtmaðurinn banni honum að nýju,
og verður þá niðurstaðan sú, a~ það verður að vísa þíngmanninum
burt úr þínginu. Á því er einginn efi og það er með berum orðum
sagt íbrefi innanríkisstjórnarinnar til amtmannsins í Norður - og
Austur-umdæminu 26. júní 1854, að amtmaðurinn einn má úr því
skera, In'ort hann fari, eða ekki.

Jón Hávarðsson: Mer finnst það sjálfsagt, að serhver hlýðn-
ist yfirmanni sínum, en í máli þessu finnst mer það vera næsta
líklegt, a~ hinn hæstvirti konúngsf'ulltTÚi muni hafa meira veldi með
tillögum sínum, en aðrir valdsmenn, til að koma vilja konúngsins
fram; en hann er sá í þessu tilliti, a'ð jarðamatíð verbí sem grand-
gæfilegast skoðað af öllum alþingismönnum.

Jón Petursson: Amtmaðurinn hefir víst leyfi til að meina
embættismönnum sínum, ao þeir fari úr umdæmi sínu, og mun hann
þess vegna hafa réttilega bannað hinum kosna þíngmanni Húnvetnínga
a'ð fara á þíngið. En nú, þegar að stjórnin hefur lýst því yfir í uppá-
stúngu sinni í jarðamatsmalínu, ali hún ætlast til, að sem flestir al-
þíngismenn kæmu á þíng, og uppástúngan því að nokkru leyti styðst
"ili það, þykir mer líklegt, að amtmaðurinn nú ekki mundi banna
honum að vera á þinginu, þegar hann feingi þab að vita, og að
því ekkert geti verið á móti því, a'ð hinn hæstvirti konúngs(ulltrúi
fái þíngmannlnn til að taka sæti nú strax á þínginu, þangað til hann
feingi ab víta, hvort amtmaðurinn ekki vildi fallast á þessar ástæður,
heldur banna þíngmanninum að vera á· þíngínu framvegis, er amt-
maðurinn víst þá ekki gjiir'ði, nema serlegur astæður . þar nyrðra
"æru til þess.

V. Finsen: Eg fyrir mitt leyti get ekki skilið, að konúngs-
fttlltrúinn geti með nokkru móti breytt úrskurði amtmannsins yfir
Noröuramtlnu, og get þess "egna ekki fallizt á, a'ð þíngíð biðjl kon-
tíngsfulltTÚann þar um. Á hinn bóginn gæti mer ekki annað en
þótt vænt um, ab einhver mætti her á þínginn fyrir Húnavatnssýslu ;
en eiginokku~ a'ð gjöra til að koma því til leíðar, þá finnst mer,
a~ það einasta, sem spursmál gæti verið um, væri a() senda nú þegar á
kostnað alþíngís til amtmannsins í Nor'ðuramtinu,og bera undir hann,
hvort hann kunni a~ finna ástæðu til a'ð breyta banni sínu, einkum
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með tilliti til þeirra nokkuð breyttu kríngurnstæðna, sem liggja í
því, a~ stjórnin nú hefur borið [arðamatsmalíð undir þín gíð og gjört
ráð fyrir, að til þess að rannsaka það væri til þíngmenn úr öllum kjör-
dæmum. Ef amtmaður gjörN þetta, sem þó ætíð vær] mögulegt,
gæti þíngmaður þessi komið á þíngið þar á eptir, reyndar nokkuð
seint, en þó svo tímanlega, ao nærvera hans gæti orðið ao gagni ,io
umræður jarðamatsmálsins. Mer 'finnst þetta veraþað einasta, sem
þínglð gæti gjört; en þar á móti get eg með eingu móti fellt mig
víð að biðja konúngsfulltrúa um að gjöra það, sem eingin líkindi
eru til, ao hann geti gjört.

P. Petursson: Ætlan mín með uppástúngu minni "ar, ao kún-
11,ngsfulltrúi kallaði þíngmanninn, og að svo væri sent norður til
amtmannsins og hans samþykki felngíð og um leið teknar fram þær
ástæður, sem aðrir þíngmenn hafa um getið og sem hljóta ao 'vera
amtmanninum ókunnar, þegar hann bann aðí lækni Jósep Skaptasyni
ao fara til þíngs í sumar. En hvað kóstnaðinum viðvíkur, held eg
ekki, að hann geti orðið þessu til fyrírstöðu;.' þar líkt hefur á\'mr
fyrir komið, og verið sent eptir varaþíngmanní.

E. (). Kúld: Hinum heiðraba fyrsta konúngkjörna þingmanni
fannst aOfer'bsú, er um var rætt, öformleg, og vil eg eigi reíngja hann
í þessu; •eg er ekki heldur hræddur um, ao hinn hæstvírtí kon-
úngsfulltrúi líti ei eptir, hvað hinu formlega líður, En þíngmabur-
inn gætti þess formlega þó ei fullkomlega. Eg veit nl., ao það er
satt, að amtmaðurírin gat eptir bréfi stjórnarinnar bannað þíngmann-
inum setuna, en stjórriin ætlaðíst ei til þess af honum, nema ab brýn
nauðsyn bæri til. Og nú, þegar á allt er Iítíð, fæ eg eigi séð, ao
brýn .nauðsynihafi verið til. þess, fyrst að amtmaðurinn á annað borð
leyfði honumfero í eigin erindum híngað suður. Bannið er því í
mínum augum næsta ástæoulítio,og ef konúngsfuWrúi eptir beiðni
"orri kallar þíngmanninn í vonum samþykki amtsíns, þli gefst oss
þó nokkur kostur að heyra áIit hans í tilliti til jarðamatsíns, þó a~
amtíð þá seínnabanni honum ab .vera Mr þíngioút, og nokkur
tíriJi er þó betri, en einginn.Eg fyfir mitt leyti vil ekki efast um,
að amtmaðurinn nyrðra leysi bannið fyrir bóri þfngslns og lconúngs-
fulltrúa, og eg er því vonbetri-um það, ef ao konúngsfulltr'úi veltir
~o"8S fulltíngt og , fylgi sitt; en eg er þ"í öruggari um það, sem eg
veit honum muni. hugföst hin fögru .orðhans 1853, er vöktu vonir
þingsins, ogeg,ycit líka von Húnvetnínga já allra íslendínga um,
ab þetta þíngmanns sæti yr'ði ei optar autt.
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P. SigurlJson: Ástæ~ur þær, er amtmaðurinn yfir Norður- og
Austur-amtlnu hafoi fyrir banni sínu eptir því, sem helzt varð ljóst
:í þinginu 1853 - jafnvel þ6 amtmaður ekki vildi skýra sjálfur
þinginu frá þeim - voru þær: a~ hann bannabí lækni J. Skaptasyni
a'ð yfirgefa embætti sitt vegna þess, að kvefsétt hefði veturinn
áour geinglb ytra og kynni hún a'ð koma her. þetta varð nú samt
ekki. Nú sýnir það meðfylgjandi attest Dr. Hjaltalíns, að ekki er
sótt nein, sem stendur, her á landi. - En það mun eins amtrnanni
sem öðrum bágt að segja fyrir, hvað ske kunni á ókomnum tíma.
Húnavatnssýsla er heldur ekki ver komin, þó hana vanti lækni sinn
svo sem 6 vikna tíma, heldur en margar aðrar sýslur, t. d. Skapta-
fellssýsla, sem má telja læknislausa vegna vegaleíngdar úr henni til
ao vitja fjórOúngslæknis okkar Sunnlendínga þangað, sem hann nú
er búsettur.

Þ. Sveinbjörnsson : Mer finnst ástæoa sú, sem leidd er af
attestl IIjaltalíns, fremur lítilvæg ; almennar sóttir gánga svo fljótt,
ao ei verour vio þeim búizt, og eins geta einstöku menn orðlð veikir
og lífsnauðsyn borið til, ao lækni þurfi að sækja. Eg vil eigi uppá-
taka mer neina ábyrgo eða neins líf í þessu falli, þó a'ð þfngfð
kunni a'ð "ilja það. Dr. IIjaltalín getur með vitnisburði sín-
um aldrei vitað, hvað verða kann, og aldrei verður með þVÍ breytt
skipun hlutabelgandi embættismanns.

J. Kristjánsson: Her var á~an í þíngræbu verio a'b jafna
saman leyfi amtmannsins til þíngmannsins úr Húnavatnssýslu til ao
fara sinna ferða suður í Reykjavík og barmi hans til sama a'b fara
á þíng, eins og þa'b bæri í ser ósamkvæmni; en mer finnst þetta
geti öldúngis rýmst saman, því það skiptir miklu, hvort læknirinn
fer híngað snögga ferð í erindum sínum, eða hann situr her allan
þann tíma, sem þíng er; en eg hef samt göða von um, ao amtmað-
ur nú, ef til hans væri sent, og einginn almennur sjúkdómur er þá
þar nyrðra, kynni að breyta úrskurði sínum; nú er og ný ástæða til
þess, þar sem tilgángur stjórnarinnar næðist fremur í tilliti til jarða-
matsins "ib það, að þíngmaðurínn næði þíngsetu; og eg vil því óska,
ao bæn þeirri verði haldið áfram víð konúngsfulltrúa, a~ hann
ráM eitthvað af í þessu efni, og mun því ekki að kvíða, að hann
fari ser ógætilega; hann mun og jafnframt ráoa í, hvort tiltæki-
legt se að snúast að sendíngunni vegna kostnaðarins.

6. Sívertsen: Eg er á því máli, að ef Húnvetníngar, sem
gleðjast af því að eiga ser lækni í heraN, og sakna þingmanns síns
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á alþíngí, ættu atl kjósa um, mundu þeir heldur lilja vera læknis-
lausir í rúman mánuð, en þíngmannslausír, og eru samt margir ali stað-
aldri ekki betur farnir, en þeir, með lækna, t. a. m. ver Vestfírð-
ingar. Ef að á allt er litið, og einkum, hvað sorglegt er ár eptir
ár, a\') kjördæmlð missi þíngmann sinn, vona eg, atl amtmanni kunni
að snúast hugur og hann senda oss hinn kjörna þíngmann; en þess
"Vegnaverðum "er .a\') ítreka bæn vora til konúngsfulltrúa, og hvað
kostnaðinum viðvíkur, er af sendiferðinnl fylgir, þá eru Íslendíngar
ekki svo smásmuglegir, að þá muni um eða þeir sjái eptir útgjöld-
unum, svo eigi standi það í vegi.

Jón Jónsson: 11a\')skiptir al) mínu áliti miklu, hvort al) þíng-
maðurinn frá Húnavatnssýslu, sem her el' nú, verður fús eða fáan-
legur til, eptir al'! hann er fyrst búinn að dvelja her, og má ske
þar eptir al) fara heim til sín, hvort hann þá, að því búnu, vilji,
eða sjái ser fært, og má ske ekki fyr en undir þínglok, ali fara á
þíngíð. því ef hann upp frá þeim tíma, al'! leyflð gæti orðið komið
híngað suður, ekki vildi mæta, er ófyrirsynju al'! byrja sendiferð
norður, þækti mer því umvarbandí al'! vita, hvort hann mundi vilja
koma híngað á fund, ali svo alíðnu þíngi.

G. 'Einarsson: þal'! hefur verið tekið fram, ali konúngsfulltrúi
skyldi kalla Jósep Skaptason á þíng upp á væntanlegt samþykki
amtmanns ins, svo að hann, sem þíngmaður, geti setil'! á þingi fyrst
um sinn, og er þá sú vissa betri, en óvissan, en þínginu mun það
vera bezt, a'tl það skoði skyldu sína til sjálfs síns og allrar þjó\')ar-
innar, a\')biðja konúngsfulltrúann um al'! sjá um, að kjördæmi þetta
verbl ei optar þíngmannslaust, og þá skyldi eg aldrei trúa því, a'tl
amtmaður vildi svipta þíngmanninn embætti sínu, þó hann kæmi á
fund eptir boði fulltrúa.

J. Jónsson: Mer finnst það ei hægt vegna formsins, að koma
því víð, að kalla þingmanninn, fyr en það er leyft af yfirvaldi hans,
og al'J fá þa\') leyfi hefur talsverðan tíma með ser.

G. Einarsson: Her er ekki um strángt form að tala, en miklu
fremur um sanngirni.

St. Jónsson: Ef það er eigi augnamíðíð að kalla Jósep Skaptason
strax, þá hef eg ekki miklar vonir; en ef það er ábyrgl'!arlaust að
kalla þíngmannínn inn, þá er mer það stór ánægja fyrir kjördæmið,
sem annars er mjög illa farið ; en varla mun kostandi til a\) senda
mann eptir honum, ef ekki er rá\') til að kalla hann strax.

J. Guðmundsson: En eg treysti svo rettlæti amtmannsins, a~
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hann cigi muni hanna þíngmanninum a~ koma á þíng, ncma mc~
fullum ástæ~ulll se, þegar hann veit, a~ aðalmélefni lands "ors er
ö~rumegin; og mun hann eigi leggja þa'ð bann lí, nema eptir því,
sem bent er til í bréfi ráðherrans, er staðfestir, að hann megi banna
læknlnum að fara á þing, nl., að amtmaðurinn gjöri það af sérdeilís-
legrí umhyggju fyrir læknlsdæmínu. Ilðr a'ð auki er vitnisburður fni
landlæknlnum kominn um, a'ð sóttlaust se í landinu, og eg trúi
því ekki, a'ð amtmaður muni ástæ~ulaust leggja bann fyrir þingsetu
fulltrúans, ef a'ð heilsufar er gott í læknisumdæmínu, þegar amtmaður
fær bréf he~an og þegar hann nú fær vísbendingu um það, sem
hann ekki gat vitað, þegar kann bannaði J. Skaptasyni i vor að fara
á þing - að nú se komlö frá stjórninni það mál fyrir þínglb, sem
lítheimti alla mögulega krapta þíngsins, og megi ekki missa af
kunnugleik neins þjó'ðkjörins þingmanns. Þ"í legg eg þa'ð til, a~
þíngíð gefi uppéstúngunni gaum með þeirri breytingu, sem hinn 5.
konúngkjörni þingmaður þegar hefur tekið fram, nefnilega, að biðja
forseta um a'ð fara þess á leit "i'ð konúngsfullt1'úa, a'ð hann sjái
til, að þíngmaðurlnn komi á þínglð. Þíngmanninum er eigi bönnuð
ferðin hfngab, þó að eigi se utlærban lækni a'ð fá í hans stað, og
af hverju leyfOi amtmaður læknínum snögga ferð híngað svona, án
þess útlærður læknir væri settur í staðinn á meðan? Af því a'ðheilsu-
far manna "ar svo gott í læknis dæminu um það leyti, að amtmaður
fann ser ekki skylt RO beita strángleika laganna, og svo mundi enn
verða, ef almenn hellbrigðl væri þar, þegar sendimaður kemur norð-
ur, og þa'ð því fremur sem her er um það mál a'ð gjöra, sem amt-
manni, enn sem stendur, er ókunnugt a'ð ræða skuli á alþíngi. Eg
ítreka það aptur, a'ð eg treysti svo rettvísi amtmannsíns, a'ð hann
banni eigi Skaptasen þingsetu.

St. Jónsson: Eg víburkenni þab, að sóttferli se eigi nú sem
stendur ; það veit eg og, að annan lækni er ei a'ð fá; því þó læknir
6. Thðrarensen. á Hofi hafi ekki gefið frá ser læknisstörf a'ð öllu
leyti, þá mun þó eingin von til, að hann fáist til að gegna læknis-
störfum í Ihinavatnssýslu ; en ef mí er sendur sendimaður norður í
þessu erindi, þá mun verða áliN~ þíngtímann, um það hann kemur
aptur, og veit eg ekki, hvort slíkt mundi svara kostnaðí, ef a'ðJósep
ekki getur feingizt inn ;í þíngíð strax, og því gjöri eg mer ekki
eins miklar vonir, eins og sumir aðrir, um, að leyfi amtmannsins
fáist, að eg er viss um, a'ð amtmaðurinn hefur eigi leyft Jósep Skapta-
syni a~ fara til þings af tómri umhyggjusemi fyrir læknisdæmi hans.

34



J. Jónsson: Eg skýt þá til þíngslns, hvort eptir sömu astæð-
um ekki se nauðsynlegt að varaþingmaður Ísafjarðarsýslu se kall-
aður Ii þíng, fyrst nú er SYO fámennt, og eingan kunnugan mann
þaðan að fá.

E. Ó. Kúld» Eg hef skilið svo ræður þíngmanna, að ætlazt
si! til, a~ læknir J. Skaptason se kallaður strax inn á þínglb, og
svo leitað til köllunar þeirrar samþykkis amtmannsins fyrir norðan,
sem eg vona því heldur fáist, sem eg heyrði á orðum þíngmanns
Eyfir'ðínga, að sá læknir væri þar til, sem í Itrustu nauðsyn mætti
til leita, og sem því mundi má ske ci ófáanlegur til a~ gegna í stað
Slwptasens, ef brá~ þörf gerist.

St. Jónsson: Hann fer ekki nema til þeirra, sem Ma i grennd
vi~ hann, en ekki lánga Ieið.

J. Jónsson: Þa~ er raunar von, þó þingmaður Snæfellinga
se ókunnugur þessu, en svo er lángur vegur milli Eyjafjarðar og
IIúnavatnssýslu, að læknir E. Jóhnsen getur þar eingum þeim bjargað,
sem í Iífsnauðsyn kynni þurfa braðrar hjálpar víð, og ekki er heldur
að ætlast til, a~ Húnvetníngar vilji missa af þeirri læknishjálp, sem
þeir eiga rett á, þó svo kunni á að standa, eins og her hefur verið
hreift, að sumar sveitir hafi enn meiri læknaskort, en þeir.

J. Sigurðsson: :Eg skildi svoleiNs uppástúngu hins háttvirta
5. konúngkjörna þíngmanns, ao þíngíð skyldi óska, að forseti skrif-
aði hinum hæstvirta konúngsfulltr'Úa, og beiddi hann að kalla í bráo
þíngmann Húnvetnínga inn í þíngíð, upp á væntanlegt samþykki
Norðuramtmannslns, .og a~ honum væri síðan skrifað til og óska~
eptir, að hann nú vegna umræddrar nauðsynjar og kríngumstæða,
og þar einginn sjúkdómur eður háskl væri á ferðum, vildi veita
lækninum leyfi til þingsetu. þess vegna var það, að eg aðhylltíst
þessa uppastúngu. En þar hinn heiðraði 1. konúngkjörni þíngmaður
í sinni fyrri tölu vildi aðvara þíngíð ao gæta að, hvort aðferð þessi
væri rett eða formleg, þá veit eg ekki, hvort allir þingmenn eru
færir um að dæma um það, Einasta álít eg það þínginu syndlaust
og saklaust að biðja konúngsfulltr'Úa um þetta, og treysti eg hans
viturleika til a~ sjá, hvað formlegt er í slíku. Eg ímynda mer
líka, a~ þíngíð láti ser lynda, hvað hann afræður í þessu, og láti
þar vi~ lenda, hvort hann segir nei eða já. Hinn sami 1. konúng-
kjörni .þínginaður minntist þess líka í hinni síbarí tölu sinni, ao í-
sjárvert væri fyrir þíngmenn að taka í ábyrg~ líf og heilsu manna
í Húnavatnssýslu; en þegar svo er rætt, þá þykír mer stjórn og
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yfirvöldum fara at) verða nilslagðar hendur "it) kjördæmin með a()
sorga fyrir lífl og heilsu manna, þegar sumar sýslur, hvar á meðal
mín, hafa eingan lækni ár eptir ár, en Húnavatnssýsla, sem hefur
þó heímalækni, m,í ekki missa þenna lækni um 1 mdnaðartíma,
þegar einginn "eit þó til neinnar sjúkdómshættu á ferðum.

P. Petursson: þar e() eg nú af ræðu hins hæstvirta kon-
úngsfulltrúa heyri, að eigi muni verða árángur af uppástúngu minni,
þá tek eg hana aptur, en vilji einhver þíngmanna taka hana ao
.er, á hann það frjálst.

J. Guðmundsson: Jú með mestu ánægju, og því heldur, sem
eg skildi ei konúngsfulltrúann svo, a() hann, þó hann mæltist til,
að Skaptason tæki sæti á þínginu, þar til samþykki amtmanns næð-
Ist, ekki mundi skrifa sjálfur norður , heldur forseti, og fæli þ,l
þfngíð forseta á hendur að skrifa amtmanni.

Konúngsfulltrúi: þal'; verður, eins og eg hef át'Jur sagt, al';
vera á' þíngsins valdi, hvernig það vill fara með uppástúnguna; en
árángurinn getur samt ei orðio annar, en eg áour hef sagt, jafnvel
þó mer sjálfum bæði persónulega og þíngsins vegna hefði verið það
kært, ef þíngmaburlnn frá Húnavatnssýslu hefði getað mætt á þessu
þíngi, ser í lagi þegar jarðamatsmálið kemur til umræðu,

Forseti: Eg hef nú hlýtt um stund á ræður þíngmanna, og
heyrt á tillögur þeirra i þessu máli. Eg má fullyrti a það, að mer
er eingu síður annt um það, heldur en hverjum öðrum hinna heiðr-
uðu þíngmanna, ab Húnavatnssýsla fái her þíngmann í þetta sinn,
einkum vegna þess, er þíngmenn hafa þegar tekið fram, að jarða-
rnatsmalíð, sem bæðí er vandarnikíð og mjög áríoandi, á nú ao takast
her til yfirvegunar ; stjórnin hefur sj,ilf lýst því í uppástúngu sinni
um það, hvernig laga megi jarðamatíð á Íslandi, og sem her hefur
verið lögð fram, hversu annt henni er um mál þetta. Og víst er,
að nauðsyn er til, at) víð meðferð þess séu menn úr sem flestum
kjördæmum landsins, og þá ekki sízt úr Húnavatnssýslu, hvaðan
einginn fulltrúi var, þegar mál þetta var rætt hiti fyrra sinni her á
þíngi 1853. En menn hafa nú eigi getað orðíð á eitt sáttir um það,
hverja aðferð rettast væri að hafa, til ati ráoa bót á þíngmanns-
leysi Húnvetninga. Sumir eru góðrar vonar um, ati amtmaður Norð-
lendínga muni fúslega leysa þíngmann Húnvetninga úr banni því, sem
bann hefur lagt á híngabför hans, ef þess )TN leítað, þegar hann
viti, að það se stjórninni bæði til gagns og geðs, að her væru sem
flestir þíngmenn; sumir ern þar á móti daufrar vonar um, a~ amt-
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maðurinn gefi þessari bæn þfngsíns gó~a áheyrslu, þar ekki megi
vita, hvernig heilsufari manna í umdæmi læknis Jóseps Skaptasonar
kunni þá a~ verða varið, þegar bænin kæmi. Enn heyrðíst her ein
raust, sem ekki ætlaði, að amtmaður breyti nýgefnu ferðabanní sínu,
þar e~ stjórnin hafi fali~ honum einum þetta vald á hendur, en ef
svo er, þá hefur stjórnin eins veitt honum vald til a~ leyfa Hr. J.
Skaptasyni þíngförina, eins og a~ banna honum hana. Her er
því spurningin nm það, hvort meiri líkindi sen til, að amtmaður
leyfi eða banni þíngmanninum förina, og yrði það að taka nokkurn
tíma upp, að senda mann norður til að fá vissu sína um það.
Menn hafa minnzt á kostnaðinn, sem leiða yrði af slíkri sendíferð,
og þó hann yrðí nokkur, finnst mer þó það verst, ef bíð herra J.
Skaptasonar' her fyrir sunnan á meðan drægi einhvern iIIan dilk eptir
sig fyrir hann, þar sem hann yrði þá svo leingi burtu frá umdæmi
sími. ..- M ö~ru leyti er eg sem þjónn þingsins fús á að rita hin-
um hæstvirta konúngsfulltrúa um þetta í þíngsins nafni. En þar
sem hann sagði, að rðttara mundi, að forseti ritaði amtmanni Norð-
lendínga um þetta, heldur en konúngsfulltrúi, þá er mer það ekki
fullkomlega ljóst. þa~ er öllum ljóst, hversu árí~andi það er fyrir
Íslendinga, að jarðamatíð verði sem bezt af hendi leyst, og uppá-
stúnga stjórnarinnar í málinu lýsir vilja hennar um þetta efni, þar
sem hún gjörir rá~ fyrir, að á þessu þingi verði fulltrúi úr hverju
kjördæmi landsins, nema kann ske Vestmannaeyjum, og saki það þá
ekki 5'"0 mlkíð, þar e~ jarðir sen þar flestar rfkíseígn. Mer sýn-
ist því ekki betur, en a~ hinum hæstvirta konúngsfulltrúa hljóti að
vera jafnannt nm þetta mál, eins og hvert annað erindi frá stjórn-
inni. Eg verð og að ímynda mer, að amtmaðurínn, sem valds-
maður konúngs, mundi heldur láta að orðum þess manns, sem her
er í umboði komingsins. - Eg ætla því vel fallið, að forseti
skrifi konúngsfulltrúanum þíngsins vegna um þetta, og konúngs-
fulltrúinn síðan amtmanninum, eða þá, að konúngsfulltrúinn a~
minnsta kosti se með forseta þíngslns í því, að rita amtmanninum,
og flytja honum bæn þingsins. Eg, sem þjónn þíngsins, finn skyldu
mína að gjöra þetta, en mer finnst það einnig vera skylda hins
hæstvirta konúngsfulltrúa, sem erindsreka stjórnarinnar. -- Um þetta
vildi eg leyfa mer að geta, hinum heiðruðu þíngmönnum til íhugunar,
aður en geíngið yrði til atkvæða eða nokkuð afráðið í máli þessu.

Komtngsfulltrúi: Jafnvel þó eg yfir höfu~ álíti mer skylt að
meta mikils tillögur hins háttvirta forseta, verð eg þó í þessu efni,
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þegar spurnfng er um, hvað eg eptir stöðu minni eigi ao fyrirtaka
eða ekki, ao fylgja minni eigin sannfæríngu um það, hvað rettast
og tiltækiIegast muni vera.

P. Petursson: Eg vil leyfa mer að taka það fram, að í
minni uppástúngu í máli þessu, sem varaforseti hefur nú gjört að
sinni uppástúngu, var það ekki tiltekið, hver skrifa skyldi amtnianui
Norðlendínga, Eg hef skrííað uppástúnguna upp, og afhent forseta
hana.

Forseti: Eg vil þá leyfa mer að bera uppástúnguna upp~ og
hljóðar hún svo:

"A'ð þínglð bíðjí forseta ao rita konúngsfulltrúa og mælast
"tiI, ao hann innkalli þíngmanninn úr Húnavatnssýslu upp
"á væntanlegt samþykki amtmannsins í Norður- og Austur-
"amtinu =.

Eg vil nú biðja alla, sem lesa kunna, að segja til, hvort það
se her ekki beinlínis tekið fram, ao forseti riti konúngsfulltrúa,
og konúngsfulltrúinn kalli síðan þíngmanninn, og leiti sföan amt-
mannsleyfis. Ef þetta er ekki skýlaus meíníng uppástúngunnar, þá
skil eg ekki, hvað i henni liggur.

M. Andresson: Mer virðist, að eínúngís eitt undirstöðuatriðl
þessa máls þurfi að vera her umtalsefni, en annað ekki, og það
er, hvort konúngsfulltrúi vill eða getur kallað þíngmann Hún-
vetninga, sem nú er her í bænum, strax á þíngið, upp á vænt-
anlegt samþykki amtmannsins fyrir norðan, því einginn þarf ao
ætla, að læknir Jósep Skaptason bíðí her utan þíngs, þar til
Mio væri að senda norður að Fríðríksgafu, upp á óviss mála-
lok þess. erindis, og ekki heldur, að hann ríði fyrst norður í Húna-
vatnssýslu, og svo aptur suður á þíng, þó leyfið feingist ; umræður
þessa máls hefðu því mátt vera styttri. Mer er eingu minna, en
hverjum öðrum, annt um það, að Skaptasen feingist 1í þíngið, og
get eingan veginn gjört svo lítið úr þVÍ, eins og hinn 1. konúng-
kjörni þíngmaður gjörði áðan, að kunnugleiki hans misstist þínginu,
sérdeilís vegna jarðamatslns, en - hvað dugar um það ao tala, þeg-
ar það ekki getur feingizt?

J. Guðmundsson: Mer virðist, að her se einúngis um tvær
spurningar ao gjöra: 1. hvort það se rett fyrir þíngið, og skylda,
sem þíng, að fara því fram í þessu formi, að her mæti nokkur þíng-
maður fyrir Húnavatnssýslu, - og 2. hvort hinn hæstvirti konúngs-
(ttlltrúi muni þá á eptir vilja verða vio bón þingsins í þessu efni.
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Hvað sem nú verður upp ,i um hina síðari spurningu, þ,i ætla eg þa~
skyldu þingsins, ilO skipta ser á allan löglegan hátt af þíngmanns-
leyst Húnvetnínga, að svo miklu leyti sem í þess valdi stendur, og
það eins fyrir þab, þó kontÍngsfulltrúi hafi sagt, að þa'b mundi ei
duga. því her á við hið fornkveðna: "guo ræður, en mennirnir
þeinkja", og "er eigum að peinkja, og áforma og fastráða að gegna
skyldu vorri, hversu sem afdrifin verða.

M. Andresun»: Meining mín var sú, að þínglð núna' mundi
lítio græða á því að fara þessu máli fram, og biðja um, ao þíng-
maður Húnvetnínga yr'bi kallaour híngað upp ,i væntanlegt samþykki
amtmannsins. Ab ö\)ru leyti er eg á því, ao þessi meðferð á málinu
gæti orðíð gó'b fyrir seinni tímana.

G. Brandsson: Mer sýnist lítil líkindi til þess, að þó hinn
hæstvlrtí konúngsfulltrúi kallaði nú þíngmann Húnvetninga til þíng-
setu, a\) hann þó mundi þora eða vilja taka þeirri köllun, þrátt
fyrir bann víðkomandi amtmanns, er hann kvaðst ekki vilja yfir-
troða á þínginu 1853. þao hefur einginn hinna heiðruðu þíngmanna
minnzt á ,ilja herra J. Skaptasonar i þessu tilliti. Eg tel óvíst,
að hann vildi bíða her, meðan norður 'væri sent; kann ske hann
vildi ríða heim til sín norður og bíða þar eptir svari amtmanns,
og hver veit þá, hvort hann vildi ómaka sig þaðan suður aptur, þó
leyfið feingist, fyrir líklega stuttan þíngsetutíma, Mer finnst þ",i
nauðsynlegt ao fá ao vita vilja þingmannsins i þessu efni, ,íour eu
þíngíð fer leíngra á fram í málinu.

Forseti: Vi\ji hvorki hinn hæstvirti lwnlÍngsf'ulltrúi ne stipt-
amtmaðurinn yfir íslandi kalla þíngmann Húnvetninga, lækni Skapta-
son, til þessa þings, þ,í má þínglð "ara :;ig á ao halda honum her,
og allra sízt ætti þaö að hvetja hann til ao tefja her leingur, en
honum sjálfum sýnist, því hann ræður sjálfur bezt fyrir ser i því,
þingio getur eingan kallað af sjálfu ser, og á það vildi eg benda
þinginu. Ef læknir J. Skaptason færi nú norður, þá er hann þó
þínginu ónýtur, þánga'b til ef hann kæmi aptur að feingnu leyfinu,
og sú aðferðin yrði honum án efa hættulausust.

J. P(~tu1'sson: Þa~ má einginn ætla, að J. læknir Skaptason
fari ao bíða her, ,i meðan norður yrN sent, upp á sína eigin ábyrgð,
og án köllunar til þess. Upp á þann hátt væri óvlðurkvæmílegt
af þinginu a~ ætla að fá hann til a~ bíða her (margir: þa~ gjörir
einginn!).

H. Kr. Friðrikseon: Mer sýnast ræðurnar Ulll þetta mál vera
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kumnar heldur langt, Þinglllu'ður Húnvenunga er IUlr ekki við-
staddur, og getur því ekki svarað upp ú, hvort hann vilji bíða eptir
leyfi amtmanns Norðlendínga ; sú, sem lí að kalla þíngmanninn, stipt-
amtmaður, er ekki við heldur, og getur því ekki svarað þínginu
upp á það, hvort hann vilji kalla hann til þíngsins nú. Mer finnst
því ráðlegast, að þínglð bioji forseta að vita, hvort J. læknir Skapta-
son vill bíða her eða ekki, eða þá koma aptur, ef hann fær leyfi
til þingsetu, því þ,i er fyrst að tala um, hvort leyfið fæst, ef hann
"ill bíða,

Forseti: Her kemur þá, a'O mer skilst, enn ein ný uppastúnga,
að forseti komist nefnilega eptir því utanþings hjlí J. lækni Skapta-
syni, hvort hann vilji bíoa leyfisins eða köllunarinnar til þingset-
unnar. þao kann a'O vísu ao vera gott rað, ao skipa forseta að
umgángast þetta utanþíngs, en ef þíngíð ser ser ekki veg til ao
gjöra það sjálft, þar sem svo margir kraptar eru saman komnir,
þá get eg fullvissao þínglð um, að forseti hefur hvorki skyn né
framkvæmd til að gjöra það.

H. Kr. Friðriksson: Eg sagði: að þínglð biðji forseta, meðan
það veit hvorki vilja hena J. Skaptasona» ne amtmanns Norð-

lendinga.
Forseti: Þegar þínglö biður forseta með atkvæðafjöída, þli er

það skipun.
J. Sigurðsson: Víðvíkjandí því, er sumir hafa hreift, að stipt-

amtmaður vildi nú kalla þíngmann Húnvetninga inn í þingið, þá hygg
eg, ao hann muni áour hafa kallað hann, sem aðra þíngmenn, og mun
því ekki nú fara að gjöra það aptur, og hafi þíngmaðurínn ekki þá
treyst ser til að gegna hans köllun vegna banns Norðuramtrnannslns, þ,i
mundi það vera eins enn. Hitt sýnist mel' annað og það eina, ef
konúngs(ulltrúinn nú vegna nauðsynjar þingsins vildi kalla hann
inn, á meðan sókt væri um nýtt leyfi til Norðuramtsíns.

St. Jónsson: Mer fannst það skiljanlegt af orðum hins hæst-
virta konúngsfulltrúa áðan, að hann mundi ekki fáanlegur til að
kalla herra J. Skaptason til þessa þíngs, og finnst mer ekki nema
tvennt til ráða, annaðhvort, ao þingið fari ekki leingra fram í máli
þessu, eða þá bíðjí forseta að rita amtmanní Norblendínga, og er
eg viss um, að amtmaður tæki eins vel í þetta víð forseta, eins og
hvern annan. Hitt dettur eingum í hug, a'ðherra J. Skaptason fari
að bíða her, upp á eigin ábyrgð, þangað til svar feingist aptur ab
norðan, án þess að vera kallaour á þingið af konúngsfulltrtía.
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virðist samt sú skoðun eiga að ráða, að þar sem lögregluþjónar þessir

yrðu settir, eins og her er gjört rá() fyrir, vegna frjálsu verzlunar-
innar, þ,i er það auðsætt, að kauptúnið sjálft, eða hreppurinn, þar
sem það er, hefur ekki fremur gagn af verzluninni, heldur en sveit-
ir þær, sem verzla þar, og eins og verslunarstaðina her á landi yfir
höfuð mrí álíta helzt sem markabarstabl, hvert sveitirnar sækja, þann-
ig er sú tilhögun á verzlunínní, að bæði innlendum og ritlendum er

leyft að verzla á skipum sínum, sem Iausakaupmenn, hvar af flýtur,
að þess 6vissara er, hvort hagur sá, sem kauptrinín sjálf hafa af
frjálsu verzlunlnní, muni verða a'b tiltölu [afnrníkill, og gagn það,
sem landsmenn hafa af henni yfir höfuð, og þó einkum nærsveitirn-
ar, og það virðist þannig of hart, a() leggja þannig kostnað þenna
á kauptúnín sjálf, heldur a() þab liggi beinast við, úr því þessi gjöld
eru beinlínis sveitárlegs eðlis, að þau séu greidd af hinum stærri sveit-
arheildum, arntsjafnaðarsjöðunum, eins og í frumvarpinu er sningið
upp á. A() öðru leyti virðist þessi skoðun einnig eiga að gilda um
hinn 3. lögregluþjón, sem þegar er ákYe'bi'b að setja í Reykjavík
"egna frjálsu verzlunarinnar, þannig a() hann fái laun sín af jafnað-
arsjöði Suðuramtsíns.

Se þar næst spnrsmál um, hvar taka ætti laun handa hrepp-
stjóra á Akureyri, sem skipaður yr'bi þar til braðabyrgða, þangað til
sýslumaðurinn gæti orðið skyldaður til að flytja sig þ.íngað, og sem
undir yfirstjórn sýslumannsins ætti að afgreiða skip og halda reglu á
verzlunarstaðnum, þá virðist einnig sama regla eiga a'b gilda um slík-
an hreppstjóra, að hann ætti að fá laun sín af jafuaðarsjébnum.

Ilvað loksins áhrærir læknaumsjón þá, sem þörf værí a Eskifirbí,
þá flýtur það af reglum þeim, sem þegar eru í gildi um kostnað af
sóttvarnarráðstöfunum, að ef menn létu ser nægja í þeim tilfellum,
þar sem nauðsyn bæri til, að sóttvarnarnefndin á verslunarstaðnum
- en í henni yrði ætíð sýslumacurinn - sæi fyrst um sinn um,
að skipin ekki flyttu í land neinar sóttir, þánga'b til rannsakað væri
heilsufar skipverja, og að a() eins væri í hvert sinn sent eptir fjór()-
úngslækninum og skipið láti'b bfða þar eptir, þá ætti eptir reglum
þeim, sem þegar var getið, kostnaðurinn þar við að lenda ii jafnað-
arsjóðnum.

Væri nú aptur á móti spursmal Ilm, a'b setja bæjarfógeta á
Akureyri eða nýjan lækni á Eskifirði vegna frjalsu verzlunarlnnar,
þá fær þíngíð ekki betur se'b, en að það væri gagnstætt gildandi
reglum, að slíkir konringlegir embættismenn skyldu fii laun sín af
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sveitarlegum sjóðum, nefnilega [afnuöarsjóbunuru, þar sem það er
bæði í eðli sínu og líka samkvæmt reglu þeirri, sem ,ið hefur verið
höfð híngað til, bæði hvað þetta land snertir og eins í Danmörku,
að þvílíkir konúnglegir embættismenn fá laun sín af ríkíssjdbnum.
Hló sama er að segja um skaðabætur þær, sem spursmal kynni að
vera um að greiða hlutaðelgandi embættlsmönnum, sem nú eru, til
að flytja sig á vcrzlunarstaðlnn, því slíkar skaðabætur hafa einnig
híngao til ætío verið greiddar af rfklssjöðnum. •

Þíngio hlýtur þannig allraþegnsamlegast ao :ílíta, að sum út-
gjöld gætu komið fyrir, sem mætti segja a'O nauðsynleg væru til ao
framfylgja lögunum um hina frjálsu verzlun, en sem þú ekki eptir
almennum og híngað til gildandi grundvallarreglum ættu að skoðast
sem sveitarleg útgjöld, og því hefur þess vegna fundizt ástæða til il'O
stínga upp á, ab bætt væri inn í 1. grein frumvarpsins þeirri ná-
kvæmari ákvörðun, að kostnaður sá, sem hinn þar umgetni greiðslu-
máti lÍ a'O eiga ~er stað um, skuli vera þess eblls, ab hann eptir al-
mennulll reglum geti talízt með sveitarlegum (communale), útgjöld-
um, hvar með greinin þá væri svo mikværulega ákvörðuð, að naum-
ast neinn verulegur vafi gæti orolð um, hvað undir hana eigi ilO

heyra, sem annars gæti orðið, Þíngio ætlar einnig, að þessi n.i-
kvæmari útlistun se eingan veginn ósamkvæm meiningu frumvurpsins,
heldur fari í sömu átt, og frumvarpið, þar með þessu er elmnitt
fallizt ,í öll þau útgjöld, sem beinlínis er í ástæðunum gjört fii'O fyrir
að nauðsynleg mundu verða í því umrædda skyni, og lÍ hinn bógintl
er ein gin astæða til að halda, að stjórnin hafi viljað innleiða með
þessu lagaboði nýja grundvallarreglu, þess síður, sem ekki er getiö
slíkrar ætlunar eða skoðunar í ástæðunum, og sem það yfir höfuð
eptir innihaldi frumvarpsins liggur næst, að hugsa þar við UIII slíkar
ráðstafanir á hinum einstöku kauptúnum, sem skoðast verða seur
sveitarleg (eommunale], hvar <Í móti það liggur fjær, að ímynda ser
þar víð stofnun nýrra konúnglegra embætta eða þvíumlíkt, þó þetta
að vísu gæti innibundizt undir orðum frumvarpsins, eins og þegar
var sýnt.

Eptir áður sögðu hefur þíngið enn fremur álitiO, að hinn um-
ræddi gretðslumatl eigi einnig ao eiga ser 8t<\0, hvað Reykjavík snertir,
og hefur því ~ílitio réttast, ao greinin væri orðuð almennt, þannig
að í henni væri einginn greinarmunur gjörður á, hvort rríðstafanír
þær, sem spursmál er um, snertu ofannefndall kaupstað eða aðra
verzlunarstaðí landsins.

42



Vi~ aðra grein frumvarpsins hefur þíngi~ ekki fundið neitt veru-
legt að athuga; en þar sem þetta lagafrumvarp að öðru leyti fer
fram á, að leggja á landið almennan og óákveNnn kostnað, sem
gæti, ef t.iI vildi, orðið tilfinnanlegur, þii fannst þínginu nauðsyn á,
að því væri í þessu lagaboði áskilin rðttur til, í hvert sinn sem
sningið væri upp á eða haldið fram slíkum níðstöfnnum leiðandi af
hinni frjálsu verzlun, ao segja álit sitt um, a~ hve miklu leyti slíkar
raðstafanír og þar af leiðandi kostnaður væri nauðsynlegur, og hef-
ur því fundíð ástæðu til að stínga upp á breytíngu þeirri í síðara

hluta greinarinnar, að eptir orðin: "En á~ur en það verði fast á-
kveðið", se bætt inn í þeim orðum : "hvern kostnað megi :ílíta nauð-

synlegan".
Nokkrir þíngmenn hafa yfir h1ifu~ ekki getað fallizt á þá :i-

kvörðun, að kostnaður sá, sem um er getið í greininni skuli greiðast
af jaínaðarsjéðurn amtanna, bæði af því þeir hafa álitið, að þau út-
gjöld yrðu þar með lögð á [afnaðarsjóðína, sem ekki væri eðlilegt

að greidd yrðu á þann máta, og svo meðfram af þeirri ástæðu, að
óvíst se enn þá, að hve miklu gagni hin frjálsa verzlun muni verða
fyrir landið, og þessir þíngmenn hafa því álitio, að hinn umræddi
kostnaður ætti fyrst um sinn að greiðast af konúngssjébnum, en
hverju áliti meiri hluti þíngsíns eptir áður sögðu ekki hefur getað

orðið samdóma.
Samkvæmt þVÍ, er her að framan er talið, leyfir alþíng ser þannig

allraþegnsamlegast að stínga upp á því, að frumvarpinu verðl "eitt
lagagildi, þó með þessum breytíngum:

1. Meo 11 atkvæðum gegn 9:
A<l fyrsta grein frumvarpsins frá orðunum: "ber að því
leyti", orðist þannig: ,)hann eptir almennum reglum getur
talizt með sveitarlegum (communale} ritgjöldum, að greiða í
hverju amti úr jafnaðarsjóði amtsins".

2. Me~ 15 athæðum gegn 1):

Að í annari grein frumvarpsins eptir oröín : "en á~ur en
það verði fast akveðlb", bætist hill í: "hvern kostnað megi
álíta nauðsynlegan og".

Iteykjavík, G. d. ágústmún. 1855,

AllraþegusamJegast.

[Jannes Stephensen. V. Finsen.

3., Þegnleg bænarskrá til konúngs um bl'eytíngu á 4. gl'ein
oerzlunarlaqanna 15. apr. 1854, og hljóðar hún þannig:
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Til k o n ú n g s.

Til alþíngls kom að þessu sinni þegnleg upprístunga um breyt-
íngu á ákvörðunum í 4. gr. lagaboðsíns 15. d. aprílmanaðar 1854,
um skilríki þau, er skip þau skuli hafa, er koma til Íslands til
verzlunar,

Alþíngi kaus 3 manna nefnd, til að íhuga mál þetta, ræddi það
síðan á lögskipaðan hatt, á 2 aðalfundum, og leyfir ser nú allra-
þegnsamlegast að skýra yðar hátign frú. áliti sínu á þessa leið.

Í áminnztri 4. grein lagaboðsins 15. d. aprílm. 1854 er SYO

ákveðlð, að Í hverju Íslenzku lclbarbréfi skuli vera tilgreind stærð
skipsins, nafn þess og heimili og nafn skipstjórans, og sanna skuli
þetta með skýrslu frá útgjörðarmanni skipsins, er staðfest se af hin-
um danska verzlunarfulltrúa, þar sem nokkur se, en annars kostar
af yfirvaldinu á utanríkisstöðum eða tollheimturabínu á lnnanríkls-
stöðum, og er ákvdrðun þessi ítrekuð í konúnglegri auglýsíngu 4.

d. desemberm. 1854. Þíngm neitar þVÍ eingan veginn, ac ákvörðun
þessi er mjög einföld, til að komast eptir stærð skipsins, o. s. frv.,
þar sem halda megi ser til skýrslu þessarar, með því hún se stað-
fest af embættismanni, og hljóti því eptir almennum reglum a~ álít-
ast áreiðanleg, og með því móti verði kornizt hjá ac rannsaka aú
öðru leyti skjöl skipanna. En á hinn bóginn dylst það eigi þíng-
inu, ac þessi sönnunarmáti um hin ácur greindu atriði ac þíngsin:;
áliti hafa töluverða ókosti og óhagræði í för með ser, og hann því
viroist miður hæfilegur til ac fylla tilgang ákvörðunarinnar. þar
sem það er mjög almennt í útlöndum, ac útgjörðarmenn láti skip-
stjúra hafa skip sín á boðstólum Í öðrum löndum fyrir þá leigu,
sem bezt verour bobin, hvert sem vera skal, og ef þá einhver vildi
leigja til Íslandsferoar skip t. a. m. lÍ Einglandl, sem heima ætti ;i
Spáni, og útgjörðarmaðurínn eigi væri sjálfur með, þá er það auó-
sjáanlegt, að það væri töluvert óhagræði, að bíða, þangað til hiö
umtalaða skírteini kæmi, og afleibíng þess yrti, ac skipið alls eigi
yrOl leigt til Íslands; því at þess ber vel at gæta, a\'! með því, ept-
ir ætlun þíngsins, að slíkt skírteini er hvergi annarstaðar heimtað fr.i
útgerðarmanni skipsins, þ;i er eigi við því að búast, að útgerðarmenn

fari ab búa út skip sín með slíkum skírtelnum, sem þó hafa nokkurn
kostnað í för með ser, elnúngis af því, a~ svo kynni að fara, a~ ein-
hver kynni a\'! vilja leigja þau til Íslandsfer~ar. þar að auki virðíst
þínginu efi á vera, hvort slík skýrsla yfir höfuð geti álitizt arelóan-
leg, með þvi utgjörðanuaður væri sá, er sízt ætti að votta nokkuð
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nm stærð skipsins, þar c'ð stærðin ræður upphæð leiðnrbrefagjaldsíns,
og eigi er heldur beinlínis fyrirskipað, hvaða vissu embættismenn
þeir, er skýrslu þessa eiga a'ð staðfesta, eigi a'ð útvega ser um þau
atriði, sem til eiga að vera grcind í skýrslunni, og eins og þfngið
telur þaö þannig mjög óvíst, a'ð allir þessir embættismenn mundu
skilja ætlunarverk sitt á sömu leið, eins er það, hvab yfirvöldin ,í
útlendum stöðum snertir, ekki hægt að sjá, hvort hin löglegu yfir-
völd hafa ávallt gefið sta'ðfestínguna. Þíngi'ð ætlar því, að svo geti
farið, að konúngssjó'ðurinn kunni að bíða halla af akvörðnn þessari,

þar sem hún kynni að gefa tækifæri til að segja rán gt frá stærð
skipsins.

Loksins leyfir þínglð ser a'ð geta allraþegnsamlegast þess, að þar
e'ð skírteini þetta eigi mun vera við haft annarstaðar, að þá er hætt
víð, að sumir, sem vita, að verzlunin er gefin laus á Íslandi, og að
leiðarbréf megi fá her, eigi kynni ser nákvæmlega verzlunarlögin,
og kunni því að halda, a'ð þeir komist af með hin venjulegu skipa-
skjöl, og láti því eigi fylgja hina umtöluöu staðfestu skýrslu frá út-
gjörðarmanninum, og af því yrði þá a'ð fljóta, að þeir eigi feingju
lelöarbréflð, þegar til Íslands kæmi, eða leyfi til verzlunar, en yrðu
að halda heim aptur víð svo búíð ; en víð það færi landið á mis við

aðflutnínga, og kaupmaðurinn hvekktíst, og kæmi, ef til "ill, aldrei
aptur, og er sú afleíðíng að þíngsins áliti mjög ísjlirver'ð, einkum nú,
þegar verzlunin er fyrst gjör'ð frjáls við útlendar þjóðir, enda hefur
reynslan nú þegar bent til þess, a'ð útlendum mönnum muni eigi
verða tamt, að gæta hinnar umræddu ákvörðunar, þar sem þegar
síðan 1. apríl þ. á. 4 skip hafa komíb til Reykjavíkur án leiðarbréfs

og án skýrslu frá útgjör'ðarmönnunum um stærð, nafn og heimili
skipanna, og þessi skip þó voru öll frá innanríkiskaupmönnum ; en
ef undantekníngar væru opt gjörðar frá lögunum, og skipum þeim
gefið leyfi til verzlunar, en eigi hefbu skýrslu þessa, þá missti laga-
boðíð þýMngu sína, án þess nein regla væri sett í staðinn, og væri
það og mjög Isjárverð afleiðing.

Þíngi'ð neitar því eingan veginn, a'ð mJog varlega eigi a'ð fara,
a'ð breyta nýjum lagaboðum, og það eigi ekki að gjöra, nema nægar
ástæður séu til; en þar e'ð því eigi getur virzt annað, en næg ástæða
se til breytíngarinnar, og breytíngin að eins snertir einstakt atriði,
og ýmsum, sem víð hin nýju verzlunarlög Íslands hafa feingizt bæði
her lí landi og í Danmörku, hefur þótt vafasamt, hvort þessi ákvörð-
un ætti við, og reynslan þegar sýnt nauðsyn breytíngarinnar, eins og
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:lou!' er sagt, þá leyílr það ser allraþcgnsamlegast, ao bioja yðar
konúnglegu hátign um breytíngu á þessari ákYöroun.

Þínginu getur eigi annað virzt, en hvert skip megi f,í íslenzkt
Ieíðarbrðf', ef það hefur hin venjulegu skipaskjöl í fullkominni reglu,
og þvi se það eðlilegast, að í stað hins umrædda skírteini" eigi með
bénarbréflnu um íslenskt leiðarbréf að fylgja löglegt mælíngarbref,

og önnur þau skipaskjöl, er sanni stærð skipsins, nafn þess og heimili
og nafn skipstjórans, enda munu slík skipaskjöl her um bil vera
hin sömu í öllum löndum og fylgja rívnllt skipunum Aptur lÍ móti
ætti þ.i skýrslan frá ritgjörðarmanninum aD falla í burtu; en til frekari
fullvissu mætti aptur í þess stað heimta slíka skýrslu af skipstjór-
anum, en án þess þ6 ao htin þyrfti ail vera staðfest. Meo þessu
móti mundi ekkert það band vera lagt ;i siglíngar til Íslands, er til
haga gæti orðið, enda ætlar þíngið, ao mælíngarbrefin sen yfir höfuð
að tala arelöanleg ; en þar co þ6 nokkur mismunur kann að vera ,í
því, hversu áreiðanleg mælíngarbref eru, og það virðist æskilegt, ao
sú tryggíng náist í þessu efni, sem bezt getur orðið, leyfir þínglð
ser allraþegnsamlcgast ao stínga upp lÍ þeirri ákvörðun, ilO ef stærð
skipsins, eins og fra henni er sagt í mælíngarbréfinu eða leíðarbrðfí
því, er það samkvæmt mælíngarbréfinu hefur feínglð, skyldi reynast

minni, en svarar því, er skipið eptir hinni dönsku fermíngarregln-
gjör'D hefur flutt til landsins eða frá því af vörum, eða þetta skyldi
sannast við mælíngu skipsins, sem yfirvöldunum ti verzlunarstöðum
se heimilt ao láta gjöra, ef tilefni þyki til, þá skuli heimta leiðar-
hrefsgjaldio eptir þeirri stærð skipsins, sem þannig verði sönnuð,
og ao auki borgun fyrir mælínguna, hafi lnin "erill gjörð. Nngio
vonar allraþegnsamlegast, að yðar komingleg hátign því fremur allra-
mildilegast heyrið bænir þess í þessu efni, sem upp.ísningur þess ern
í aðalatriðunum samkværnar því, sem fyrir er mælt í lagaboði 21.
marz þ. á. um verzlun lÍ Færeyjum, og skal þíngib enn fremur alIra-
þcgnsarulcgast benda til þess, ao breytíng sú, sem þannig er stungið
upp lí, getur, ef til vill, einkum skoðazt sem breytíng ii hinni kon-
IÍnglegu auglýsíngu 4. d, desemberm, 1854, og lÍ skilmálum þeim fyrir
afhendíngu íslenzkrn lelðarbréfa, sem með lögum 15. d. aprflm. 1854,
ll. gr. er askilið stjérnínní að ákveða.

Eptir öllu á'Dur sögðu leyfir þíngið ser allraþegnsamlegast með
11 atkvæðum gegn 6, ab bera þá bæn sína fram fyrir yðar kon-
ringlegu hátign:

1. Meo 10 atkvæðum gegn 7:
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Ao konringlcgri auglýsíngu 4. des, 155·1 megi verða breytt
á þann hlítt, að með bénarbréfurn, sem send eru til innan-
rfkisráöherrans, eða hlutaðeigandi verzlunarfulltrria, eða em-
bættismanna, um að fá Íslenzk leíbarbréf, skuli ætíð fylgja
löglegt mælíngarbréf og önnur sklpaskjöl, sem sanni stærð

skipsins, nafn þess og heimili og nafn skipstjórans, og sem
skilað verði aptur með letbarbréfinu.

2. Með 9 atkvæðum gegn 4:
Að skýrsla sú, um nafn, stærð og heimili skipsins, m. fl.,
sem samkvæmt ofannefndri konúnglegri auglýsíngu frá 4.

des. 1854 og lagabobl 15. aprfl 1854, 4. gr., á að fylgja
bónarbréfum um íslenzk Ieíðarbréf, skuli eptirleiðís gefast lít

af skipstjóranum, og ao staðfesting skýrslu þessarar falli burt.
3. Með 12 athæðum gegn 3:

Að, ef það lýsir ser, að stærð skipsins eptir mælíngarbreflnu,
e()a leiðarbréfi því, sem það samkvæmt mælíngarbréflnn hef-
ur feingið, er minni en svarar þvÍ, sem skípíð eptir hinni
dönsku fermíngarreglugjörð hefur flutt híngað inn, eða flytur
út af vörum, eða þetta skyldi sannast víð mælíngu skipsins,
sem yfirvöldunum á verzlunarstöðunum se heimilt að láta
gjöra, ef tilefni finnst til, þá skuli heimta lelbarbrðfsgjaldíð
eptir þeirri stærð skipsins, sem þannig verður sönnuð, og
ao auki borgun fyrir mælínguna, hafi hún verið gjörð.

Reykjavík, 6. dag ágústmán. 1855.
AllraþegnsamJegast.

Hannes Stephensen. 11. I\r. Friðriksson.

Næsti fundur var ákveðinn til þriðjudags kl. 1 I.

Fundi slitlð.

7. ágúst - tuttugasti og níundi fundur.
Allir :í fundi. Gjörbabók frá síðast» fundi lesin upp og sam-

þykkt.

Forseti: Málefni það, sem nú kemur til umræðu eptir dag-
skránni, er jarðamatsmalið, og er það til ályktunarumræðu og at-
kvæðagreiðslu.

Í máli þessu eru eingin Berstök breytíngaratkvæðí komin fram,
og hljólíar atkvæðaskr.iin þannig í máli þessu:
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.\ tk y æ b a s k rI

jm'ðamatsnzálinu.
1. Minni hluti: breytíngaratkvæbl:

a, A'ð seinasta jarðamat ekki verði bætt á þann avísaða hátt,
án þess það falli Í grunn.

b, A'ð reynandi væri, a'ð 3 manna nefnd her íReykjavík gjörði
iitkast til nýrrar jarðabókar, byggt á upphæð afgjaldanna,
sem eru.

e, Að nefnd þessari se fyrst um sinn ætlaður 3 ára tími til
þessa starfa, og henni gefið færi lí hverjum þeim hjálpar-
meðölum til verksins framkvæmdar, sem orðíb getur.

d, A() hver nefndarmanna laun ist með 300 rdd. um árið, og
að nefndin al'l auki fái vissa upphæð í peningum árlega til
skrifara og skriffanga m. fl.

e, A'ð nefndin fái erindisbréf fr.i stjórninni.
2. Nefndin: 1, að þíngið fallist á, al'l jarbamatíð frá 1849 - 50 verði

lagfært, samkvæmt uppástúngu þeirri þar um, sem stjórnin
hefur nú lagt fyrir þíngið, þannig:

1. Al'l öl! Rríngárvallasýsla verði metin upp aptur á þann hátt,

sem segir í uppástúngunni bls. 8 (cfr. ,il'l bls. 7, 1. klausu).
2. Eða al'l öðrum kosti Útlandeyja-hreppur í sömu sýslu.
3. Al'l þeirri 3 manna nefnd, sem setja skal í Reykjavík til a()

lagfæra gjörvallt jarðamatíð, verbi fallð al'l jafna fyrirfram
matið í einstöku hreppum, og koma því í sarnhljóban víð mat
annara hreppa Í sömu sýslu, sumpart eptir því hlutfalli, sem
amtsdeildarnefndirnar hafa bent til, og sumpart með hlíðsjén
af þeirri aðferð, sem tekin er fram í uppástúngu stjórnarinn-
ar litr. B.
a, Ölfushrepp í Árnessýslu.
b, Helgarellssvett og Skógarstrandarhrepp í Snæfellsnessýslu.
e, Ilvammsveít og Fellsstrandarhrepp í Dalasýslu.
d, Flateyjar-, Rauöasands - og Suðurfjarðar-hrepp í Baröa-

strandarsýslu.
e, Vindhælishrepp í Húnavatnssýslu.
f~ Breiðdals-, Fáskrúðsfjarðar- og Reyðarfjarðar-hrepp í Suður-

Múlasýslu.
g, Al'l hafa sérstaklegt tillit til matsins á Hólmastað í Rey'ð-

arfirði og cí jörðunnl Laxamýri í Þíngeyjarsýsln.
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4. A~ Reykjavíkurnefndin leiti allra þeirra upplýsínga, sem fáan-
legar eru hjá yfirvöldum landsins um hinn mismunandi leígu-
mála jarða í hinum ýmsu sýslum, li~ur hún beitir reglunni
í stjórnaruppástúngu, statli~ B, til þess að koma rettum jöfn-
ubi á matið sýslna á milli og yfir allt Iandlð, og að þessi
regla verði löguð (modificeret) eptir þeim skýrslum og upp-
lýsingum, sem nefndin þannig getur útvegað, samkvæmt-aðal-
reglu þeirri fyrir lagfæríngu jarðamatsíns, sem stjórnin bæði
1853 og nú hefur þar fyrir tekið fram.

II. M þíngið samkvæmt konúnglegum úrskurði 18. maí þ. á. kjósi
með meiri hluta allra atkvæða, sem greidd eru á þíngi og
gild, 2 menn í nefnd þá í Reykjavík, sem samkvæmt te~um
konúngsrirskurðí á að lagfæra jarðamatíð.

Framsögumaður nefndarinnar í máli þessu er þíngmaður Skapt-
fellinga, Jón Guðmundsson.

Framsögumaður : Eg skal ekki fara mörgum orðum um mál þetta,
þar það var rætt í gær, en her a~ eins geta þess, a~ nefndin hefur
korníð ser niður á viðaukaatkvæbí á tveimur stöðum, nefnilega bætt við
því, sem er á atkvæðaskránni I, 3, i níburlaginu, þessum orðumr "sem
þarf eptir því hlutfalli, sem amtsdeildarnefndirnar hafa bent til, og sum-
part með hlíðsjön af þeirri aðferð, sem tekin er fram í uppástúngu stjórn-
arinnar litr. B". Nefndinni þókti nauðsynlegt, að taka þetta fram
í níðurlagsatríðlnu, svo að Reykjavíkurnefndin væri a'ð nokkru leyti
bundin víð, að hafa þenna mælikvarða, einnig til þess, a~ koma jöfnuði
á malíð í hreppunum. í hina aðra uppástúngu nefndarinnar undir II
hefur nefndin skoti'ð inn orðunum: "me~ meiri hluta allra atkvæða,
sem greidd eru á þíngi og gild"; þessa ákvör'ðun þókti nefndinni rett
og eðlilegt að hafa nú, eins og 1853.

Eg skal ekki fyr en tilefni gefst til þess, fara fleiri orðum um
uppástúngur minna hlutans, þar það var gert í gær, og var þá sýnt
fram á, að hvorki næði þær neinni átt, þegar fara ætti að fram-
fylgja þeim, og að þær ekki gætu átt ser stal'l eða korníð til atkvæða,
eptir því sem mál þetta nú stefnir her á þinginu, þar sem um ann-
aðhvort er að gera, að fella með rökum eða fallast á uppástúngu
stjórnarinnar, en ekki að kveða upp neinar nýjar tillögur eða uppá-
stúngur um nýtt jarðamat frá stofni, eins og minni hlutinn þó hefur
gert í raun og veru.

J. Hávarðs8on: Ef eg heflli verl'ö vi'ð undírbríníngsumræðu
þessa máls, þá ætla'ði eg að tala nokkkur orð, sem eg áleit ekki
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nauðsynlegt all taka fram vill hlutfallsnefndarálltlð. Nefndin hefur
meðal annars tekib þao fram, all laga ætti matill í Reyðarflrðí npp
aptur ; en þar við el' aðgætandt, að 4 bændur voru 6ánægMr með
undírmatið, og skrifuðu yfirvaldinu um það, og feingu það, ao yfir-
matsmenn settu níður jarðir þeirra; aðrir 13 bændur klögubu og svo
af sömu astæðum fyrir yfirvaldinu um of háa matníngu á jörðum
sínum, en af því klögun þeirra var ekki í réttu formi, gátu yfir-
matsmenn ekki tekið hana til greina. 4 bændur höfðu ekki klagað,
en yfirmatsmenn álitu, að þeir hefðu haft eins mikinn rett til þess,
sem aðrir. Eg held, ao matið hafi verill þar í hrepp eptir mesta
jöfnuði jarða á milli, svo að, þá Reykjavíkurnefndin fer all laga matlð,
álít eg hún ætti að fara eptir undirmatinu á öllum hreppnum, en
ekki eptir yfirmatlnu, þar það ruglar þeim jöfnuði, sem var á und-
irmatinu jarða á milli. Mer kemur það annars svo fyrir, all yfir-
matið hafi stundum meir spillt en bætt, eður ruglað þeim innbyrðis
jöfnuði, sem Hr, jarða á milli. þao hefur opt korníð fyrir, að ein-
stakir kvörtuðu yfir jarðamarlnu ; en þetta átti helzt ao taka til greina,
ef skoðunarmenn "om útnefndir, til að skoða þá jörð aptur, einkum
þegar klagað var yfir skemmdum einnar jarðar, eptir ao undirmatill
f6r fram. þessi aðferð var höf'ð í Flj6tsdal, og þókti mer hún eiga
vel vio. Borgarfjarðarhreppur í Norður- Múlasýslu sýnist að vera
lágt metinn, en af því það er harbíndasveít, hélt eg ekki væri ástæða
að meta hann upp aptur, Jökuldalshreppur sýnist metinn í saman-
burði víð aðra hreppa má ske of lágt, þegar litið er til þeirra land-
kosta, sem eiga ser þar stað fremur öllrum hreppum í báðum Múla-
sýslum. þar á móti sýnist Skeggjastaðahreppur hátt metinn; en af
því lýsíngin er góo á jörðunum eptir undirmatsbókunum, fann eg
ekki ástæðu til að mæla með því, ao þar væri lagað matið. Hlut-
fallsnefndin komst að þeirri niðurstöðu, að fjárstofninn mundi vera
lægra metinn í Múlasýslum en annarstallar í amtinu, og þó eingum
fjárstofni se lýst í Suður- Múlasýslu, þá geingu matníngsmenn þar
út frá sama sjönarmiði, og í Norður-Múlasýslu, nema hvað það viro-
ist, sem þeir hafi reiknað hann hærra eður dýrara, því það getur
ekki átt ser stall, all fjárstofn se þar eins mikill, og í þeirri síðar
nefndu sýslu; en sama hlutfall kemur þá út í báðum, nefnilega 5
pro cento. Allt þetta, sem eg nú hef sagt, áleit eg ekki þess vert,
að taka það fram í hlutfallsnefndinni, en vildi einasta gefa Reykja-
víkurnefndinní bendingu um það,

r. Finsen: Eg ætlaði að vekja athugasemd vlð hina 4. uppá-
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stringu nefndarinnar; þar er sagt, a~ ~i~ur Reykjavíkurnefndln breytir
reglunni í uppástúngu stjórnarinnar, stafllð B, þá skuli hún laga
þessa reglu og fara í því tilliti eptir öllum þeim skýrslum, sem hún
útvegar ser, og svo eptir aðalreglu fyrir lagfæríngu jarðamatsíns, sem
stjórnin hafi tekið fram bæði 1853 og nú. þa~ er nú mlður til-
fallið, að ekki er tilgreint, hver þessi regla se, en það sest í nefnd-
arálitinu, að það er hið hæfilega [arðar-afgjald. Mer er nú ekki
ljóst, hvort það geti eiginlega sagzt, að stjórnin hafi í uppástúngu
sinni nú tekið þessa reglu fram, sem aðalreglu; en hinn heiðraði
framsögumaður gjörir kann ske svo vel og skýra þetta. En eg held
í öllu falli að það se réttast, að sleppa þessari skýrskotun til enn
þá annarar reglu; þa~ verða of margar reglur. Þa~ gæti kann ske
í þessu tilefni farið vel, að skipta greininni í tvo hluta víð atkvæða-
greiðsluna, svo að síðarí hlut.inn verði frá orðunum: "samkvæmt aðal-
reglu þeirri fyrir lagfæríng", o. s. frv.

Framsögumaður : Ef eitthvað þækti ísjárvert víð hina 4. uppá-
stungu, sem eg þó ekki get se~, þá mætti bera atkvæðið upp í tvennu
lagi. Þa~ er víst, að stjórnin tekur fram eins þetta aðalatribí nú,
sem 1853, nefnilega tekjur þær af jörðunum, sem gera má rá~ fyrir
(den præsumtive Jordafgift), sbr. t. d. uppríst. stjórnarinnar 9. bls.,
og 5. bls. og víðar, þar sem þessarar almennu reglu er getið. þar
sem stjórnin 1853 gerir rá~ fyrir og nú tekur fram hina sömu reglu,
nefnilega "afgjaid, sem gera má rá~ fyrir", þá gefur að skilja, að ekki
má fylgja því of eínstreíngíngslega, eða beint eptir orðunum, án allrar
tílmíðlunar, eptir þeim skýrslum og upplýsíngum, sem eru a~ fá, sem
tekið er fram í stjórnaruppást. stafllð B, því ef jarðagjöldin eru ann-
aðhvort óvanalega lág eða há, þá dugir ekki ab binda sig of mikið
vlð þetta í þeim sýslum, sem upplýsfngar fást um að þetta eigi Ser
stað, heldur verður að hafa tillit til allra slíkra serstakra upplýstra
kríngumstæða samkvæmt 9. bls. í uppástúngu stjórnarinnar. Svo
þessi tllmíðlun, sem nefndin hefur stúngíð upp á, er í raun og veru
samkvæm sjálfri uppástúngu stjórnarinnar á fleiri stöðum, þó að það
í fljótu áliti virðist undantekníng frá reglunni, sem sýnist gefin í
uppástúngu stjórnarinnar staflíð B, en þessi tílmiðlun er ekki að eins
nauðsynleg eptir áliti nefndarinnar, heldur einnig samhljóða því, sem
bent er til annarstaðar í uppástúngu stjórnarinnar.

J. Petursson: Eptir sem eg skil uppástúngu stjórnarinnar, þá
ætlast hún kann ske til, a~ leita skuli upplýsinga um sanngirni af-
gjaldsins, þegar um einstöku [arðir er að gera eða hr~p!,a, og ef þess
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þá endilega þarf með ; en þegar á að gera jöfnuð milli sýslna, sbr.
bls. 11 og 12, þá ætlast stjórnin til, að farið se eptir afgjaldi því,
sem nú er ~ijörðunum, þó þetta megi ekki taka mjög strángt, SYO

að ekki megi setja það upp, þar sem það er borgað eptir gamalli
"Evaluation". Afgjaldið, sem það mí er í sýslunum, ~iað vera
mælikvarði fyrir, hvernig hundraðatalan eigi að verða á hverri sýslu.
Vissu menn t. d., hversu mikið afgjald er af öllu landinu, þá er
jarðaverðið á því öllu tuttugu og fimmfalt stærri tala; haldi maður
nú gömlu hundruðunum á öllu landinu, að því leyti sem jarðir eru
lagðar í hundruð, þá geta menn fundið, hve mörg hundruð eiga a'ð
koma á hverja sýslu, því það vero ur þá eptir því hlutfalli, sem af-
gjöldin í sýslunni standa í til aígjaldanna á þeim jörðum á landinu,
sem hundraðatala er á. En víð þetta á a'ð hafa að eins tillit til
þess miveranda jaröarafgjalds, eptir sem mer skilst, en ekki þess
sennilega, eður til þess, hvað allar jarðír í hverri sýslu sennilega
gætu leigzt fyrir, því það væri og ókljúfandi verk.

G. Brandsson,' Mer finnst það ekki koma þessu þíngí víð, að
vera að tala Ulll hundraðatal það, sem nú er á jörðunum eða ~í að
verða seinna, þar það eptir uppástúngu stjórnarinnar, bls. 12, ekki á
ao skipta ser af þessu. Nú sem stendur er talað um ætlunarverk
Reykjavíkurnefndarinnar og nefndaruppástúngurnar, sem her liggja fyr-
ir; en aptur er ætlazt til, að þetta verði lagt undir alþíng seinna meir,
áður en málið í heild sinni verður lagt undir konúngsrirskurb. Fram-

sögumaður hefur tekið fram það helzta þessu viðvíkjandi; nefndinni
þókti meiri trygging og samkvæmt því, sem farið var fram á í hitt eo
fyrra, að koma með uppástúnguna í stafi. rr; en það, sem skotið var
inn í 3. tölulið nefndarinnar, var gert til þess, að Reykjavíkurnefndin
hefði frjálsari hendur og þyrfti ekki að binda sig eingaungu við
uppástúngu stjórnarinnar. það var talað um í nefndinni í gær, hvort
farandi mundi fram á það, að þíngmenn reyndu til að finna hlut-
föllin milli sýslnanna; en menn héldu, ao það mundi verða vinnandi
verk fyrir Reykjavíkurnefndina, þegar hún 'væri búin að útvega ser
skýrslur þær, sem minnzt hefur verið á, og svo ætluðu menn, að
umræður þær, sem orðið hafa í þessu máli, og bendíngar amtsdeild-
anna gætu verið henni til mikillar leíðbeíníngar, og var hinu þess
vegna sleppt.

Þ. Sveinbjörnsson: Fæturnir undir jarðamatinu nýja eru nú
einlægt að smaíjölga ; lappirnar undir því eru ekki orðnar nema þrjár,
og em allar árei'ðanlegar að meiri hlutans meiníngu. þa'ð eru 1.
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sanngjarnt söluverð jarðanna, 2. hæfIlegt eptirgjald jarðanna, og 3.
það eptirgjald jarðanna, sem nú er. Hvorttveggja þetta sfðar nefnda
hefur stjórnaruppástúngan nefnt. Eg skal samt ekki tala meira um
þetta, þar þíngmaðurlnn úr Gullbringusýslu sagði, að þao ekki kæmi
við.

Mer virðist nú, og kann ske ekki nema mer einum, og gæti
það verið brestur á skilning eða eptirtekt hjá mer, a'ð eg einga upp-
lýsing hafi getað haft af flestum ræðum þeim, sem í þessu máli hafa
verið haldnar, en það er samt gott, að her er svo mikið mannval
saman komið, sem skilur þær, þó eg ekki geti Ieingíð aðra sann-
færing, en eg hef haft, og gángi héðan burt, eins og eg kom.

1'. Sigurðsson: þó eg mí standi upp, þá mun samt ræða min
varla skýra míkíð frá því, sem enn er óskýrt í málinu; þvi eg er ,i
sömu skoðun, sem hinn heiðraði framsögumaður, að valt se að byggja
á eptirgjaldi jarðanna, sem það nú er, og er það það sama, sem eg
i gær fram færði. Eg hef líka borið afgjöld jarða i eystri hreppum
Rángárvallasýslu saman, og aptur í þeim ytri ser, og lagt svo afgjald
hvers hluta fyrir sig til grundvallar víð vírðínguna, og kæmi það þá
út, að eystri hlutinn yrði með hærra verði þvert á móti því, sem eg
hef álltíð rett vera. þessa gætir nú ao vísu minna, þegar sýslumar
eru teknar sem heild, en séu samt afgjöld lægri víða í einni sýslu
en annari, eins og tekið er fram Ilm klaustrajarðir í Skaptafellssýslu,
ao afgjöldin sðu lægri en á bændaeignum, þá kemur það þar ein"
fram milli sýslna. Eg get þó ekki "e rio nefndinni samdóma, að
brýnni þörf se, ao meta upp aptur alla Rangrirvallaaýslu vegna þess,
þó ÚtIandeyjahreppur se ekki i réttu samheingi við hina hreppa sýsl-
unnar; því þetta sama hefur nefndin tekið fram um einstaka hreppa
í öðrum sýslum, sem nefndin ætlast til ao lagfærðir séu ser í lagi
fyrirfram, kann ske með nýju yfirrnati, og álít eg, ao þessi hreppur
ætti ao meðhöndlast eins. Hvað það áhrærir, sem er fundið að
bökunum, þá ætti sýslumaður að geta leiðrétt það, eins og eg tók
fram í hlutfallsnefndinni fyrir Suðuramtíð, og skýrt þær svo, að mats-
vero jarðanna gæti orðið ljóst fyrir Reykjavíkurnefndinni, og það vona
eg hann geti. Eg get ekki álitio annað, en að það se vinnandi verk
fyrir Reykjavíkumefndina, að laga jarðamatið í þessari sýslu, ef hún
getur það í öðrum sýslum og á annað borð er fær um það, því það
er hins vegar hugboð mitt, að Reykjavíkurnefndina vanti nægan
kunnugleika til þess að byggja lagfæríngu á, sem gjöra þarf, og
bjálparmeðöl ; en af þeim þá eru kunnugir menn heima í héruðum
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það helzta, og án aðstoðar þeirra lilít eg það Be óvinnandi verk fyrir
hana, að lagfæra jarðamatið til nokkurra verulegra umbóta.

Framsiigumaður: það er mein, að þíngmaðurlnn úr Rángár-
vallasýslu skuli gera sig svo beran að því, að hann hefur ekki kynnt
SeT ástæðurnar í nefndarálitinu fyrir þVÍ, að ekki verði hjá þVÍ kom-
ízt að meta upp aptur Vesturlandeyjahrepp og jafnvel heldur ekki
gjörvalla Rángárvallasýslu. það er skýrt tekið fram í nefndaráIitinu,
og jarðamatsbækurnar eru til sannindamerkis um það, að hreppurinn
var metinn einringis af 3 mönnum í stað 5, sem til þess voru kvaddir,
og áttu að gjöra það eptir lögunum; svo ur ekkert yfirmat í þeim
hrepp, eins og yfirmatsbókin sýnir. Ef þíngmaðurinn getur sýnt aðra
eins galla annarstaðar eða á öðrum hreppum, sem nú er sttíngið upp
á að fela Reykjavíkurnefndinni að lagfæra í jarðamatið, þá hefur hann
á réttu að standa um það, að nefndin hafi her dæmt harðar UIIl

matið en annarstaðar; en það getur þíngmaðurlnn ekki, og þVÍ álít
eg betra, að þessi orð hans hefði verið ötöluð. Stjórnin tekur fram,
að einúngis skuli meta upp aptur, þegar að rángt er metið eptir
Iögunum 1848, og gagnstætt því, sem fylgt hefur verið annarstaðar,
og þetta á ser einmitt her stað og hvergi annarstaðar; en hvað því
viðvíkur, að það se varla vinnandi verk fyrir Reykjavíkurnefndina, að
jafna matið í hinum öðrum hreppum, þá er það satt, að erflðleíkar
eru á því fyrir henni, en að jafna þetta mat er henni ómögulegt,
og hún á ekki að gjöra það, eptir því sem segir í stjórnaruppástúng-
unni. Þíngmaðurinn hélt, að það væri óhætt að fela sýslumanninulll
að lagfæra þetta, sem að væri svona, sjálfum, og laga það svona í
bókunum; en eg veit ekki, hvort það væri gerandi, að fela sama
sýslumanni á hendur að lagfæra þá mörgu og verulegu galla, sem
honum hafa orðið á í þessu verkí ; víst er það að öllu gagnstætt
því, sem í uppástúngunni segir. Jarbamatsbækurnar fyrir Rángár-
vallasýslu sýna sig sjálfar, og það er eingin jarðamatsbók með lík-
um eða öðrum eins göllum, sem þær. það er ekki nóg að segja,
að það megi lagfæra þetta í hendi ser, og hægt se fyrir Reykjavík-
urnefndina að nota þessar jarðamatsbækur og byggja á þeim svona;
en þetta sama má segja um allt, hvað formlaust. óáreiðanlegt og rángt
sem það er.

St. Jónsson: Mer finnst, að ræður þíngmanna reki sig hverjar
á aðrar, þar sem sumir álíta það ógjörníng, að brúka jarða-afgjöldill
fyrir undirstöðu við lagfæríngu jarbamatsíns, en sumir þvert á móti,
og hafa þó hvorirtveggja í rauninni nokkuð til síns máls, en mis-
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munurinn liggur í því ao ætlun minni, að sumir meina nýtt jarða-
mat, en aðrir leiðrðttfng seinasta matsins. Eg held nú, all þao megi
vel hafa afgjöldin fyrir grundvöll, þegar jafna skal matið milli sýslna,
en ekki, þegar jafna á einstakar jarðir eða meta þær sín á milli;
því það yrðí hin mesta ósanngirni, ef svo væri að Iarið. þao nuí
færa ótal dæmi, til að sýna þetta, ef með þyrfti. Og það er ekki
með öllu óhult, að jafna einn hrepp víð annan eptir afgjöldunum,
og vil eg taka til dæmis Grímseyjarhrepp í Eyjafjarðarsýslu, sem
sýni dt vera of hátt metinn, þegar litio er á afgjöld í samanburði \ ill
aðra hreppa þar í sýslu, en sem þó eingan veginn er; jarðagjöldin
Iltanda þar í stað, þó jarðirnar hafi á seinni tíO mikill geíngið af ok
Eg held þVÍ, ao byggja megi á aígjöldunum, og það mikið, þegar
lagfæríngin er á stóru svæbí, en alls ekki á einstöku jörð.

11. Andresson: l>ao, sem þíngmabur Eyfirðíngu mí mælti, er
einmitt í sömu stefnu, og það, sem eg talaði í gær við undirbún-
íngsumræðuna um stuðning þann, er hafa mætti af jarba-afgjöldun-
um. Eg sagði þá, ao ójöfnuð, og hann mikinn, mundi leiða af því,
ef meta ætti einstakar jarðir eptir afgjöldunum, en vio heila hreppa
eða sýslur mundu þau verða góður stuöníngur. Eg hugsaði áðan,
ao hinn háttvirti 1. konúngkjörni þíngmaður ætlabí að hræða þíngið
frá, ao aðhyllast Reykjavíkurnefndina, með einhverri grýlu, þó eg vissi
ekki, hvernig hún ætti að líta út, grýlan sú. En svo vel sem eg
þykist hafa fhugað þetta mál - og eg hef kann ske ekkert mál í-
hugað eins vel -, þá hef eg þó ekkert seo ráðlegra eða tiltækilegra
í því, en einmitt þessa Reykjavíkurnefnd. Hennar dómur lÍ og ekki
að verða með öllu hinn síðastl ; því mallð lÍ enn all koma fyrir al-
þíngi, áour en ný jarðabók yroi samin eptir tillögum nefndarinnar.
Eg hlýt því ao vera á sömu skoðun og fyr í máli þessu, og hallast
ao uppástúngu meira hluta nefndarinnar.

Forseti: þar eð nú tekur einginn til mals, álít eg þessari á-
lyktarumræðu lokið, og vil því biðja menn ao greiða atkvæði sam-
kvæmt atkvæðaskrannt.

Voru þá atkvæði greidd, og fór atkvæðagreiðslan þannig:
Tölul, 1. a, b1'eytíngarathvæði minnna hlutans: fellt með 19 gegn

2 atkvæðum.
fellt með 19 gegn

2 atkvæðum.
fallin eptir at-

b,

e, d, e, --.-
kvæðugrelðsluuuí um tölu\. 1. ll.
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Tölul. 2. I., uppástúnga nefndm-innar: samþykkt með 19 gegn 2 atk.
1. 13 - 8 -
2. fallið eptir atkvæðagreíðslunni

um næstu nppástúngu á undan.
3. (var borið upp í tvennu lagi):

a, J)a~ þeirri 3 manna nefnd - í sömu sýslu": sam-
þykkt með 19 gegn 2 atkvæðum,

b, J)sumpart eptir þVÍ hlutfalli - Wr. B": samþykkt
með 18 gegn 3 atkvæðum.

- a, uppástúnga nefndarinnar: samþykkt með 18 gegn 3
atkvæðum.

- b, með 18 gegn 3
atkvæðum.

- e, lIIe~ 17 gegn 4
atkvæðum.

- d, með 19 gegn 2
atkvæðum.

- e. með 19 gegn 2
atkvæðum.

- f, með 19 gegn 2
atkvæðum.

- g, með 18 gegn 3
atkvæðum,

4. (boríð upp í tvennu lagi):
a, "a~ Reykjvíkurnefndin - nefndin þannig getur út-

vegað": samþykkt með 19 gegn 2 atkvæðum.
b, ."samkvæmt aðalreglu þeirri - þar fyrir tekið fram":

samþykkt með 14 gegn 7 atkvæðum.
TI., uppástúnga nefndarinnar: (fyrsti og síðastí kaflinn):

..,a~ þíngið - 18. maí þ. á. kjósi", og: ,,2 menn í nefnd
þá - lagfæra [arðamatlð'"; samþykkt með 18 gegn 3

atkvæðum,
Mi~kaf1inn: "me~ meiri hluta aUra atkvæða - á þíngi og

gild (I: samþykkt með 17 gegn 4 atkvæðum,
því næst spurðí forseti þíngíð, hvort það vildi semja og senda

konúngi álitsskjal Í málinu samkvæmt atkvæðagreíðslunní, og var það
samþykkt með 19 gegn 2 atkvæðum,

Forseti: Eins og kunnugt er, líður nú að þíngslitum, og aQ
enda á samvinnu vorri her. Eg vil þVÍ mælast til, að nefnd sú,
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sem se~ hefur um bókasafn alþíngis, gefi þínginu hiú fyrsta bend-
íngar sínar, sem hún hefur verið beðin um, um það, hvernig fyrir-
komulagi og gæzlu þessa bókasafns verði eptírlelðls bezt hagað. þao
"Væriog æskilegt, ef þeir, sem hafa átt ao annast um útsölu tíðlnd-
anna, gjörðu nú nokkra grein fyrir, hvernig því yrðl haganlegast fyr-
ir korníð í þetta sinn.

Jón Guðmundsson: Sem formaður í útsölunefnd tíOindanna
skal eg reyna til á morgun að gjöra þá grein, sem eg get, fyrir því,
hvað sú nefnd hefur starfað, og hvað henni hefur orbíð ágeingt.
Núna er eg ekki viðbúinn með það.

M. Andresson: Eg vil spyrja: til hvers á að halda ser með
tíðíndín, þegar maður fer? þau eru vön að "Verahept, og nú eru
komnar út meira en 10 arkir, og eg "Vildikann ske taka með mer
ein 10 exemplör, svo eg óska þau verði hept inn, á'ður en eg fer.

Jón Guðmundsson: Eg skal sjá um, að tíðindin verði hept í
þetta sinn. En um útsölumann þeirra og með hvaða. kjörum hann
fæst, vona eg að geta sagt eitthvað visst um á morgun.

Forseti: þa'ð eru nú komnar 3 þegnlegar bænarskrár til kon-
úngs til upplesturs, og bíð eg þíngmenn að "Veravíð á meðan,

Var þá þegnleg bænarskrá til konúngs í vegabótamálinu les-
in upp og samþykkt, svo hljó'ðandi:

Til konúngs.

Tveir af meðlímuni þessa alþingis báru upp fyrir þvi uppástúng-
ur, báðar sama efnis og í hina sömu stefnu, nefnilega að með nýj-
um lögum yrði gjörð breyting á grundvallarreglunni, sem híngað til
hefur verið lögboðín og vlð höfð til þess að umbæta vegina her á
landi, bæði samkvæmt Jónsb. LIb. kap. XLIV., og konúngsbr. 29.
apr. 1776.

Þíngi'ð kaus 5 manna nefnd til þess að yfirvega þetta umvarð-
andi m:íl, og eptir a'ð hún hafði borið upp um það álit sitt, var það
rætt á 2 abalíundum, og leyfir þfngíð ier nú allraþegnsamlegast, að
segja um það álit sitt á þess Ieíð e

Eptir bá'ðum hinum áminnztu eldri lagaboðum hefur hver bóndi
verið skyldur til, undir umsjón hreppstjóra, að leggja til annaðhvort
sjálfan sig eða annan mann til að "Vinna á ári hverju a'ð vegabótum
sumpart innsveitis og sumpart á þeim alfaravegum yfir fjöll þau og
heiðar, sem taldar hafa Teri'ð að lægi undir hverja sveit fyrir sig,
og vegabótaskyldan yfir þessleiðís fjall-lönd því eptir gamalli venju
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og víðtekturn hefur þókt beinlínis liggja á þessum sveitum. þetta

fyrirkomulag hefur nú í tvöföldu tilliti þókt koma mjög misjafnt nið-
ur á bændur og þess vegna mjög ósanngjarnt, enda hefur það í
reyndinni sýnt sig jafnaflvana til þess, ao hafa fram eindregnar og
verulegar vegabætur her, eins og það hefur jafnan verið óvinsælt.

Hvað nú fyrst áhrærir skylduvinnuna sjálfa til vegabótanna,
þá gefur það að skilja, eptir því sem her hagar til, að hún, þó hún
að öðru leyti kæmi jafnt niður á bændur eptir vinnukraptí þeirra og
öðrum efnum, - sem þó alls ekki er, þar sem hún nú lendir jafn-
mikil á einyrkjanum, sem á þeim bóndanum, er hefur 10 og fleiri
verkfæra menn í heimili, en ótal landsmenn eru frá henni undan-
þegnir, - að Mn getur einatt orðið ekki ao eins óbærileg fyrir marg-
an bónda, af því hann hefur opt ekki nema vinnu sjálfs síns ao
leggja til, heldur og einnig gagnslaus til vegabótanna, þegar t. d.
bóndinn annaðhvort á mjög lánga leíð til vegabótavínnunnar, og get-
ur því ekki verið kominn á staðinn, fyr en mikið er af degi, eða ef
hann er einyrki og alveg forfallaour frá að koma sjálfur til vinn-
unnar og neyðist því til að senda gagnslítinn únglíng eður annan
Iibléttan eða ónýtan mann í sinn stað, Hið almenna vegabóta- og
vega-leysi her sannar, að þessu hefur veríð og er svona varlð í raun
og veru ; og því álítur þíngi'ð allraþegnsamlegast hina brýnustu nauð-
syn á, að tekin væri úr lögum öll skylduvinna til vegabóta yfir höf-
no ao tala sem allra fyrst.

En þegar þar næst er að ræða nm vegabótaskylduna sjálfa, þá
er það einnig og hefur verið öllum verulegum vegabótaframkvæmd-
nm til fyrírstöðu her, þar sem hiin hefur komið svo misjafnt niður

á hin ýmsu héruð eptir því sem alfaravegirnir hafa Iegið annaðhvort
yfir þau sjálf innsveltls eða þau fjöll og heíbarlönd, sem er talið að
liggi undir viss héruð, en þessir alfaravegir þó vegna torfæra og
annars landslags hafa þurft og þurfa verulegra og jafnvel stórkost-
legra umbóta víð. Og það gefur ao skilja her af, að þó skyld 11-

vinnan væri tekin úr lögum, en þó vegabótaskyldan látin hvíla eptir
sem áður á hinum ýmsu héruðum, hvort sem um þjóð- eða alfara-
veg væri að ræða innsveitis, eða aakavegt, þar sem alfúravegirnir
liggja annaðhvort yfir þvera byggðina eða víðlend og torfær fjall-lönd
eður hvorttveggja, eins og víða er, þá mundi þannig koma óbærilega
misjafnt niður á hin ýmsu héruð kostnaðurinn til vegabótanna, þar
sem sumum mundi gjörast að leggja til vegabótanna jafnvel fleiri
hundruð dala árlega, en önnur héruð komast hj;í slíkum útgjiildulll
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a~ miklu eður öllu leyti, og það eins fyrir því, þó vegabæturnar í
hinu héraðinu, sem kostnaðinn bæri af þeim, væri allt að einu og
jafnvel fremur hinum til góðs og hagsmuna, heldur en þeim hérub-
unum, sem kostnaðinn ættu að bera.

Út frá þessari grundvallarskoðun verður þíngíð að gánga, þegar

það nú leyfir ser allraþegnsamlegast ao biðja yðar kominglegu hátign
að láta semja og leggja fyrir næsta alþíng frumvarp til laga um al-
mennar vegabætur her á landi. því þínginu virðist ekki a'() eins
nauðsyn á, að með því frumvarpi yrbi skylduvinna til vegabóta numin
úr lögum yfir höfuð að tala, heldur einnig, að þar með væri fast-
sett nauðsynleg aðgreíníng á alfaravegum eða þjóðvegum, hvort sem
eru yfir byggðir eða óbyggðir, frá þeim Innanhðraðsvegum, sem ekki
eru alfaravegir ; ao þjóðveglrnlr, hvar sem eru, verði jafnan að vera
undir umsjón hins opinbera, og að öllum kostnabí til endurbóta
þeirra vega verði jafnað niður af amtmanni eða amtsráði á alla þá

amtsbúa, undanþágulaust, sem eiga löglega með sig sjálfir. Meo
svo felldu móti álítur þíngið að verulegum endurbótum á þjóðveg-
unum her á landi megi verða framgeingt, án þess það þurfi að verða
jafnövinsælt, ósanngjarnt og tilfinnanlegt, sem það er nú, bæbi fyrir
einstök héruð og einstaka menn. Aptur virðist þinginu, að endur-
bót þeirra innanhéraðsvega, sem ekki eru alfaravegir, og umsjón með
lagfæríngu þeirra vega, og hvernig hún eigi að fram fara og kostnabí
til þess eigi að jafna niður, vel og óhult mætti fela hverri hreppa- eða
sveita-stjórn ser í lagi, og verður þíngið her vio að leyfa ser að
geta þess, að þó það álíti skylduvinnu við vegabætur bæði ísjárver'ba
og óvinsæla yfirhöfuð a'b tala, og að hún megi vera verulegum "vega-
bótum á þjóðvegum beinlínis til fyrirstöðu, einkum eins og hún
kemur nú niður, og þ6 að þínglð álíti, að aðalreglan fyrir, ao bera
kostnaðinn víð endurbót aukaveganna, eigi ao vera hin sama, nefni-
lega að þann kostnað bæri einnig hver rnabur ao tiltölu, sem á lög-
lega með sig sjálfur, þá muni samt ekkert vera í móti, að hún se
meðfram leyfð einstöku sveitabúum vlð innanhéraðs-aukavegl, að svo
miklu leyti, sem hlutaðeigandl sveitastjórn fyndi, að það ekki gæti
verið þeim vegabótum til neinnar fyrirstöðu, en þó í þann og þann

svipinn komið ser hagfelldar fyrir einstakan búanda og jafnvel í til-
liti til vegabótanna sjálfra, að þeir megi leysa þær vegbætur af hendi
á svo felldan hrítt, heldur en fyrir likYe'bio tillag. Og þínginu getur
því síður fundizt neitt ísjárvert við, að ráoa til þessa fyrirkomu-
lags á endurbót aukaveganna innanhéraðs, sem það álítur nauðsyn
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á, að í sambandi þar með væri Iögakveðlð, að yfirvaldið bæði skuli
eiga rétt á, að skera úr því, ef þar um risi ágreiníngur, hverja vegi
eigi að telja með alfara- eður þjóð-vegum og hverja ekki, og einnig
hvar vegabót se nauðsynleg, um hvern flokk veganna sem er að ræba ;
því með svo felldri Iagaakvörbun mundu hlutaðeigandi sveitastjórnir
aldrei geta orðið elnraðar um þab, að láta dragast úr hömlu af hlífð
víð sveitúnga sína vegabót á aukavegum, þar sem hún álitist nauð-
synleg, þó henni að öðru leyti væri leyft að raða bæði fyrirkomu-
lagi og framkvæmd þeirra vegaböta, og hvernig kostnaðurinn til þeirra
hefðist upp.

Af framanskrifuðum ástæðum leyfir þínglð ser allraþegnsamlegast
með 18 atkvæðum gegn 3 að biðja:

Ao yðar konúngleg hátign viljið mildilegast láta semja og leggja
fyrir næsta alþíng frumvarp tillaga (tllskípunar) um almennar
vegabætur, byggt á eptirfylgjandi atrlðum :
a. Me'ð 12 atkvæðum gegn 9:

Ao skylduvinna bænda til vegabóta, yfirhöfuð a'ð tala, se
tekin úr lögum.

b. Meo 12 atkvæðum gegn 9:
Ao öllum kostnabi til endurbóta þjóðveganna í hverju amti
se jafnað niður af amtmanni eða amtsraðí á alla amtsbúa
undanþágulaust, sem eiga löglega með sig sjálfir.

c. Með 12 atkvæðum gegn 9:
Ao endurbót allra þeirra héraðavega. sem ekki eru alfara-
vegir eða þjdðvegir, hvernig hana skuli vinna, og hvort
heldur fyrir daglaun eða skyldu vinnu, kostnabí til hennar
niðurjafna, ákvebl þær hreppstjórnir og sýslustjórnir, sem nú
eru, eða sklpaðar verba að lögum.

d. Me'O 12 atkvæðum gegn 9:
A'ð yfirvaldíð eigi rett á að skera úr því, hverjir vegir séu
þjóðvegir og hverjir ekki; einnig hvar vegabót se nauðsyn-
leg, hvort heldur er þjóðvegur, eður eigi.

Reykjavík, 7. d. ágústm. 18ii5.
Allraþegnsarnlegast.

Hannes Stephensen. Jón Guðmundsson.
Þegnleg bænarskrá urn sýslumannssetrið í Skaptafellssýslu til

komings, var lesin upp og samþykkt, svo hljó'Oandi:
T iI k 0 nún g s.

Fyrir þetta alþíng bar einn þíngmanna upp uppdsningu, grund-
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vallaða á bænarskrá til þíngsins frá bændum í Kleífahreppi, um þab,
"a~ sýslumanni Skaptfellínga verði eptírleíðls gjört a'ð skyldu, ab
hafa aðsetur sitt sem næst verður míbrl sýslunni, og er það í
Klelfahrepp".

Alþíng t6k mál þetta til meðferðar, og kaus 3 manna nefnd til
a'ð rita um það álit sitt, en síðan var það rætt á 2 aðalfundnm, og
leyfir þingið ser að skýra frá áliti sínu um það á þessa leíð,

Austur- og Vestur-Skaptafellssýsla höltu um mjög lángan tíma
verið !Y(i aðskilin lögsagnarumdæmi, allt fram til áranna 1810-11,
þegar austursýslan var lög~ undir sýslumanninn, sem þá var í vest-
ursýslunni. Laungu aður, á meðan vestursýslan var lögsagnarum-
dæmi ser, halti einhver yðar konúnglegu hátignar hásælu forfeðra
lagt sýslumanninum þar lénsjörð til, sem sýslumenn hafa síðan notið,
það er Hraunkot í Kleifahrepp; því einnig með þeirri skipun, sem
þá var álögsagnarumdæminu, þókti sýslumaður haganlegast settur
fyrir alla sýslubriana í vestursýslunni um þau byggðarlög, af því
hæbi milli Mýrdalssands og Skei'ðarársands er byggðin bæði stærst og
lángtum fjölmennari en har sem er annarstaðar í baðum sýslunum,
en suðausturhluti Kleifahrepps liggur nálega í miðjum þeim byggð-
um. En eptir það austursýslan var lög~ undir sýslumanninn í vest-
ursýslunní, þá sannfærðíst stj6rnin brátt um, að sýslumaðurinn yrði
að vera búsettur jafnvel sem austast í vesrursýslunní, til þess hann
væri sem haganlegast settur fyrir alla, og því var með rentukammer-
bréf af 9. maí 1812 lögð út jörðin Népstaður austast í vestursýsl-
unni fyrir sýslumannssetur, með því líka jörðin Hraunkot mun hafa
verið álitin 6hæfileg til sýslumannsábú'ðar, eins og hún líka er.
En því varð aldrei framgeingt, að sýslumenn settust að á Niipstað,
vegna ýmsra orsaka, og var sú jörð seld síðan í eign einstakra manna
1840. Sýslumennirnir hafa og jafnan síðan haft aðsetur sitt út í
Mýrdal, en þó austast þar híngað til, en það er vestasti hreppurinn
(Dyrh6Iahreppur) í sýslunni, og eiga því allir austursýslubúarnir að
sækja á fund sýslumanns fullar 5 -7 dagleiðir, og flestallir yfir 3
lánga eyðísanda og mörg einhver vestu vatnsföllin her á landi, en
meginhluti vestursýslubúanna (úr Kleifa- og Leiðvallar-hrepp), fæstir
eina dagleið, en flestir 2 - 3 % dagleið, og meðíram yfir st6rvötn og
einn eyðisand (Mýrdalssand).

Þíngi'ð vonar því og leyfir ser allraþegnsamlegast, að biðja, að
yðar konúngl eg hátign vilji ná'ðarsamlegast líta á þessi verulegu vand-
kvæbi allflestra Skaptafellssýslubúa á því, a'ð geta haft full not af
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yfirvaldi sínu eg leitað réttar síns, þegar þeir vi~ þurfa, án svo stór-
kostlegra og kostnaðarsamra erfiðleika, sem nú var sýnt að á því
eru fyrir þá, og hefur þessi erfiðleiki nú aukizt töluvert vi~ það,
að sýslumaðurinn á næstliðnu vori tók ser bólfestu á vestásta bæn-
um í sýslunni, en það er nærfellt dagleið vestar en sýslumenn hafa
setið þar nokkru sinni a~ undanförnu; og þíngíð fulltreystir því, að
y'ðar konúngleg hátign finnið því heldur fyllstu nauðsyn á, að láta
bæta úr þessum vandkvæðum, svo fljótt sem unnt er, sem stjórnin hef-
ur að undanförnu viðurkennt þau og gjört rábstafanir til að afstýra
þeim, eins og fyr nr sýnt, og þíngíð verður að álíta, að því síbur
se nú neitt tvísýnt ne verulegt þessu til fyrirstöðu, sem sýslumaður
sá, sem nú er Í Skaptafellssýslunum, er ekki að eins búlaus maður
og hefur hvergi byggt ser hús ne tekið ser aðra fasta bólfestu, sem
kostnað leiddi af fyrir hann að breyta, heldur hefur að sögn einnig
tjá'ð sig íúsan á, a'ð taka bólfestu einhverstaðar í þeim héruðum, sem
hentast er fyrir allan þorra sýslubúa, ef hann gæti feinglð þar hag-
anlega jörð til ábúðar, en það er fyrir austan Kú'ðafljót, annaðhvort
Í Meðallandi eða í þeim hluta Kleifahrepps, sem er í Kirkjubæjar-
klausturssókn.

Nokkrir þíngmenn vorn a'ð vísu II því, a'ð þetta málefni væri
svo eínktaklegs og umboðslega eðlis, að ekki ætti við, að þíng-
i'ð ritaði um það bænarskrá til yðar konúnglegu hátignar, heldur ætti
a~ vísa því til hlutaðelgandi yfirvalda, en hvorki var þessu fylgt fram
við inngángsumræ'ðu málsins, heldur var nefnd kosin til að segja um
það álit sítt, og svo bæði þess vegna, og af því það þókti nægilega
sannað, að hlutaðeigendur hefðu arríngurslaust leitað yfirvaldanna í
þessu máli á seinni tímum, þá varð meiri hluti þíngmanna að verða
á því, - það er með 14 atkv. gegn 6 -, að rita þessa bænarskrá til
yðar konúnglegu hátignar.

Af framanskrifuðum astæðum leyfir þíngi'ð ser því með 10 atkv.
gegn 7, að fram bera þá bæn fyrir yðar konúnglegu hátign:

A'ð stjórn yðar konúnglegu hátignar gjöri sýslumanninum
í Skaptafellssýslunum sem fyrst að skyldu, að taka ser em-
bættisáðsetur í sveitunum á milli Kú'ðafljóts og Brunasands,
þ. e. í Meðallandí, eða þeim hluta Kleifahrepps, sem á kirkju-
sókn að Kirkjubæjar-klaustri.

Reykjavík, 7. dag ágústm. 185;;.

AllraþegnsamJegast.

Hannes Stephensen. Jón Guðmundsson.
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Þegnleg bænarskrá til konungs, um að við landsyfirrl~ttinn Y1'ðu
settir 2 lögfróðir málaflutníngsmenn, var lesin upp og samþykkt,
svo hljéðandí :

T ii k 0 nún g s.

Fyrir alþíng bar einn þíngmaður þess fram uppástúngu, grund-
vallaða á bænarskrá til þíngsins frá almennum fundi á Kollabúðum,
um: 1, að aukin verði tala dómendanna í Jandsyflrréttlnum, að héðan
af sitji í honum 5 dómendur, og 2, að víð hann séu settir tveir lög-
fréðir málaf1utníngsmenn.

Alþíng kaus 3 manna nefnd til ao taka málið til yfirvegunar
og semja um það álitsskjal, en síðan var það rætt á 2 aðalfundum,
og leyfir þíngib ser nú að bera upp um það fyrir yðar konúnglegu
hátign álit sitt á þessa leið,

Hvað nú fyrst áhrærir hio. fyrra atrlðlð í uppásningunní, þá
vara þfngíð að vísu ao vera á þVÍ, að nauðsyn væri til ao fjölga
dómendunum í yfirdóminum her á landi og bæta að minnsta kosti
2 víð þá 3 menn, sem nú sitja í þeim dómi, hvort sem litið væri
til, ao hann þannig er fáskipaðrl en nokkur annar yfirdómur í kon-
úngsveldinu, eða til þess, hve fjölskipaour yfirdómur þessa lands var
frá upphafi og það allt fram undir næstliðin aldamót, eða til hinna
enn gildandi lagaakvarðana um löglegan undirréttardóm í öllum meir
áríðandi málum, þar sem undirdómarinn verður að kveðja með ser
í dóm 4 meðdómsmenn, ef það skal gildur dómur vera. ÞíngiO vara
því fremur að álíta fjölgun dómendanna í landsyfirréttinum her jafn-
vel nauðsynlegri en í öðrum yfirdómum konúngsveldlsíns, af því að

ekki að eins löggjöfin, heldur og einnig aðrar serstakar kríngumstæð-
ur gjöra mönnum ómögulegt, a~ skjóta mörgum þeim málum héðan
frá yfirdóminum til hæstaréttarins, sem samþegnar vorir i Danmörku

eiga þó jafnan kost á; því fyrst er þab, að sektarnál her ná sjaldn-
ast þeirri Iögakvebnu upphæð, til þess þau verði áfrfuð til hæsta-
rettar, síðan sektir her á landi fyrir eitt og sama lagabrot, sem í
Danmörku, eru ákYeonar helmingi minni að lögum, heldur en þar
(tilsk, 24. jan. 1838, 3. gr.); i annan stao verður ekki nærri því öll-
um þeim sakamálum skotið héðan frá yfirdóminum til hæstaréttar,
sem þó bræður vorir í Danmörku eiga kost á, þar sem appell saka-
mála hððan af landi til hæstaréttar er takmarkað með 16. gr. í áo-
lll' nefndri tilskipun; í þribja lagi eru svo miklu fleiri veruleg vand-
kvæði og meiri kostnaður víð, ao skjóta hððan til hæstaréttar þeim
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einkamálum, sem þó má leggja þangað að lögum, heldur en er í
sjálfri Danmörku; má þar á meðal geta þess, að kaupa verður danska
útleggíngu her á öllum skjölum málsins, a'ð einatt hlýtur að verða
vandfeinginn gó'ður málaflutníngsmaður víð hæstarétt, til þess að fylgja
þar fram flóknum og vandasömum einkamálum hððan, er svo opt
rísa af ólj6sum og vafasömum skilníngi á hinu eldra serstaklega
réttarastandi og réttarvenju her, sem jafnvel lagamenn í Danmörku
þekkja miklu miður til; og þar að auki gjörir hin mikla fjarlæg'ð
þessa lands frá meglnrfkinu, og hinn mikli tími, sem einatt geingur
til þess, að fá úrslit mála hððan Í hæstarétti, það mjög óa'ðgeingilegt
fyrir landsmenn, a'ð skjóta þangað málum sínum, enda þó þau seu
þess eðlis, a'ð það megi. Af þessu má það virðast au'ðráN'ð, hve
ótalmörg mál það eru, sem verða að lenda víð hin síðustu úrslit
yfirdómsins her á landi, sumpart af þVÍ, að þeim eptir hinum gild-
andi lögum verbur ekki skotið til hæstaréttar, en sumpart af því
mönnum þykir það ekki tilvinnandi ; en her af Ieiðir aptur, að sá
yfirdómur, sem hlýtur að hafa síðasta og æbsta dómsatkvæði í svo
ótalmörgum málum má eingan veginn skorta neitt á tiltrú og traust
þeirra, sem þar undir eiga að búa; en hvað ágætir menn 3, sem
sitja í yfirdóm inum her, og sem einginn ber til baka að nú séu og
hafi verið að undanförnu, þá verða menn þó að álíta yfir höfuð a'ð
tala, a'ð yfirdómurinn mundi hafa enn fyllra traust landsmanna, ef í
honum sætu 5 dómendur. Enda virðist bæði æskilegt og nauðsyn-
legt, a'ð yfirdómur þessa lands yrði sem fyrst svo úr garðí gjörður
með allt slag, bæði að dómendatölu og víðunanlegum launum, og með
fyrírskípaða löglærða málaflutníngsmenn, að landsmenn fyndu sem
minnsta nauðsyn eða hvatir til, að skjóta þaðan málum sínum til
hæstaréttar,

En jafnframt og þíngi'ð varð að aðhyllast þessa skoðun, urðu
samt fleiri þíngmenn yfir höfuð a'ð tala á því, að ekki ætti að biðja
yðar konúnglegu hátign að þessu sinni um, að fjölga dómendunum
í yfirdóminum, og jafnvel ekki heldur um, a'ð bæta laun þeirra dóm-
enda, sem nú eru þar, en þótt til þess sýndist brýn þörf, þegar liti'ð
er til, hvað kjör þeirra eru miklu lakari en hinna annara æðri em-
bættismanna her á landi og yfirdómendanna annarstabar í konúngs-
veldínu. En allt um það fann meiri hluti þíngmanna ekki fullar
ástæður til, að fara fram á þessa endurbót nú, bæðí af því að tví-
sýni þókti á, hvort, nú sem stæði, mundi fást nægilegt fe til þess
veitt úr sjáM ríkisins, og einkum af því a'ð þessari fjölgun, þó nauð-
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synleg megi álítast í sjálfu ser, þókti réttara a~ fresta fyrst um sinn
og þangað til búi~ væri að ákveða stöðu Íslands í stjórnarfyrirkomu-
lagi alríklsins, og þá jafnframt það aukna vald og verkahríng yfir-
dómsins her á landi, sem væri í samhljéðan víð hinn aukna verka-
hríng annara stjórnarvalda her

þar i móti þókti þínginu brýn nauðsyn bera til þess, að stjórn
yðar konúnglegu hátignar nú þegar vildi hlutast til um, að 2 eða 3
löglærðir málaflutníngsmenn verði skipaOir vm yfirdóminn á Íslandi,
hið fyrsta að því verður vi~ korníð. Þíngi~ verður a~ álíta, að það
mundi ekki auka all-lítið á traust og tiltrú landsmanna til yfirdóms-
ins her á landi, ef vi~ hann, eins og víð aðra yfirdóma í konúngs-
veldinn, væri jafnan kostur á löglærðum málaflutníngsmönnum til að
sækja og verja mál manna, og ef menn vissu, að sakamálin og fe-
bótamálin, hvar af svo mörgum alls ekki verður skotið til æðra dóms,
eins og fyr er sagt, væru til sóknar og varnar jafnan í höndum eið-
svarinna löglærðra manna. því einmitt það, að einkum þess konar
mál hefur cptast nær orðið a~ fá íhendur til málaflutníngs öldúngis
ólöglærðum og óelðsvörnum mönnum - því sjaldnast hefur her verið
kostur á a~ fullnægja boðum yfirdóms tilsk. 11. júlí 1800 § 22, --
hefur vafalaust ekki verið öldúngis áhrifalaust til þessa með tilliti
til álits almennings á úrslitum málanna.

A~ vísu eru nú þau mál, sem fyrir yfird6minn gánga, eingan
veginn svo mörg, að þau ein ser megi veita næga atvinnu 2 eða 3
skipuðum málaflutníngsmönnum; en þetta álítur þíngíð að ætti því
síður a~ vera þessu máli til fyrírstöðu, sem duglegir lagamenn mundu
geta feíngíð her ýmsum öðrum lagalegum störfum a~ gegna bæði vi~
hina næstu undirrétti (- íReykjavík og Gullbríngusýslu --), og þar
a~ auki orðið einstökum mönnum til ráðaneytis og milligaungu í
ýmsum málum þeirra öðrum og Innbyrbís viðskiptum, og mundi þetta
fá 2 eða 3 málafluiníngsmönnum her ásamt málsfærslunni víð yfir-
dóminn nokkurn veginn næga atvinnu, þá fram líði stundir, einkum
þegar hin frjálsa verzlun væri búin a~ ná her nokkrum víbgángí,
og menn færu að venjast því her að nota rá~aneyti, vegleiðslu og
milligaungu slíkra manna málum sínum og víðskíptum til göðs. En
af því landsmenn, enn sem komið er, hafa aldrei átt kost á, a~ venj-
ast neinu slíku ne að sjá og þekkja þann hag og þá vissu, sem víð-
skiptum manna má standa af því, a~ hafa slíka menn til rá~aneytis
og aðstoðar, og þess vegna þ6kti mega gánga að því vísu, að hin
áminnzta atvinnubót þessara málaflutníngsmanna yrðí næsta lítil og
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úntÍg svona fyrst í 8ta'O, þ:í varð þíngið að álíta nauðsynlegt, ao seo
yl'oi rá\') til, ao velta þessum mönnum einhvern hæfilegan aukastyrk
í brá\') úr einhverjum opinberum sjóM her á landi, og ao stjórn
yðar konúnglegu hátignar vildi því sem fyrst leita álits um það frá
stlptamtmannínum og yfirdómendunum her á landi, bæði áhrærandi
hina árlegu upphæð þessa aukastyrks og um hvað mörg ár eg úr
hvaða sjóðum mundi tiltækiIegast að veita hann í bráð.

Af framanskrifuðum astæðum leyfir þíngíð ser, með 13 atkv.
gegn 8, ao fram bera þá allraþegnsamlegustu bæn fyrir yðar kon-
ringlegu hátígn :

Ao stjórn yðar konúnglegu hátignar sjái fyrir því, a'b 2 eða
3 löglærMr málaflutníngsmenn verði sklpaðír viú yfirdóminn
lÍ Íslandi svo fljótt, sem verða má.

potta nlðurlngsatríbl var samþykkt í þinginu með 16 atkvæðum
gegn 5.

Reykjavík, 7. ágúst 1855.
Allraþegnsarulegast.

Hannes Stephensen. Jón Guðmundsson.

Forseti: A morgun verour fundur haldinn kl. 12 f. m. Veroa
þá kosnir 2 menn af þíngslns hálfu í Reykjavíkurnefndina, sem her
var samþykkt í dag, og lesin upp nokkur álitsskjöl og þegnlegar
bænarskrár til komings.

Fundi slitið.

8. ágúst - þrítugasti fundur.
Allir :i fundi. Gjöroabók frá síðasta fundi var lesin upp og

samþykkt,
Forseti: Eptir dagskránni ætti nú raunar fyrst að kjósa 2 menn

í [arðarnatsnefndina í Reykjavík; en af því svo stendur á, að einn
af þíngmönnum einmitt þingsíns vegna getur ekki komið á fund fyr
en eptir SYO sem hálfa stund, þá vil eg nú með leyfi þingsins fyrst
lesa upp fyrir þínginu nokkur álitsskjöl og þegnlegar bænarskrár til
konúngs, áour en kosníngar þessara 2 manna fara fram.

Fyrst vil eg þá leyfa mer að lesa upp fyrir þinginu brðf það,
sem það hefur falið mer að rita landsmönnum um ýms ráð móti
hallæri.

Forseti las síðan npp bréf þetta, og var það samþykkt af þíng-
inn, svo hljóðandi:
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.Elskuðu landar!
A alþíngi þessu var af einum þíngmanní, fulltrúanum fyrir

Barðastrandarsýslu, borin upp bænarskré, sem fór því fram, að
þíngíb sæi einhver viturleg rá~ til að afstýra hallæri og skorti, sem
virtist í nánd og vofa yfir landi voru. Alþíngi tók málefni þetta
ljúflega a~ ser, kaus nefnd 3 manna því til yfirvegunar. ræddi það
síðan á 2 aðalfundum sínum, og gaf því að lyktum þau úrslit, ah
fela forseta sínum að rita landsmönnum bref, hvar í fram væri tek-
in r:í'ð þau, er þínginu virtust í þessu efni bezt víð eiga.

Upp á því hafðl verið stringið í þínginu, að það ritabi vorum
mildasta konúngi allraþegnsamlegasta bæn sína um, ao hann aflands-
mourlegri mildi sinni vildi sjá um, ao her í landi se jafnan korn-
vara fáanleg, eins og mco þarf, þegar kunnugt verður, ao skortur er
á henni; en hversu sem þíngið fulltreystir mildi konúngsins og stað-
fastri umönnun hans fyrir velfarnan vorri, fannst þínginu þó ekki
það afraðandi í þessu tilliti, að senda hans hátign bæn sína ao þessu
sinni. BæM þótti nauðsynín bera bráðara að en svo, ab von gæti
verið um hjálp í tæka tí~ frá stjórnarinnar hendi, þar sem kvörtunin
heyrðist víða ab, ab skortur á kornvöru væri þegar á mörgum kaup-
túnum landsins á ha-kanptíblnnl, og nýlega hafði verlb birt her í
landi umburðarbréf innanríkisrá'ðgjafa konúngsins til amtmanna lands-
ins frá 29. jan. í ár, hvar i oss er tilkynnt, að fyrst hafnir Íslands
seu með lögum 15. apr. 1854 opnaðar fyrir alfrjálsri verzlun allra
þjóða, verði Íslendíngar að sjá ser sjálfir fyrir nægtum allrar nauð-
synjavöru, þar eð sðrstaklegrí skyldu þeirri, sem þánga'ð til hvíldi
á enni dönsku stjórn, og verzlunarmönnum þeim, sem höfðu verslun
Íslands í höndum, se lokið.

því var einnig hreift á þinginu, ab það sneri ser til yfirvalda
landsins, og helztu manna, og beiddi þá að uppörfa menn, sem bezt
má verba, a'ð gæta sín til að koma í veg fyrir hallæri og hringurs-
neyð, en þínglð treysti því, að yfirvöld landsins og hinir beztu menn
þess mundu sjálfkrafa finna það skyldu sína með öllu mögulegu móti
að sporna við og afstýra skorti og neyð, og kaus því af, eins og
áour er sagt, að fela mer ab rita yður, elskuðu landar I ráo þau, er
það finnur heillavænlegust, eptir því sem nú horfist á.

þao fær eingum dulizt, sem aðgætnu auga rennir yfir fóstur-
jörðu vora og ástand vort, nú sem stendur, að opt hefur ársælla
verlð yfir að líta, en nú er; sumar það, sem Ieíð, var flestum sumr-
um arðminna búendum landsins,vetur hinn síoasti var einhver hinn
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harðasti, sem þeir muna, er nú eru uppi, einkum þegar þess er gætt,
hve jafnt hann lagðíst á alla fjórMnga landsins, afleiúíngar vetrar-
harðindanna, og hins kalda, hretsama og gróðurseina vors á eptir,
var fena~arfellir meiri og minni um landið, en gagns muna-skortur
fena'ðarins og biimíssa almenn á vori þessu og sumri; her á ofan
hefur sumstaðar bæzt einhver hin óhagkvæmasta verslun, sem her á
landi hefur leingi verið, kornvaran hefur verill úr hófi dýr, og verð
hennar einka- misjafnt bæði næstliðið ár og á sumri þessu, skortur
kormörunnar víba mikill og því tilfinnanlegri, sem á honum fór a~
bera strax á kauptíð.

Ver skulum þVÍ ekki, bræbnr góðir I efast í því, a~ ástand vort,
hvað búsæld og bjargarnægtir snertir, se eitt hil'l bágbornasta, sem
verið hefur nú í mörg ár, en ver skulum heldur ekki vantreysta
því, a\) ver munum bjargast, ef ver "iljum með ahib bjarga sjálfum
oss, því gn'ð hjálpar hverjum þeim, sem hjálpa vill sjálfum ser og
bræðrum sínum; efum og heldur ekki, a() það eru skynsamleg fram-
sýni og bróðurlegt samheldí, með hverjum ver eigum að efla hag
vorn og hrinda burt skortinum og illum afleíðíngum hans; þessi eru
þau hjalpnrmeðulin, sem oss eru gefin í hendur og aldrei bregðast,
séu þau reuilega brúkuð.
1. Eins og al'l fðnaðurlnn er aðalstofn atvinnu vorrar, og ekki er

skortinn að óttast, meðan fena'ðurinn helzt víð og full DOt hans,
svo er þab hin fyrsta forsjálnisregla hvers skyn sams búanda, a~
setja ekki fleiri skepnur á fó'ðurafla sinn, en þeim megi vel nægja,
ekki ab eins til a~ lifa víð, heldur og tll a~ geta gjört fullt gagn
af; búendurnir eru að vonum ólíkir, sumir ern úngir og óreyndir,
aðra hefur reynslan ekki getað frætt, sumir eru svo sinni farnir,
a'ð þeir í einu og öðru vilja eiga mikill á hættu, taka fljótan
gröba, og gefa lítinn gaum fljótu og fullu tjóni, sem þar af má
auðveldlega leíða og efalaust leíðír í harblndunum ; en í hverri
sveit eru reyndir og greindir búmenn, sem vel sjá rá'ð fyrir bú-
um sínum, og gætu gefill þeim, sem rá'ða þurfa, heílræbí þau í
brinaðínum, sem a'ð fullu haldi mættu koma; því er þa'ð hið
fyrsta rá'ð, sem allir ættu upp all taka, a'ð bændur í hverjum
hreppi í landi voru kysu 3 eba fleiri reynda og greinda búendur
í hreppi sínum, er þeir fæIu á hendur a'ð skoða nákvæmlega
heyjabyrgðir allra hreppsbúa a'ð haustnóttum, og segðu þeim skýr-
lega, ekki að eins hve mikinn föðurþúnga þeir 'mættu setja á
heyforða þann, sem fyrir hendi er, svo honum væri óhætt fyrir
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skorti, heldur og hvers konar fena'b honum væri hentast að setja
á eptir fó'burtegund.m og gæðum og sveitalagi. Tilhögun þessi
er þegar vi'b höf'ð í ýmsum héruðum landsins, sumstaðar eptir
yfirvaldanna skipunum, sumstabar eptir samkomulagi hreppsbúa
sjálfra, og hefur hvervetna haft hina æskilegustu ávexti, svo það
er eins vonandi og óskandi, að menn víkist vel undir þetta, og
hverfi a'b þessu ráM, sem einhverju hinu mesta heilIará'bi, sem
öllu ö'bru fremur má afstýra skaða og tjóni manna. þa'b eina
band ætla eg leggjandi á þetta alfrjálsa felagslega fyrirtæki, að
þeir, sem ekki vilja færa ser í nyt rá'bleggíngar hinna kosnu
heyja-ásetníngarmanna og breyta eptir fyrirsögn þeirra, fái seinastir
allra manna í hreppi sínum fó'burhjálp, ef þá þrýtur, og ekki fyrri
en öllum hinum er borgið, sem höguðu ser eptir rá'bum þeim, er
þeim voru gefin.

2. Anna'b rá'b, sem þessu næst mætti "erja oss skorti og harðæri,
og í fullu sambandi vil'>hi'b fyr talda mundi fá gjört oss óhulta
og ékvíðna fyrir sulti og bjargareklll í landi voru, er þetta, a'b
ver verðum vel matbjörg þeirri, sem landið fram býður og gefur
börnum sínum, og nátniran hefur ætlað oss a'b nærast við ; að
ver hefðum a'b því skynsamleg samtök, í sveitum og sýslum, að
selja ekki í hendur verzlunarmönnum til burtflutníngs úr landinu
meira af henni, en ver vel megum missa, svo a'b ver sðum byrgir
eptir; látum í eingu ári, og þá sÍzt í harðærunum, þessa þörfustu
vöru vora af hendi fyrir aðra vöru útlenda en matvöru, eða þá,
sem oss er nauðsynleg til eflíngar bjargræ'bisútvega vorra; en her
af leiðir, a'b ver hafa verðum samtök um, a'b draga sem mest úr
kaupum hinnar óþörfu vörunnar, og þeirrar munaðar-vöru, sem
ver nú þegar erum búnir að temja oss svo, að ver erum farnir
a'b álíta hana og nefna nauðsynjavöru. jafnvel þó nöfn slíkra
vörutegunda ekki þekktust her í landi fram yfir miðja seinustu
öld. Gætum þess, bræður gó'bir! a'b munaðarvara sú, sem alls
ekkert gagn gjörir, en óreiknanlegan skaða, á hverja hlíð nautnar
hennar sem ver lítum, hún ber nú, ef ver lítum yfir land allt,
meira fe úr höndum vorum, svo þess sest einginn staður, en öll
útlend matvara, sem ver kaupum, og sem þó, ef til vill, er tvö-
falt meiri, en vera bæri; gætum þess, að kaup þessarar óþarfa-
vöru er það, sem hrifið hafa oss úr höndum allan ávöxt hinna
mörgu góðu áranna, sem lljá eru farin, ..og skilur oss eptir undir
hallærið marga fhana, skuldum bundna, og svipta frelsi meir en

69



vera bæri; nefnum óvættí þessa, sem Vel' allir þekkjum: "kal1'e
og brennivín", sem oss eru fullt í gildi stríðs, drepsóttar, hall-
ærís, sem aðrar þjóðir andvarpa undir. En svo er nú tímanum
framkomið á þessu ári, að ver megum, ef til vill, segja, að ráð
þetta komi mönnum nú of seint; kauptíðin er liðin og aðalpart-
ur matvöru vorrar, sem ver árlega látum frá oss flytja, fiskur-
inn, mun, eins og hin fyrri árin, því heldur nú um of seldur
burt, sem minna hefur fyrir hann feingizt af bjargræðísvörum,
en venja hefur verið til, en því betur sem ver nú sjáum þetta,
og munum reyna, áour en ário er úti, tökum oss þess betur
vara fyrir, að láta oss ekki optal' sömu fásinnu henda; enn er
á ári þessu eptir Í höndum vorum annar hluti bjargræðis vors
og vetrarforba, sem verslunarmenn vorir eru farnir á hinum seinni
árum að fíkjast í og stunda að draga úr höndum oss, og það
jafnvel með óvíbfelldnarí verslunaraðferð og fyrir enn meira glíng-
ur og óþarfa en nokkra aðra vöru vora, en það er sldtursíð vort ;
höldum þá í ár og eptírleíðis þessu bezta bjargræði voru svo vel
til hags, sem verða má, og

3. það er hið 3. ráo, sem verja mætti oss bjargarskorti og sem eg
vildi taka fram. Höfum að því strax á komanda hausti full-
komin samtök, að selja ekki slátursfð nema á vissum markaðar-
stöðum og dögum, sem fyrir fram sen auglýstir í dagblöðunum
eða lí, annan hagfelldan hátt, eins og aurar þeir, fyrir hverja sl.it-
ursféð se falt, og 8e það að eins hin þarflegasta vara ; því verð-
ur ásigkomulag hvers hérnðs að ráða og afstaða þess fr,t kaup-
túnuni þeim, sem eptir slatursfðnu sækja, hvenær markaðir þessir
verði haldnir.

4. En með allri framsýni, og skynsamlegri tilhögun mun aldrei verða
fyrir það komizt, ac ætíð nokkrir fáir verða kunni bjargþrota og
hjálparþurfar ; til þess ac geta veitt þvílíkum hina hagkvæmustu
hjálp, þá látum oss og; ef mögulegt er, og þall er hið 4. rá'Oic,
strax á hausti þesssu, stofna í serhverjum hrepp forðabúr mat-
væla undir stjórn og umsjón hverrar sveitarstjórnar og 2 annara
manna, sem þar til seu kjörntr af hreppsbúum ; forðabúr þetta
verður all stofnast með samskotum enna efnabetri búenda hrepps
hvers, af hvers kyns matvæla-tegundum þeim, sem skemmdalausar
má geyma, og lánast lít mót veðl þeim, sem þurfandi verða,
fyrst fjölksyldumönnum þeim, sem kunnir eru all sparsemi og
reglusemi, en síðan hinum, sem síður eru kunnir all þessum kost-
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um; Iánið greiðist aptur mco löglegum vöxtum forðabrirlnu fyrir
næstu haustnætur.

5. V~a munu hrepparnir eiga meiri og minni sjóði, sem sumstaðar
i hið minnsta geymast ávaxtarlausir ; slíkum sjóðum virðíst eingall
veginn betur varið, en með því að bnikast til styrktar þessum
nauðsynlegu forðabúrum, og er varla efi á því, ac umsjónarmenn
þessara sjóða mundu ljúfir á að ljá meira eða minna þeirra til svo
þart1egs og þeim svo náskylds augnamíðs.

þessi eru hin fáu ráð, kæru landsmenn! sem alþíngíð með
öðrum önnum sínum nú hefur getað hug sao til a'O sporna "i'O
hallæri og bjargarskorti ; færum oss þau allir í nyt með fullu
samheldi, og blessun drottins með heillarfkúm ávöxtum skal ekki
bresta þetta heldur en hvert annað gott og skynsamlegt fyrirtæki.

Alþíngi, þann 8. ágústrn:l.ll. 1855.

llannes Stephensen.
SQjan var rætt um, a'O bréfið yrði prentað, og samþykkt, að

upplagið yrM 1000 exemplör, og skyldu þau sendast út um landið
með þíngmönnunum.

því næst var lesin upp þegnleg bænarskrá um, ltð ÚT'sliul'ði
konúngs 8. apríl 1844 um vitnisburði danskra embættismanna,
sem híngað kæmu, í íslen:;1'1'i Mngt(. sr framfylgt, og var hiin sam-
þykkt, svo hljóoandi:

Til k o n ri n g s !
Til alþingis þessa kom uppasninga þe:;s efnis:
1. Að vitnisburðir þeir, sem kominglegur úrskurður 8. apríl 1844

áskilur, verði ekki teknir gildir, nema þeir séu fd prófessómum í
íslenzku máli víð háskólann í Kaupmannahöfn, eður frá þeim kennara,
sem settur er til ao kenna íslenzku við hinn lærða skóla í Heykja-
vík, og

2. A'O ákvar'ðanir í breti stjórnarniðanna 14. júlí og 1U. agiist
f. á. verði apturkallabar.

Til a'ð íhuga málefni þetta var sett 3 manna nefnd .í þínginu,
og það sfðan rætt þar á lögbobinn hátt á tveim aðalfundum þess.

IIva'ð mí hið fyrra af atriðum þessum snertir, þá telur þíngið
áminnztan allrahæsta úrskurð með þeim mörgu velgjöruíngum, er ybar
konúnglegu hátignar hásæll faN\', Kristján konúngur hinn 8., auð-
sýndi þessu landi, og eins að fulla nauðsyn beri til þess, ao ekki se
í neinu brugðið út af þVÍ, sem þar í er fyrir mælt, heldur að hver
einn, sem ekki er íslenzkur, en sækir um embætti her <i landi, láti
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fylgja llIe~ bónarbreIinu sjálfu um embættið áreiðanlegt skýrteini
fyrir því, að hann bæði að fullu skilji íslenzku, þegar Mn er töluð,
og eina geti gjört sig vel skiljanlegan á þá tún gu, er hann mælir
hana; því allur þorri manna her á landi skilur ekki annað mál.
Þa~ er því mjög áríðandi, að áminnzt skýrteini se árei'ðanlegt, og
hin bezta tryggíng fyrir þessu virNst það, að það væri gefið af kenn-
ara þeim, sem settur er við háskólann í Kaupmannahöfn í íslenzku
máli; en skyldi hlutaðeigandi vera staddur her á landi, er hann sækir
um embættið, er sjaldan þó mundi að bera, eður hann af einhverjum öðr-
um ástæðum ætti örðugt með a'ð fá nefnt skýrteini frá Kaupmannahöfn,
mundi það nóg tryggjandi, ef það væri gefið af þeim af föstu kennur-
unum við hinn lærða skóla her í Reykjavík, sem kennir þar íslenzku.

Hvað þar á móti hlð annað atriði í te~ri uppástúngu snertir,
þá áleit þíngíð, a~ þó 2 áminnzt stjórnarráðabréf hefðu nokkuð verið
misskilin af í hm minnzta sumum háyfirvöldum landsins, væri það
ekki nóg lÍstæ~a til að biðja um breytíngu á þeim, þar eð þau sjálf
ekki færu öðru á flot en því, að þeir embættismenn, er tekið hefðu-
embættispróf víð háskólann í Kaupmannahöfn, riti á dönsku þau bréf
sín og álitsskjöl, sem til stjórnarráðanna eiga að gánga, og eins láti
fylgja álitsskjölum, sem rituð eru á íslenzku, en þurfa að sendast
áminnztum stjórnarraðum, sönnuð eptlrrít, þýdd á dönsku, því þíngíð
áleit þessa kröfu, sem að eins snertir áminnzta embættismenn, ekki
nema sanngjarna, þar eð með þessu eingum einstökum mönnnm er
meinað, að rita stjórninni á íslenzku, eður þeim embættismönnum
boblð að semja álitsskjöl sín á dönsku, sem ekki hafa tekíð em-
bættispróf vi'ð tððan háskóla.

þÍngi~ leyfir ser af fyr tððum ástæ'ðum allraþegnsamlegast að
bjðja um, með 14 atkvæðum gegn 4:

A~ vitnisburðir þeir, sem konúnglegur úrskurður 8. apríl
1844 áskilur, verði ekki jtelmir gildir, nema þeir sðn frá
kennaranum í Íslenzku máli víð háskólann Í Kaupmannahöfn,
eða frá þeim föstum kennara vi~ hinn lærða skóla í Reykja-
vík, er kennir þar íslenzku.

Reykjavík, 8. d. ágústmán. 1855.
AllraþegnsamJegast.

Hannes Stephensen. J. Guðmundsson.

Næst var þá lesin upp þegnleg bænarskrá til komings um end-
urbót á póstgaungunum á Íslandi, og var hún samþykkt svo hljóð-
andi:
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Til konúngs.
Varaþingmaðurinn fyrir Snæfellsnessýslu hefur borið upp fyrir

alþíng uppástungu, byggða á bænarskrá frá fundi víð Öxará, um að
þíngtð beri þá bæn fram fyrir yðar hátign, að sem fyrst verði ráNn
veruleg endurbót á póstgaungunum her á landi. þíngi~ kaus 5
manna nefnd til að íhuga þetta mál, og var það síðan rætt á 2 a~-
alfundum á lögskípaðan hátt.

Þa~ hefur í lángan tíma verið almennt viðurkennt, að póstgaung-
um her á landi er mjög ábótavant í öllu fyrirkomulagi þeirra, þar
sem bæði póstgaungurnar sjálfar eru yfir höfuð mjög svo fáar, og
þeim þar að auki naumast sem bezt hagað, þetta á ser einkum
stað um póstferNrnar milli landsfjórMnganna sín á milli, þar sem
nefnilega ekki eru nema 3 pöstferðír alls á ári milli Norðlendinga-
fjórMngs og Reykjavíkur, og milli Vesturamtsins og Reykjavíkur jafnvel
ekki nema ein regluleg póstgánga á ári; milli Norður- og Austur-amtsins
og Vesturamtsins er eingin póstgánga, heldur hljóta bref, sem fara eiga
milli te~ra landsfjórMnga, að sendast annaðhvort með óvissri ferð eða
þá með póstinum yfir Reykjavík, sem að nokkru leyti kemur til af
því, a~ þó Norðurlands- og Vesturlands-póstarnír séu báOir á ferð
um sama tíma og þó svo se ástatt, a~ þeir eiga samleið til Reykja-
víkur frá Mýrasýslu, þá halda þeir eptir því fyrirkomulagi, sem nú
er, báðir áfram ferð sinni til Reykjavíkur, í stað þess a~ einn póst-
ur gæti verið nægilegur frá Mýrasýslu til a~ flytja bréfin bæði að
norðan og vestan til Reykjavíkur. Innan sjálfra IandsfjórMnganna
eru einnig yfir höfuð að tala póstgaungurnar of fáar, og einkum á þetta
Ser stað um Vesmramtib, hvar ekki nema ein regluleg péstferð er á
ári um þetta víðlenda amt. Nauðsynín á haganlegum fleiri pótgaungum
hefur og lýst ser bæð! með því að embættismenn opt verða að senda
braðaboð, og a~ aukapöstferðír stundum eru útgjör~ar, sem t. a. m.
opt jafnvel hafa átt ser stað tvisvar á ári milli Vesturamtsins og
Reykjavíkur, en af hverjum aukapöstferðum menn þó yfir höfuð hafa
minna gagn, þar þær eru óvissar, og loksins hafa stundum jafnvel
einstakir menn tekið sig saman um að gjöra út sendiferðir, t. a. m.
til að sækja br ef, sem kornið hafa með póstskipinu, þar pöstíerðlr
landsins eru ekki settar í nákvæmt 'samband víð þær nú íjölguðu
péstsklpsferðir milli Danmerkur og Íslands, sem þó auðsjaanlega væri
mjög æskilegt.

Þínginu er kunnugt, að stjórnin muni fyrir nokkrum árum síðan
hafa tekið til yfirvegunar, hvernig koma ætti p6stgaungunum her á
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landi i betra horf, og ætlar þingið, að í því skyni hati frá öllum
amtmönnum landsíns verið sendar stjórninni nákvæmar og yfirgrips-
miklar uppástúngur um málefni þetta, miðandi til verulegrar umbót-
ar á fyrirkomulagi pöstgdnganna her á landi. Til slíkrar umbótar
virðist nú einnig verða enn meiri þörf, eptir því sem gjöra má rá'ð
fyrir, að viðsklptí manna mundu smásaman eflast, einkum víð hina
frjálsu verzlun, og eptir því sem landsmenn fá meira. áhuga á al-
mennum málefnum. Í landi, sem er eins afskekkt og þar að auki
fólkslíti'ð, og Ísland er, er og því fremur þörf á, að samgaungurnar
sen ekki allt of sjaldgæfar, sem íbúunum að öðru leyti hlýtur að
vera hætt við, að verða fremur öðrum afskiptalitlir af öllu Því, sem
er fyrir utan hvers eins einstaklega verkahring, og að taka sig frá
öðrum (isolere sig).

Af þessum ástæðum hefur alþingi þótt æskilegt, a'ð tekið yrði
til nýrrar og ítarlegri yfirvegunar, hvernig rába mætti slíka endur-
bót lí póstgaungunum ber á landi, sem gæti lilitizt nokkurn veginn
samboðið þörfum landsins, og þingið hefur því fundið ástæðu til, að
beiðast þess allraþegnsamlegast, að yðar hátign vilduð allramíldíleg-
ast í því skyni láta semja og leggja fyrir næsta alþíng frumvarp til
laga eða reglugjörðar um póstmál á Íslandi. þingi'ð hefur hvorki á-
Iítíð það nauðsynlegt, með tilliti til þess, að mál þetta hefur þegar
í fleiri ár verið í undirbúningi, ne heldur treyst ser a'ð fullu til, með
því verkefni, sem það hefur haft til umraða, að stínga upp á öllum
þeim nakvæmmarí aðalatriðum og reglum, sem byggja ætti slíkt frum-
varp á, og þíngi'ð hefur því að eins fundið ástæðu til, með tilliti til
fjUlgunar póstfer'ðanna, að gjöra þá uppástúngu, a'ð hinar reglulegu
póstferðir milli Reykjavíkur og beggja hinna amtanna verði ekki færri
en 6 - 8 árlega, og að eömuleíðís verbí reglulegar pöstferðir yfir allar
sýslur í Vesturamtinu, 4-6 árlega. Eins og þínglð þar næst álítur
nauðsynlegt, að gjöra það að aðalreglu, að hinir reglulegu póstar fari
sem beinasta og skemmsta lelð yfir hverja sýslu og hafi póststöðvar
sem næst mlðbíklnu, og að allar aðalpóstferðir að öðru leyti gángi
út frá Reykjavík, eins og hingað til að nokkru leyti hefur verið, þannig
leyfir þíngtð ser allraþegnsamlegast að leiða athygli yðar hátignar að
því, að það er öldúngis nauðsynlegt, til þess að landið geti haft fullt
gagn af þeim fjölguöu pöstskípsferbum, að péstsklpsferbimar í land-
inu verðí miðaðar við komu póstskipsins í hvert sinn, og þar eptir
dagsettar og ákveðnar, og þannig að póstarnir a~ vestan og norðan
og úr Skaptafellssýslu mæti póstunum úr Reykjavík, a'ð vestan og
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norðan í Stafholti í Mýrasýslu, en að austan í Hraungerði í Árnes-
sýslu, hvar með væri unnið, ilO það fyrirkomulag, sem nú er, að bæðl
vestan - og norðan-pósturinn fer alla leið til Reykjavíkur, legNst af,
eins og yfir höfuð póstferðirnar hver fyrir sig yrði styttri og einfald-
ari. Þíngið skal enn fremur geta þess, að með því ófullkomna fyrir-
komulagi, sem híngað til hefur átt ser stað, hefur verið mjög torvelt
að sj1i um, að bréf væru ekki tekin af póstunum til flutníngs utan-
tösku, sem er bæði óreglulegt og rýrir tekjurnar af póst.gaungunum,
og álítur þíngtð æskilegt, að þegar ný póstlög kæmu út, ætti að á-
kveða serstakt alvarlegt strafI fyrir póstana, ef þeir flytja slík utan-
töskubréf fram hjá póststöðvum, nefnilega annaðhvort febætur eða
póstlaunamissi.

þar sem nú þíngið eptir áðm sögðu verður að álíta þessu mál-
efni bezt borgið með því, að frumvarp til póstlaga væri lagt fyrir
næsta þíng, þá mundi samt þar "ið líða fleiri ár, áður en sú eptir-
æskta umbót gætikomizt í kríng, og þínginu hefur því þókt ástæða
til, allraþegnsamlegast að beiðast þess enn fremur, að yðar tign
mætti þóknast nú þegar á næsta ári til braðabyrgða að fjölga póst-
gaungum svo milli Reykjavíkur og amtmanna landsins, ab 4 reglu-
legar, póstgaungur miðaðar við þær 4 péstskípsíerðír, verði á ári milli
bæði Norburamtsíns og Reykjavíkur og milli Vesturamtsins og Reykja-
víkur, hvar með þá einni reglulegri póstferð væri bætt við frá Norð-
uramtínu og 3 frá Vesturamtinu, í hverju tilliti þó er þess að geta,
eins og þegar her að framan er drepið á, að optast á seinni árum
hafa farið 1 eða 2 aukapóstferNr milli Vesturamtsins og Reykjavík-
ur, en hverjar aukapóstferðir fellu í burtu, ef hinum reglulegu póst-
gaungum væri fjölgað.

Samkvæmt öllu því, sem her að framan er talið, leyfir alþíng ser
þannig allraþegnsamlegast, með 14 atkvæðum gegn 3, að bera þá bæn
fram fyrir yðar hátign:

I. Að sem allrafyrst og þegar á næsta ári verði til bráðabyrgða
fjölgað reglulegum póstgaungum her á landi svo:
1. Með 15 atkvæðum gegn 2:

Að einni se fjölgað milli Reykjavíkur og Friðriksgáfu, og
gángi sú póstferð strax eptir að póstskipið er komið í maí.

2. Með 13 atkvæðum gegn 4:
Að þremur se fjölgað milli Reykjavíkur og Stykldshúlms, svo
að alls verði 4 reglulegar póstferðir á ári milli Reykjavíkur
og hvers amtmannsins fyrir sig; og
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3. Meb 14 atkvæðum gegn 3:
Allar þessar péstferðlr verði settar í nákvæmt samband við
þær 4 péstskipsferðir híngað til landsins.

II. Me~ 14 atkvæðum móti 3:
A'6 yðar hátign láti semja og leggja fyrir næsta alþíng frum-
varp til laga eða reglugjörðar um póstmal á Íslandi, og að í
því frumvarpi verðí tekin til greina eptirfylgjandi atriði:
1. Me'b 11 atkvæðum móti 6:

A~ reglulegar póstferðir milli Reykjavíkur og beggja hinna
amtanna verði ekki færri en 6 - 8 árlega.

2. Me'6 9 atkvæðum gegn 7:
A~ reglulegar pöstferðír yfir allar sýslur Vesturamtinu fd
amtmannssetrinu þar verði 4 - 6 árlega.

3. Me'6 10 atkvæðum móti 7:
A'6 hinir reglulegu póstar fari sem beinasta og skemmsta
leið yfir hverja sýslu og hafi póststöðvar sem næst miðbikinu.

4. Me'ð 10 atkvæðum móti 7:
A'6 allar aðalpöstferðlrnar gángi út frá Reykjavík og verði
miðaðar víð komu póstskipsins í hvert sinn, og þar eptir dag-
settar og fast ákveðnar.

5. Me'b 9 atkvæðum gegn 8:
A'ð póstferðunum að vestan og norðan og úr Skaptafellssýslu
til Reykjavíkur verði niðurskipað þar eptir, og mæti þeir póst-
ar póstunum úr Reykjavík, að vestan og norðan í Stafholti,
en a'ð austan í Hraungerði.

6. Með 11 atkvæðum móti 6:
A'ð fébætur eða póstlaunamissir verði lagbur víð, ef póstar
flytja bréf utantösku fram hjá póststöðvum.

Reykjavík, 8. dag ágústmán. 1855.
Allraþegnsamlegast.

Hannes Stephensen. V. Finsen.

þá var lesið upp álitsskjal þíngsíns til konúngs um fram varp
stjórnarinnar til sveitastjórnarlaga á islandi, og var það sam-
þykkt, svo hljóðandi:

Til konúngs.

Yðar konúnglegu hátign hefur allramildilegast þóknazt að leggja
fyrir alþíngi þetta frumvarp til tilskipunar um sveitastjórn á Íslandi,
til þess a'ð það skyldi segja um það álit sitt.
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Þíngi~ kaus fimm menn í nefnd til ~~ íhuga þetta mál, og
kveða fyrirfram upp álit sitt um það, og "ar það síðan nákvæmlega
rætt á tveimur aðalfundum þíngsíns, eins og Iögboðíð er, og leyfir
þíngið ser nú allraþegnsamlegast a~ skýra frá áliti sínu um þetta
frumvarp, og er það þannig, sem nú skal greint.

ÞíngH) játar það fúslega, að eptir frumvarpi þessu yrM sveita-
stjórn her á landi miklu þjöðlegri og öbrotnarí, en hún nú er og
hefur verið, þar sem bændum eptir frumvarpinu er leyft, einkum
þar sem hreppanefndirnar eru, að taka talsverðan þátt í stjórn sveit-
armálefna, og rirskurðarvöldín eigi yrðu nema tvenn í þess konar
málum, amtsráð og innanríkisrá'bherrann, þar sem þau nú eru þrenn,
sýslumaður, amtmaður og Innanríkísníðherrann. En allt fyrir það
var bæði nefnd Blí, er sett var í málinu, og þíngmenn yfir höfuð á
því, a'b eitt atri'bi væri það í frumvarpinu, er eigi yrði hjá komizt
a'b breyta, eptir því sem til hagar her á landi, en það eru amtsrá'bin.
Þínginu var það í alla staði ljóst, a'b kosníngarnar til þeirra, eins
og þeim er fyrir komið í frumvarpinu, mundu verða of flóknar og
margbrotnar, og almenníngi óge'bfelldar; auk þess þótti þínginu það
ísjárvert, a'b hinar fjölmennustu sýslur hvers amts gætu haft of mikil
áhrif á úrslit kosnínga þessara, er sú aðferð væri víð höfð, sem upp
á er stúngi'b í 24. gr. frumvarpsins. því var reyndar hreift á þíng-
inu, a'b gjöra mætti kosníngar þessar óbrotnari með því, að hver
hreppsnefnd kysi einn kosníngarmann, en kosníngarmenn þeir, er
þannig væru valdir, kysu .einn fulltrúa fyrir sýsluna í amtsrá'bi'b meðal
þeirra búsettra manna í amtínu, er kjörgeingi hefðu til alþíngis. En
eigi gat þingi'b fallizt á þessa kosnmga-aðferð, með því tvöfaldar
kosníngar aldrei hafa feíngíð meðhald landsbúa, enda þótti eigi bætt
úr ókostum amtsráðanna með þessu, eða nauðsyn sýslunefndanna
hrakin a'b neinu. Taldi og þíngíb víst, eptir því sem hátta'b er landi
voru, a'b aukafundir amtsráðanna mundu eigi almennt sóktir af öll-
um þeim, er til þess væru kjörnir, með því svo gæti a'b borið, a'b
þeir menn yrðu kosnir, er heima ættu á útkjálkum amtanna, og, ef
til vill; sinn á hverjum útkjálkanum, og yrðu ferðalög þeirra til
amtsfundanna næsta ör'bug og útdráttarsörn, og fundirnir, ef til vill,
á óhagkvæmum tíma fyrir þá. Af þessu leiddi þá aptur, að ef amts-
ráði'b ætti að hafa úrskurðarvald í sveitamálefnum, auk annars starfa,
sem því í frumvarpinu er ætlaður, þá yr'bu ársfundir þess í hvert
skipti að standa leingi yfir, og hafaallmikinn kostnað í för með s~r,
og þegar ber vi'b bætist það, hversu örðugar, torsóttar og seinunnar
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allar langferðir eru her á landi, en landið stórt og strj:ílbyggt, þá
mundi endirinn verba, að landsbúar misstu allan áhuga á þessum
amtsráðum, og feingju þannig eigi þá hluttekníngu í stjórn sveita-
málefna, er þó frumvarpið auðsjéanlega ætlast til a~ þeir skuli hafa.

Þíngi~ játar það að nokkru leyti satt a~ vera, sem tekið er
fram í ástæðunum fyrir frumvarpinu, að her á landi eru a\') eins
sveitafélög tvenn, hrepparnir og örntin, að því leyti sem hvor fyrir
sig hafa sína sjóN, og að sýslurnar enn þá einga sjóN hafa sam-
eiginlega, en allt fyrir það komst bæðí nefndin og þínglð að sömu
niðurstöðu og alþíngi 1853, að sýslunefndir ættu bezt viÐ land þetta,
sem svo er strjálbyggt og örðugt yfírferbar ; enda gat þíngi'ð eigi
se'ð, að það væri nauðsynleg aflei'ðíng þess, a\') sýslurnar einga sam-
eiginlega sjóÐi hefðu, að amtsráðín hefðu yfirúrskurðarvaldið í öllum
sveitamálefnum, heldur virtist þínginu, að umsjón með málefnum
hinna einstöku hreppa hverrar sýslu, og úrskurðarvald í þeim mætti
og ætti að felast sýslunefndum. Þa~ sem þínginu einkum virðist
mæla fram með þessum sýslunefndum, er það :

1. A~ flestar sýslur her á landi ekki að eins eru eins víölend-
ar, eða víðlendari en örntin í Danmörku, heldur hafa þær flestar
náttúrleg takmörk, er ásamt sðrstaklegrl afstöðu, ólíkum bjargræðis-
vegum og ýmsu fleiru, gjöra það að, a'ð innbyrðis viðskipti millum
sjálfra íbúa hverrar sýslu fyrir sig eru yfir höfuð að tala miklu fleiri,
en yi'ð íbúa annara sýslna; en af því leíðír aptur, eins og líka því,
að mörg hver sýsla hefur margt sameiginlegt, t. a. m. sameiginlega
afrett og sameiginlegt útræði, að sýslubúar þekkja miklu betur hverjir
til ástands annara, heldur en íbúa annara sýslna, enda hinna næstu,
hvað þá heldur allra amtsbúa.

2. A~ þeir, sem setu ættu í þeim, hlytu ao hafa nokkurn veg-
inn nákvæma þekkíngu á því, hvernig tilhagar í hverjum hrepp sýsl-
unnar, og miklu betri en amtsraðín gætu haft, og því yrðu þeir og
a'b vera miklu færari um, að hafa umsjón með sveitarnálefnum
hreppanna.

3. þá er það og orðin venja víða í sýslum, að nokkrir hinir
skynsömustu og beztu menn þeirra, sem sýslubúar til þess kjósa,
eiga fund með ser einu sinni á ári, og stundum optar, til að bera ráo
sín saman um ýms þau málefni, er alla sýsluna varða, einkum þau,
er lúta að bótum á búna'barháttum, hvetja menn til samtaka í nyt-
sörnum og almennum fyrirtækjum, og ráoa bætur á ýmsum vand-
ræðum ; hafa þessar sýslunefndir þegar afla\') ser svo mikils álits, að
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tillögur þeirra raðn miklu hjá sýslubiium, og mundi það í sannleika
koma ser mjög vel meðal landsbúa, ef yðar komingleg hátign vildi
laga og styrkja þenna grundvöllinn, sem nauðsynin og náttúrleg til-
finníng þannig hefur lagt af sjalfsdabum.

4. þá virllist þínginu það og mæla með sýslunefndum, að kosn-
íngar til þeirra gætu verið mjög óbrotnar, er fela mætti hreppsnefnd-
unum, all kjósa til þeirra, og þannig yrði einginn hreppur út undan,
eða malefnum neins hrepps traðkað, er hver hreppur hefði sinn full-
trúa í sýslunefndinni, og að minnsta kosti gæti hver hreppur eptir
uppástúngum þíngsins, ávallt haft þann mann á sýslunefndarfundum,
er heidi svörum uppi fyrir hann, og skýrði þau málefni, er hrepp-
inn varðaði, enda þótt þessi maður eigi hefði atkvæðisrétt.

Meo þessum sýslunefndum þótti og það unnið, að amtsrabín,
er umsjón sveitarmálefna eigi væri lögð þeim á herðar, feingju lángt-
um betra tóm til, að stunda hin sameiginlegu málefni amtanna, enda
væri þetta fyrirkomulag, með sýslunefndirnar, líkara því, sem nú er,
og sem menn hafa vanizt vio um lángan aldur, heldur en leggja
sveitamálefni beinlínis undir umsjón og úrskurð amtsraðs.

Á hinn bóginn þótti þínginu æskilegt, og það vel hlýða, ao amts-
ráo væru, er hefðu til meðferbar öll þau mál, er varða allt amtíð
sem sveítarheíld, og þannig einkum þau ætlunarverk, og önnur þeim
samkynja, er frumvarpio í 27. gr., stafi. a-d, nefnir; en eins og
þessi ætlunarverk, enda þótt þau seu mikils varðandi, í sjálfu ser
eru óbrotin, og tækju eigi upp mjög mikinn tíma eða yfirlegu, eins
fannst þínginu, að samsetníngur þessa amtsráðs væri eðlílegastur sá,
sem þíngið leyfir ser nú að stínga upp á í 29. gr. her á eptir.

Þíngio varð í alla staM ao fallast á skoðun þá, sem fram er
tekin í ástæðunum fyrir frumvarpinu, ao eptir því sem til hagar her
á landi, beri fulla og brýna nauðsyn til, að stjórn sveltamálefna se
svo einföld, sem fremst má verða og úrskurðarvöldín því sem fæst.
Þíngio var og á einu máli um það, ao þegar einstakir menn eigi væru
ánægðír með ráostöfun hreppsnefndanna, væri nóg ao gefa þeim kost
á, ao skjóta málinu undir úrskurð sýslunefndarinnar, og eins, ·eftveim-
ur hreppum í sömu sýslu eitthvað bæri á milli, þá skyldu slík mál
eigi heldur leingra gánga en til sýslunefndarinnar, og mundi nægi-
lega sao fyrir hagfelldum og rettum úrslitum allra slíkra mála, þótt
eigi færu þau leingra; því að í sýslunefndina mundu veljast hinir
skynsömustu menn sýslunnar, og með því sýslumaoUJ' ávallt ætti að
eiga setu og atkvæðisrétt á öllum sýslunefndarfundum, gæti hann
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leiðbeint nefndarmönnum í rirskurbí málanna, og þar sem hann væri,
yrðu menn að líta svo á, sem næg lagaþekking væri, til að leysa vel
úr öllum þeim málum, þar sem hennar þyrfti serstaklega við, Nefndar-
menn væru og öllum málavöxtum kunnugastír, en eingin ástæða til
a\) halda, að nefndarmenn yfir höfuð vildu halla retti eins hreppsins
fremur en annars. Og þar sem nú sýslumaður einn sker úr afar-
mörgum sveltamálum, þá varð þínginu al) finnast fullt eins óhult, a\)
eiga hððan af úrskurð slíkra mála undir sýslumanni ásamt hinum
beztu mönnum sýslunnar.

Þegar aptur á móti tveimur sýslunefndum bæri á milli, hvort
heldur a\) báðar væru i sama amtí, eða sín í hverju, var þíngið reyndar
allt á einu máli um það, að hið æskilegasta væri, að öll slík málefni
yrðu útkljá\) her á landi; Því að bæði mundu þau yfir höfuð að tala
fá fljótari úrslit, en ef þau geingju til ínnanríklsráðherrans, enda
mundu slík mál hafa milda örðugleika og tímatöf i för með ser, ef
þau skyldu öll gánga út af landinu, er þau opt eru umfángsmikil,
en öllu þyrfti að snúa á dönsku, er ritað hefbí verið i þeim. þingi\)
var og á einu máli um það, eins og alþingi beiddi í allraþegnsam-
legastri bænarskrá til yðar konúnglegu hátignar 1853, að hin síðasta
meðferð og úrslit sveltamalefna her á landi yrðí ákveðin samkvæmt
þeim undirstöðuatríðum, er þíngið 1853 hefði stúngi'b upp á, og sem
þíngíð nú aptur varð að fallast á, og í samhljéðun víð þá stjórn
alls konúngsveldisins og stöðu Íslands í fyrirkomulagi þess, er að
lögum yrði, En með því þetta mál eigi er enn á enda kljá\), þótti
þínginu það víst, a'b það yflnírskurðarvald, er það nú styngi upp á,
eigi gæti orðíð nema til brá'babyrg'bar; en á hinn bóginn þótti því ser
skylt, a'b gjöra einhverjar uppástúngur, bæði sökum þess, a'b i ástæ'b-
unum fyrir frumvarpi því, er yðar konúngl eg hátign let leggja fyrir
þínglð, er það talinn sem galli á uppástúngum alþingis 1853, al) eingar
uppástúngur hefðu kornið frá þinginu um þetta efni, og einkum
þóttist þíngíð eigi mega gánga fram hjá þessu atriði nú, er frum-
varp lægi fyrir því, er að lögum ætti að verða. En þíngib gekk að
nokkru í tvær sveitir um það, hverjum fela ætti yflnirskurðarvaldíð
í þessum málum. Arntsrá'b þau, er fyrir voru skipuð í frumvarpinu,
þóttu óhæf til þess, af þeim ástæðum, er á'bur hafa verið greindar,
og þar víð bættist það, al'l þessi amtsrá'b eigi gætu skorið úr þeim
málum, er risu á milli tveggja sýslna, er sín væri Í hverju amtí,
þar sem þá væru tvö úrskurðarvöldin i sama málinu. Nokkrir þing-
menn komu fram með þá uppástúngu, að ef sýslum i sama amti
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hefur verið vm jarðamatíð annarstaðar í sýslunni, þar sem reU er
a~ farið".

Þegar nefndin var komin niður á þessu aðalætlunarverkí al-
þíngis að þessu sinni, eins og það er tekið fram í uppástúngunni
bls. 7, fórum ver nefndarmenn tafarlaust að rannsaka, að hve miklu
leyti þetta mundi verða svo vinnandi verk fyrir þíngíð, að alþíngi
sjálfu mundi verða fært að benda til allra þeirra hreppa um landíð,
þar sem svo hefði orðið metið, eins og uppástúngan bendir til á
þessum stað, eða hvort óumflýjanlegt mundi verða, að láta reka a~
hinni aðferðinni, sem uppástúngan bendir til bls. 8., til að finna slík-
ar ójöfnnr á matinu, nefnilega "að fela hverjum amtmanni á hend-
ur á fundi, er haldinn væri hjá honum, ásamt kunnugum manni úr
hverri sýslu, er til þess væri kosinn, að yfirfara jarðamatið í hverj-
um hreppi, og ákveða síðan, hverja hreppa skuli meta upp aptur",
A~ vísu var nú ekki því að fagna her á þíngi að þessu sinni, sem
í uppástúngunni er álitið sjálfsagt (bls. 7), "ao á (þessu) alþíngí væri
fulltrúi úr hverri sýslu á landinu, nema, ef til vill, úr Vestmanneyj-
um", því nú var her einginn fulltrúi á þíngi úr þremur hinum
stærri kjördæmum landsins, nefnilega úr Norður-Múla-, Húnavatns-
og Ísaíjarðar-sýslu, og mátti þetta í fyrsta áliti- má ske virðast því
ísjárveroara, sem einginn fulltrúi var heldur úr 2 hinum fyr nefndu
kjördæmum á alþíngi 1853, þegar mál þetta var ítarlega rannsakað
og rætt, eins og í uppástúngunni einnig er viðurkennt. En þrátt
fyrir þetta varð nefndin að ætla, að ekki þyrfti að reka a'b hinni
síðar! aðferð, sem í uppástúngunni er bent til (afskiptum amtmann-
anna), til a'b finna, hvar ólíkt, sundnrleitt eða rángt mat ætti ser
stað í einstökum hreppum, jafnvel ekki í þeim kjördæmum, sem ver
nefndum að nú eru her fulltnialaus, því bæði eru her nú á þíngi
ekki að eins fullt.rúar úr öllum hinum næstu sýslum báðum megin
"ið þessar 3 sýslur, heldur hafa þeir hinir sömu fulltrúar einnig
meiri eða minni kunnugleik í þessum 3 sýslum, af því þeir hafa um
leingri eða skemmri tíma átt heimili íhinum næstu sýslum þar víð,
og einatt átt þar bæði, leið um og víðskiptí ; en aptur getur hæglega
að borið - eins og gefur að skilja, þegar hvert kjördæmi má kjósa
ser fulltrúa, hvar sem vill í amtinu --, að fulltníinn fyrir eitthvert
kjördæmi hafi alls einga þekkíngu þar til innan héraðs.

Nefndin varð, eptir a'b hún hafði enn á ný (- því flestir vor
nefndarmanna voru einnig kosnir í þíngnefndina um jarðamatlð 1853 -)
yfirfarið og rannsakað [arðamatsbækurnar, að komast ao þeirri sann-
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['wl'íng'u, ar ~j:ílfu þessu hí'ibfaoa þíngi mundi verb fært, ao leysa
ar hendi þær bendíngar um hio sundurleita et,a r.ingn hreppamat.
sem r:íogjiirt\ar ern í upp.ístringunni bb. 7, SYO þíngio gæti mí no
þinglokum "Rkorio úr því, hverja hreppa skyldi meta upp aptur".

Eins og hinu heiðraða þíngi er kunnugt, skipti þao gjörvallt
Ber því, eptir hvötum vor nefndarmanna, í hlutfallsnefndir eptir ömt-
nm, til þess a'O komast að fullri og órækri raun um, að hve miklu
leyti því yrbí fært að leysa híð áminnzta ætlunarverk af hendi sam-
kvæmt uppástringu stjórnarinnar.

þessar hlutíallsnefndir, við hverjar ver nefndarmcnn samelnuðum
oss, eptir því sem "ið hvert amt átti bezt heima, komust, eptir ná-
kvæma rannsókn jarbamatsbékanna, niður :í hina áður áminnztu
skoðun vor nefndarmanna, þá, a\'Jþínginu mundi verba fært, aÐ skera
úr þ\í, hverja hreppa og sýslur þyrfti lI'Ometa upp aptur. En fyrir
nákvæmari rannsókn og umræður þar um í hlutfallsnefndunum kom-
ust menn einnig a'Oannari mjiig verulegri niðurstöðu, nefnilega þeirri,
(ll' eingin llrtuðsyn mundi verða á, að endurmat af þar til útnefnd-
mn mönnum, eins og f<10gjört er í s~jórnarupp;Íst. bls. 8, færi fram
í hverjum þeim hrepp í einhverri sýslu, en þótt matið í hreppnum
væri sundnrleitt við það, sem væri Í öerum hreppum llý~lunnar, og
nnnabhvort t. d. töluvert hærra eða töluvert lægra en Í öðrum hrepp-
unum í sömu sýslu, heldur þyrfti og ætti þessa matsaðferð einúngis
ao hafa við Í peim hreppum, og ef svo reyndist í þeim sýslum,
þar sem það væri nokkurn veginn ljóst, "ao matsmennirnir hafi beitt
l'áng7ega reglu þeirri, sem gefin var í tilsk. 27. maí 1848, um að
meta jarðirnar eptir söluverði, og gagnstætt því, sem fylgt hefur verið
við jarðamatið annarstaðar í sýslunni". Af því nú þessi skoðun
virðist rrui ske Í fljótu máli ao vera, ef ekki gagnstæð þeirri, sem
8ýnis1 lýsa ser í stjórnaruppástúngunni bls. 7 - 9, þá samt töluvert
frabrugðin henni, þá verður nefndin að leyfa ser, samkvæmt þeirri
meiníngu, sem her um varð upp á Í hlutfallsnefndunnm, og til þess
ail þar fyrir verði tilfærúar nægilegar röksemdir Í þegnsamlegri skýrslu
þíngsins um þetta mál til konúngs, ao færa til fyrir þessari skoðun
nokkrar ástæður her.

Þao virðist þá öldúngis rétt, sem Í stjórnaruppáetúngunni er tek-
iú fram (bls 7.), ab nefndinni, sem sett yrbí Í Reykjavík til að lag-
færa allt jarbarnatíð, mundi hafa oröíb of vaxið sakir skorts á næg-
um og n.ikvæmum kunnugleika yfir allt land, a\'J geta fundið, hvar
matið Í hreppunum í einhverri sýslu hafi orNú svo sundurleítt, ao
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nauðsyn yrði :í, a~ því væri breytt; þVÍ eptir þeirri undirstöðu, sem
jarðamatið 1849 -50 var byggt á, þ:i getur jarðamatið í elnstöku
hreppum í sömu sýslu sýnzt mjög sundurleitt og ésamhljóða, og þó
verlð öldúngis riHt í sjálfu ser eptir þeim reglum, sem þá giltu, og
þeim mælikvarða til a~ heimfæra þær, sem þ1í "ar almennt Yi~hafð-
ur, og munum "er til færa fleiri dæmi her upp á síðar. þetta getur
korníð af hinum mjög ólíku og mismunandi landgæðum og kostum
eða ókostum hinna einstöku hreppa í einni og sömu sýslunni, sem
einmitt hinum skynsömu og kunnugu matsmönnum nr fært að taka
til greina, og, fyrir það eru til ýmsar þær sýslur, þar sem matið í
hinum einstöku hreppum sýnist mjög misjafnt, að það 'ekki að eins
er óþarft að breyta fyrir það matsverðinu í sumum hreppum í einni
og sömu sýslunni, heldur væri það rangt og gagnstætt a'tJaltilgángin-
UI11, þeim að lagfæra jarbamatíð, ef svo væri gjört. Í öðrum sýslum
á það ser aptur óneitanlega stað, eptir því sem amtsnefndirnar hafa
fundið, að matið í einstöku hreppum er mismunandi, og ýmist of
hátt eða of lágt, og þarf a'tJ jafna það ; en af því þessi mismunur
er auðsjaanlegn risinn af því, a~ sundurleit skoðun og mismunandi
og ólíkur mælíkvarðí hefur verið hafður til að heimfæra aðalregluna
í löggjöfinni 1848 fyrir jarbamatínu, en ekki af því, "all rángt hafi
verið metið" eptir þessulll reglum í sjálfu ser, eða beinlínis gagn-
stætt því, sem fylgt hefur "erill vill jarðamatíð annarstallar í sýsl-
unni", þá álítur nefndin, eins og hlutfallsnefndirnar urðu á, að ekki
þurfi ab víðhafa þá aðfer'tJ til a'tJ meta upp aptur slíka hreppa, sem
stjórnin hefur bent til á bls. 8, heldur megi nú óhult fela það Reykja-
víkurnefndinni, eptir að hlutfalls- eða amts-nefndírnar hafa beinlín-
is getað bent á, ekki einúngis hverjir þeir hreppar eru, sem þurfi a'tJ
meta upp 'aptur og koma í fulla samhljóðun víð matið á hinum ö'tJr-
um hreppum í einni og sömu sýslu, heldur og það sennilegt og
nokkurn veginn áreiðanlegt hlutfall, eptir hverju hækka eigi eða lækka
þessa sömu hreppa, þegar liti'tl er til matsins í allri sýslunni. þa'tl
er öneitanlegt, að þetta eykur töluvert á þau störf Reykjavíkurnefnd-
arinnar, sem henni voru ætluð eptir uppástúngu stjórnarinnar, þar
sem þetta endurmat í hreppunum í henni er ætlað nýjum mönnum,
er yfirvaldið kveðjí til þess; en ef svona er að farið, sem her er nú
stúngi'tJ upp á, þá verður Reykjavíkurnefndin all jafna matsverbíð
tvisvar á öllum þeim jörðum, þar sem þetta misjafna mat hreppa í
milli í sömu sýslunni á ser stað, fyrst til að koma hreppnum í sam-
hljóðan yill það mat, sem nú er í sýslunni yfir höfuð, og síðan ab
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koma matinu í samhljöðun í öllum sýslum landsins innbyrbis ; en
allt um þab verðum ver nefndarmenn bæti a'b álíta þessleíðis end-
urmat í (illum þeim hreppum, þar sem því verður víðkomíö, ekki að
eins miklu kostnaðarminna, heldur en ef kvaddir væru til þess nýir
menn á hverjum stað, heldur einnig fullt eins áreiúanlegt til undir-
stöbu fyrir lagfæríngu alls jarðamatsins, þegar þetta endurmat ao eins
fer fram í öllum þeim hreppum, sem þess þarf nauðsynlega víð, en það
hafa hlutfallsnefndirnar treyst ser til að benda á, eins og áour er sagt.
þar til ætlar nefndin, a'IJ þessleiðis endurmat á fleiri eða færri
hreppum, eða að koma jöfnuði og samhljöðun á mat þessara hreppa
við aðra í einni og sömu sýslu, ef þeir að öðru leyti ekki reyn-
ast l'1ingt metnir eptir reglunni í löggjöfinni 1848 eða gagnstætt
því, sem fylgt hefur verið við jarðarnatíð annarstaðar í sýslunni,
megi allt eins fela Reykjavíkur-nefndinni, þegar hlutfallsnefndirnar
nú em búnar að til taka þessa hreppa og í hvaða hlutfalli þeir
standa við nora hreppa sýslunnar, - eins og at jafna rnatíð í öllum
hinum einstöku sýslum sín á milli eða koma samhljöðun í rnatíð yfir
allt land, því þetta hefur þó stjdrnnruppastúngan ætlað Reykjavíkur-
nefndinni a'IJ gjöra, án þess endurmat fram fari í neinni sýslu, enda
þótt hún fyndist a'IJ vera of hátt eta of lágt metin, nema ef nokkur
sýsla væri sú, þar sem "rángt væri metið, og gagnstætt reglunni
1848" (uppást. bls. 7.).

En af því nefndin álítur nauðsynlegt, að bæði stjórnin og eins
Reykjavíkur-nefndin, sem sett verður, fái og hafi í höndum greinileg
skil fyrir því, sem hlutfallsnefndirnar hafa starfao og fundið nauð-
syn :1 að taka fram í þessa stefnu, þá tökum vel' her fram ágrip þar
af, einkum með tilliti til þeirra hreppa, hvar sem er á landinu, sem
beinlínis þarf ao umbreyta í jarðamatinu og koma því í samhljöðun
"it það, sem annarstaðar er í sömu sýslu, sem hlutfallsnefndirnar
hafa álitiú Reykjavíkur-nefndinni fært ao gjöra yfir höfuð ao tala;
- og svo til þess at færa rök fyrir, ef einhverjir hreppar eða sýsl-
ur reyndust rángt metnar eptir reglunum 1848 og frabrugðið þeirri
aðferð, sem með þeim lögum er ákveðin. En síðar í álitsskjali þessu
munum "er benda til, hverjar sýslur í allri heild sinni ao hlutfalls-
nefndirnar hafa áliti\') of' hátt eða of lágt metnar í samanburði víð
aðrar sýslur í sama amtl, þegar "er förum ao segja álit vort um
stjórnarinnar uppástúngu Litr. B.

1. Í Sn'buramtinu.
Skaptafellssýsla; þar virtist aÐ vísu matið misjafnt í hinum

einstöku hreppum ínnbyrðís, þar sem hlutfalllð milli vírðíngarvcrðs-
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ins og jarðagjaldanna, sem mí eru, veltur á fní 61/2 --31/2 pc.
(meðaltalið fyrir alla sýsluna er 42/1 pc.), en eptir þei III ser-
stöku kríngumstæðum og mjög mismunandi jarbagæbum, sem eiga
ser stað í þessari sýslu, og sem eru greinilega teknar fram í álits-
skjali sýslumannsins um málið, og svo með sérstaklegu tilliti til, aÐ
einkum í tveim hreppum (Kl ei fa- og Leiðvalla-hreppí) þar í sýslu
eru nálega allar [arðímar klaustrajarðír, sem, eptir því sem nú stend-
ur, eru með töluvert lægra leigumála en bændaeígnírnar, þá áleit
hlutfallsnefndin, að rnatíð á hinum einstöku hreppum væri í við un-
anlegri samhljéðun og þyrfti því ekki að breyta því,

Rángárvallasýsla ; þar veltur hlutfallíð milli vírðfngarverðsins og

jarðagjaldanna, sem nú eru, á 4 pc. - 6% pc. (meðaltalið 5% pc.),
og eptir því Sem þar hagar landgæðum yfir höfuð, því það er ekki
svo stórvægilega mismunandi innbyrðis milli hreppanna, og heldur
ekki jarðagjöldín, þegar yfir heila hreppa er litið, þá áleit hlutfalls-
nefndin, aÐ Fljötshlfðar-, Eyjafjalla-, Austurlandeyja- og Hvol-hrepp-
ar mundu vera of hátt, og aptur Holtamannahreppur of lágt metinn
í samanburði víb hina aðra hreppa. En eptir matsbókunum er
Vesturlandeyjahreppur metinn einúngis af 3 mönnum af 5, sem til-
kvaddir voru, og áttu að meta eptir lögunum, og fer gjörðabók jarða-

matsins þar um þessum orðum :
"þar eÐ eingin glögg lýsíng um heyafla eða fénaðarframfærelu
á jörðum í þessum hrepp fðkkst hjá þeim kosnu virðíng-
armönnum iir Útlandeyjum, varð hennar ekki getm víð jarð-
irnar, ne heldur um það annazt af virðíngarmönnum, sem
staðið höfðu a~ matinu í þeim hreppum, hvar því er lokið"

(en þetta voru hinir sömu, sem hafðir voru til að meta jarðirnar í
öllum öðrum hreppum sýslunnar).

"AÐ nauðsynleg samsvörun yrði á vírðíngu jarðanna í þess-
um hrepp víð hina aðra hreppa sýslunnar, þá er einúngis
mat vírðfngarmannanna, sem kosnir voru í Útlandeyjahrepp,
á jörðunum".

Og aptur er í yfirmatsbókinni skýrt frá, að ekkert y~rmat hafi átt
ser stað í þessum hrepp, og kveður þar SYO ab orðí :

"ViÐ Vesturlandeyjahreppsjarðír varð eigi yfirmati víð kom-
ib, þar einginn hafbí klagað yfir mati á þeim, nð heldur
sðnír urðu gallar á matinu, þar fáum jörðum var IÝ::it, en
mismunur á reikníngum gat eigi haft stað, hvar verðs hverrar
jarðar einúngis var getið".

85



Af þessuni astæðum varð hlutfallsnefndin asamt 055 nefndar-
mönnum ilO komast að þeirri nlöuretöðu, "ao matsmennirnir hafi beitt
ránglega reglu þeirri, sem gefin er í tilskip. 27. maí 1848, - og
gagnstætt því, sem fylgt hefur verið við jarðamatið annarstaðar", í
því að meta þenna hrepp, og því verði ekki hjá því komizt, að í
Vesturlandeyjahreppi fari fram nýtt mat á þann hátt, og eptir þeim
reglum, sem uppástúnga stjórnarinnar bls. 8 leggur fyrir. A'ð öðru
leyti er og frágángurinn bæði á undirmats- og yfirmats-bókunum svo
yfir gjörvalla sýsluna, ao naumast verður byggð nein áreiðanleg eða
föst lagfæríng á jarðamatinu þar í sýslu yflr höfuð ao tala á þess-
um bókum. Á þeim ótal jörbum, þar sem virðíngarveróínu er breytt
við yílrrnatið, og fyrir breytíngunni lög\í til grundvallar undirmats-
vírðínglu, þá ber þessari undlrmatsvlrðíngu, eins og hún er tílfærð
í yflrmatsbókunum, á ótal jörðuni ekki samall ,io það, sem hún er
sett í undirmatsbókinni ; þar a\í auki er í yfirmatsbókinni tilfært,
og lagt til grundvallar tvenns konar undírmatsverð, nefnilega á sum-
um jörðum "virOíngarvero(( og á öðrum jörðum "framfærsluver\í";
en það verour þó ekki seo af undirmatsbdkunum, á hverju þetta
tvenns konar vero í raun og veru er byggt, eða að hve miklu leyti
þetta svo nefnda »framfærsluvero", sem lagt var til grundvallar við
yfirmatið á svo mörgum jörðum, er réttara heldur en "undinnats-
eða vírðíngar-verðlð".

Af þessum astæðum verður nefndin að skjóta því undir úrskurð
hins helðraða þíngs, hvort ekki verði nauðsyn á, ao meta upp aptur
alla Rángárvallasýslu á þann hlítt, sem ráðgjört er í uppastungu
stjórnarinnar bls. 8, en þó einkanlega Útlandeyjahrepp í sömu sýslu.

Árnessýsla; þar veltur hlutfallið milli vírðíngarverðsíns og jarða-
gjaldanna, sem nú eru, á 8-4:y. pc. (meðaltal 62/13 pc.), en allt um
það eru færð sennileg rök fyrir, að ekki þurfi að lagfæra þar mati'O
á neinum einstökum hrepp í samanburði við hina, nema 1lI1i sh í
Ölfushreppi, sem álízt of lágt metinn í samanburði "io hina.

Gullbríngu-, Kjósar-, og Borgarfjarðar-sýsla. Í hinum fyr nefndu
sýslum veltur hlutfallíð milli virðíngarverðelns og jarða-afgjaldannu,
sem nú eru, á 5% -3% pc. (meðaltal 4t;;" pc.), og Í hinni síðar
nefndu veltur hlutfallíð á 6 - 4 pc. (meðaltal 51/a pc.); í eingri þess-
ari sýslunni á1ízt þörf að lagfæra matíb á hinum einstöku hreppum
ser í lagi.

2. Í Vesturamtínu,
Illutíallsnefndln fyrir þa;) amt hefur feingio þíugnelndiunl skrif-
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legt álit sitt Hill matið Í ÞVÍ anui, og el' í því alitiö óþarft, a'O breyti!
matsverðinu eta laga þat í neinum einstökum hreppum hvorki í
Mýra- og Hnappadals-, ne Ísaíjarðar- og Stranda-sýslu. Aptur uröu

menn fastir á þVÍ, að í Snæfellsnessýslu þyrfti að jafna matið lÍ 2
hreppum, nefnilega Helgafellssveít og Skógardtralldarhrepp, þar co
þeir hreppar væru metnir nálægt 11/2 og 1% of lágt við það, sem
vírðíngln væri í hinum öðrum hreppum sýlunuar ; að í Dalasýslu

þurfi einnig að jafna matið í 2 hreppum, það er á II vanunsveit og:
Fellsstrandarhrepp, og hækka það í hvoruni fyrir sig UIU nálægt J 1/:1,

og að í Barðastrandarsýslu yrði einnig at hækka matið í Flateyjar-
hrepp, svo sem um ualægt II/S pc., og í Rauöasands- og Suður-
fjarðar-hrepp UIlI n.ilægt 1 V. hvorum fyrir sig, til þe:;,; ao koma ÞYÍ í
samhljóðan vib vlröíngurverðið, eins og það er mí, í öðrum hreppum

sýslunni.
3. Í Norður- og Austur- amtinu,
Illutfallsnefndíu í þVÍ amtí hefur einuig feingið þínguefudlnnl

skriflegt álit sitt yfir jurbamatíð í því amti, og eru þar til færð rök
fyrir því, ao ekki þurfi að breyta matinu eða jafna þaú í neinum
einstökum hrepp út af fyrir sig í Þes su III sýslum : Norbur-Mula-,
þÍugeyjar-, Eyjafjarcar- og- Skagaíjarðar-sýslum. Aptur eru ástæður
tilfærðar fyrir því, að í Ilúnavatnssýslu se Vindhælishreppur of hátt
metinn í samanburði við það, sem er í hinum öðrum hreppum sýsl-
unnar um frá 1/5 - % af því verði, sem nú er á jörðum í þeim
hreppi, og mundi því eiga að lækka vírbíngu jarðanna þar, :;'0 að
það svaraði 20: 1 af jarbagjöldunum, sem nú eru í hreppnum yfir
höfuú að tala; einnig hefur hlutfallsnefndin fært til rök fyrir því,
aö breyta þurfi matinu og jafna það á 3 hreppum í Subur-Múlasýslu
í samanburði við aðra hreppa sýslunnar, þar eð Breiðdalehreppur de
of lágt metinn, en Fáskrúðsfjarðar- og Reyðarfjarðar-hreppur aptur
of hlÍtt metnir í samanburði við hina aðra hreppa. Hlutfallsnefndin
hefur þar að auki sérstaklega bent til þess, að staourinn Hólmar í
Iceyöarfjarðarhreppí ::;e með tilliti til varpsins metinn eptir allt öbr-
UIll undírstöðureglum, heldur en t. d. varpjarðir í Húnavatnssýslu

eða í Vesturamtinu.
Vel' nefndarmenn verðuni mí að vera hlutfallsnefndunum sam-

dóma bæði í því, að jafna þurfi fyrir fram matið í hinum einstöku
nafngreindu hreppum hel' á undan og koma því fyrst í fulla sam-
hljóðun vie matið, eim, og þaÐ er nú, á hinum öðrum hreppum í
hinum serstöku sýslum, sem þeir hreppar liggja í, a~ þetta ösam-
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hljóða mat hinna nafngreindu hreppa (a'O undanteknum Útlandeyja-
hrepp í Rángárvallasýslu) se samt ekki rísið af svo rángri eða gagn-
stæðrí aðferð eða se með svo verulegum göllum, aú þá þurfi að
meta um aptur á þann hátt, sem stjórnaruppástúngan bls. 8 bendir
til, og að því megi fela Reykjavíkurnefndinni einnig að jafna matið
fyrirfram í þessum hreppum, aður en hún tekur að jafna rnatíð á
öllum sýslunum yfir höfuð, og koma því í samhljöðun yfir allt land.
Ver nefndarmenn álítum þannig, aú hinu heiðraða þíngi þegar hali
að miklu leyti tekizt, og með ítarlegri umræðum sínum og atkvæða-
greiðslu áhrærandi hiú öjafna eða rán ga mat á einstöku hreppum
fyrir sig muni nægilega takast að leysa það ætlunarverk af hendi,
sem stjórnaruppástúng. stafi. L1 þykir, eins og er, svo mikils um-
vert, að þíngið aú þessu sinni sjái ser fært.

Hið annað aðalatríbl í uppastúngu stjórnarinnar, sem þar er tekið
fram undir staflíðnum B, er einkum um það, hvernig, aú afloknu
nauðsynlegu endurmati í hinum einstöku hreppum, "megi ná aðal-
tilgángijarðamatsins, þeim, að fá nýja áreiðanlega jm'ðabók fyrir
allt landið" - og hverja aðferð Reykjavíkurnefndin eða mælikvarða
eigi aú hafa til þess. Mælikvarða þenna vill uppástúngan láta vera
þann, sem amtmaðurinn í Norður- og Austur-amtínu hefur stúngið
upp :i í álitsskjali sínu til stjórnarinnar um jarbamatið, nefnilega
"aú hafa afgjöldin, sem nú eru á jörðunum, til þess að jafna með
þeim jarðamatíb" sýslna í milli, því þó afgjöld einstakra jarða séu
ekki í neinum nákvæmum jöfnuðí við gæði þeirra, þá megi samt
ætla, aú munur sá, sem er á leigumála á einstöku jörðum, þar sem
eptirgjaldið er annaðhvort mjög mikið eða mjög Iítíð, geti ekki haft
nein stórvægileg áhrif á leigugjöldin í allri sýslunni, þar eú ætla
megi, að mismunur þessi á of háum og of lágum leigumála jafni sig
her um bil upp". Ver nefndarmenn álítum nú, að þessi skoðun stjórn-
arinnar se að vísu rétt, þegar litio er til flestalIra hinna einstöku
sýslna út af fyrir sig, eins og t. d. hlutfallsnefndin fyrir Norður-
og Austur-amtíð hefur bent til þess, að leigumáli jarbanna bæðl i
Norður-Múla- og Suður-Múla-sýslu se yfir höfuð aú tala lægri að til-
tölu í samanburði víð lelgumalann annarstaúar í amtinu, eins er
einnig oss nefndarmönnum kunnugt, að hlð .sama er að segja um
leigumálann í einstöku öðrum sýslum landsins, t. d. aú nokkru leyti
íAustur-Skaptafellssýslu, en einkum eins og jarðagjöldin eru nú goldin
á einstölm stað, t. d. af öllum klanstrajörðunum í Skaptafellsýslu,
þar sem allur hehníngur landskuldanna er greiddur með 1 sps, fyrir
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hverjar 24 álnir, eða í Snæfellsnessýslu og víðar vestanlands. þar sem
af Stapaumboðínu hver vætt í landskuldinni af mörgum jörðum er
goldin með 1 rdI. 57 sk., og af Skögarstrandarumboðsjörbum með
4% sk. fyrir hverja alin, þó a'b af sumum af jörðum þessara um-
boða se goldin hálf Iandskuldín, en af öðrum öll landskuldin eptir
verðlagsskrá. En slíkur gjaldmatí, enda þó hann kunni a\') heita
leyfður, svona fyrst um sinn, getur auðsjdanlega haft ekki all-lítil
áhrif á leíðréttíng jarðamatsíns yfir höfn\') að tala í hinum einstöku
sýslum, þar sem hann á Sef stað, ef hinum áminnzta mælikvarða í
stjórnaruppástúngunni ætti beinlínis að fylgja eptir orðanna hljóðan,
og þar sem til þess er beinlínis ætlað (uppást. bls. 11 neðst), að
Reykjavíkurnefndín fari eptir skýrslum þeim, sem eru til "um upp-
hæð eptirgjaldsins", eins og það er nú; og álítum ver því, að þíngíð
hljóti að gefa Reykjavíkurnefndinni bendíngu um, sem og einnig geta
þess í skýrslu sinni til konringsins um þetta mál, að þenna mæli-
kvarða til a\') koma meb honum jöfnuði á jarðamatíð milli hinna
ýmsu héraða, megi ekki brúka SYO í öllum sýslum landsins, a\')hann
se ekki lagabur (modificeret) eptir því, sem serstaklega á ser stað í
einstöku sýslum, að því leyti Reykjavíkurnefndin þar um útvegar ser
áreiðanlegar skýrslur, og verði að beygja sig undir aðalregluna, sem
stjórnin 1853 tók fram fyrir lagfæríngu jarðamatsíns, og bæði alþíng
þá aðhylltíst og í stjórnaruppástúngunni nú er einnig tekin fram:
tekjur þær af jörðunum, sem gjöra má ráð fyrir, "eptir öllum
þeim skýrteinum, gömlum og nýjum ", sem Reykjavíkurnefndinni er
unnt að fá (uppást. bls. 9).

Í sambandi her með verbur al'>geta þess, að jafnframt og hlut-
fallsnefndirnar rannsökuðu, í hverjum serstökum hreppum þyrfti að
lagfæra matið, þá gjörðu þær ser jafnframt far um, að komast að
nokkurri niðurstöðu um Það, í hvaða hlutfalli matsverbíð á hverri
sýslu í heild sinni stæði víð matsverð annara sýslna í amtinu, og
hverjar sýslur þannig mætti álíta í hærra lagi eða lægra lagi eba
hæfilega metnar, án þess þó að þessu sinni að geta haft nokkurt
eíndregíð tillit til þess, í hvaða hlutfalli jarðagjöldín í hverri sýslu
yfir höfuð að tala stæði tiI hinna; því tiI þess skorti þínglð bæði
full nægar upplýsíngar og skýrslur, enda er það ekki beint ætlunar-
verk þess að þessu sinni, heldur einmitt nefndar þeirrar, sem sett
verður í Reykjavík (uppást. B), að rannsaka það, þa'b, sem hlut-
faUsnefndirnar einkum tóku fram í þessa stefnu, var þetta:

1. Í Suðuramtinu.
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þao er þegar sýnt her að framan, aö þar er hlutfallið milli
matsverðsins og jarðagjaldanna á því jarðagézi, sem ulþíngistolls-
greiðslan hvílir á, þannig að meðaltalí :

Í Skaptafellsýslu 42/7 pc., í Rdngarvallasýslu 5 % pc., í Árnes-
sýslu 6~11:I pc., í GulIbríngu- og Kjósar-sýslu 41/2 pc., og í Borgar-
fjarðarsýslu 51/3 pc.; þó ab þannig Skaptafells - og Gullbríngu- með
Kjósar-sýslu sýnist með nærfellt sama hlutfalli, þá taldi hlutfalls-
nefndin víst, að Gullbríngusýslu mundi mega álíta ekki of hátt metna,
en að þar í mót mundi mega færa virbínguna í Skaptafellsýslu nokk-
ull niður í samanburði þar víð. All SYO miklu leyti sem matill í
Rangarvallasýslu yrði lagall án reglulegs endurmats, þá áleizt það of
hátt, einkum mco tilliti til Árnessýslu, sem vafalaust er Iang-lægst
metin ao tiltölu við aðrar sýslur í Suðuramrínu, og bæði mco tilliti
til þess og SYO Mýrasýslu, - en þá sýslu áleit Vesturamts-dcildlu

með hæfilegu mati, - þá mundi mega færa nokkuð upp matið 1Í

Borgarfjarðar-sýslu. En hlutfallsnefnd þessi þ6ktist ekki geta bent
á neitt akveðíð hlutfall, eptir hverju ætti ao hækka eða lækka þær
sýslur, þar sem þess þyrfti við,

2. Í Vesturamtinu.
þar er hlutfallíð milli matsverðains og afgjaldanna, ao því leyti þau

eru kunn eptir alþíngístollsskýrslum, all meðaltall þannig: í l\I)!ra- og
Hnappadalssýslu 4%0 af 100, í Snæfellsnessýslu 7"%, í Dalasýslu
7 Yt, í Bárðarstrandarsýslu 7 % 0, í Ísafjarðarsýslu 42/7, og í Stranda-
sýslu 4%. Hlutfallsnefndin hefur alitið, að þegar yfir þetta arut er
litið útaf fyrir sig þurfi ekki all hagga matsverðlnu í Mýra-og Hnappa-
dalssýslu, en ao í Snæfellsnessýslu þurfi það að hækka um sem svari
1~/.• móts við matið í Mýra- og Hnappadals-sýslu; í Dalasýslu sömu-
Ielöís um 1 a/.•, og einnig í Barðrstrandarsýslu um 1 ~/.t,í Ísaíjarðar-
sýslu um II/10, í Strandasýslu um 1%.

3. Í Norður- og Austuramtlnu,
þar er hlutfallið milli matsverðsíns og afgjaldanna að meðaltali

þannnig: Í Húnavatnssýslu 5 af 100; í Skagafjarðarsýslu 7; í Eyja-
fjarðarsýslu tæpir 6; í Þíngeyjar 5; Norðar-Múla 5; og í Suður-Múla
líka 5 af 100, þegar þar eru undansklldir Faskniðsíjarðar- og Reyo-
arfjaröarhreppar, sem fyr er getíð. Hlutfallsnefndin hefur álítið, að
ekki þyrfti all hagga matsverði neinnar sýslu í heild sinni í Norður-
og Austur-amtinu, nema Skagaíjarðarsyslu, en þá sýslu ætlar hlutfalls-
nefndin ao beri að hækka í verði um her um bil % við það, sem nú er,
og sömuletöls áleit sú nefnd, að rnatíð í Norður - og Austur-arutiuu
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yfir höfuð að tala, aa frátekinni þessari sýslu, stæði í nokkurn veginn
samhljóðan viú matið í Suðuramtinu, þegar yfir það allt væri lítið.
þessari hlutfallsnefnd hefur þótt nauðsyn á, að vekja sérstakt at-
hygli að matinu á jörðunni Laxamýri í Húsavíkurhrepp innan l'íng-
eyjarsýslu.

Ver nefndarmenn finnum oss skylt ao taka fram her þessar at-
hugasemdir hlutfallsnefndanna, bæbi til þess, ef þær gætu orðið
Reykjavíkurnefndinni til Ielðbeíníngar, og bæði þínglð og landsmenn

sjái, hversu þær hafa leyst af hendi það ætlunarverk, sem stjórnin
fól alþingi, og alþíngi aptur þeim að leysa af hendi.

Af öllum framanskrifuðum astæðum leyfir nefndin ser að stínga

upp á "ib hið hefðraða þíng:
I. Ao þíng~b fallist á, að jarðamatíð frá 1849-50 verðí lag-

fært samkvæmt uppástúngu þeirri þar um, sem stjórnin hefur nú
lagt fyrir þíngíð, þannig:

1. Ab öll Rángárvallasýsla verði metin upp aptur á þann hátt,
sem segir í uppástúngunni bls. 8 (sm br. víð bls. 7, 1. klausu).

2. Eða ao öðrum kosti Útlandeyjahreppur í sömu sýslu.
3. Ao þeirri þriggja manna nefnd, sem setja skal í Reykjavík til

ao lagfæra gjörvallt jarbamatíð, verði falið ab jafna fyrirfram
matið í eptirfylgjandi einstöku hreppum, og koma því í sam-
hljóðtin vio mat annara hreppa í sömu sýslu:
a, Ölfushrepp í Árnessýslu.
b, Helgafellssveit og Skógarstrandarhrepp í Snæfellsnessýslu.
e, Hvarumsvelt og Fellestrandarhrepp í Dalasýslu.
d, Flateyjar -, Rauðasands - og Suðurfjarðar-hrepp í Baröa-

strandar-sýslu. 1

e, Vindhælishrepp í Húnavatnssýslu.

r, Brei'ðdab-, Faskniðsfjarðar- og Reyðarfjarðar-hrepp í Suður-

Múlasýslu.
g, Ab hafa sérstaklegt tillit til matsins á Húlmastað íReyðar-

firði og á jörðunni Laxamýri í Þíngeyjarsýslu.
4. Ab Reykjavíkurnefndin leiti allra þeirra upplýsínga, sem f,i-

anlegar eru hjá yfirvöldum landsins, um hinn mismunandi leigu-
mála jarða í hinum ýmsu sýslum, ábur hún beitir reglunni í
stjórnaruppást., stafi. B., til þess að koma rettum jöfnuði á
matið sýslna í milli og yfir allt landlð, og ab þessi regla verði
löguð (modifieeret) eptir þeim skýrslum og upplýsíngum, sem
nefndin þannig getur útvegað, og samkvæmt aðalreglu þeirri
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fyrir lagfæríngu jarbarnatsíns, sem stjórnin bæði 1853 og nú
hefur þar fyrir tekið fram.

n. Ab þfngið samkvæmt konúnglegum úrskurði 18. maí þ. ár
samkvæmt t,WJUmkon-kjósi 2 menn í nefnd þá í Reykjavík, sem

úngsúrskurðl á ab lagfæra [arðamatið.
Reykjavík, 2. ágúst 1855.

Jón Guðmundsson, J. Hávarðsson.
formabur og frarusðgumabur. J. Petursson.

J. Jónsson.
6. Sívertsen.

.M. Andrésson: J. Samsonsson. G. Brandsson .
Eg held mig til míns ágreínfugsatkvæbis,

Þ. Sveinbjörnsson.

Ágreiníngs -a tkv æ 'ð i
Þórðar Sveinbjörnssonar í jarbamatsmállnu.

Eg get ekki verið á skoðun minna heíbruöu meonefndarmanna
um að bæta megi jarðamatíð 1849--50 með hjálp skýrslnanna um
jarðaafgjöldín, sem nú eru, og það einúngis á stöku stöðum, má ske
þó í heilum sveitum, jafnvel sýslum ; það skapaðíst víð þat! líkt skrímsli
og það, sem Hóratíus kveður um í breti sínu til Písónanna.
Með þeirri aðferð yrði jarðamatíð í nærliggjandi sveitum og sýslum
byggt á alshendis ólíkum grundvellí ; það er mer líka ao öllu óskil-
janlegt, hvernig sú almáttuga 1 og þá líka alvísa 1 Reykjavíkurnefnd
fer að færa jarðamatíð upp og niður á hreppum, sýslum og jafnvel
örntum, með aðstoð afgjalda-skýrslnanna, án þess öll eldri byggíngin
frá 1849-50 hrynji niður í höndunum á henni, en ef hún hrynur og
nefndin byggir allt upp aptur á afgjalda-grundvellinum, þá býr nefnd-
in til nýtt jarðamat. og því eldra er sleppt, af því þar er ekki leing-
ur steinn yfir steini, þao getur verið, að nefndin fái reist þá nýju
byggíngu, en til þess þarf hún fleiri ára strángt erfiði, og hverjir
em færir um að taka það upp á sig, elnringís út í óvissu? Mínir
heiðruðu meðnefndarmenn hafa allt af borið stjórnarinnar uppástúngu
fyrir sig, og sagt, að þeir ekki vildu fara út yfir það, sem þar væri
bent á; þat! er mer kært, a'ð svo stór hluti þíngsins er svo fylgi-
samur stjórnarinnar skoðunum, en þó nú stjórnin í ðyndis-úrræðum
hefði bent á þessa bótastagls-aðferð, er eg á hinn bóginn eins viss
um, að hún hefði fúslega tekið aðra skoðun, ef á hana hefðí verið
bent. Mín meiníng verour :
1. Ao seinasta jarðamat verði ekki bætt á þann ávísaða hátt, án

þess það falli í grunn.
2. Ab reynandi væri, að þriggja lllanna nefnd her í Reykjavík gjörði
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útkast til nýrrar jarðabékar, byggt :í upphæð aígjaldanna, sem
eru.

3. Ao nefnd þessari se fyrst um sinn ætlaour þriggja ára tími til
þessa starfa, og henni gefið færi á hverjum þeim hjalparmeðöl-
um, til verksins framkvæmdar, sem orðíð getur.

4. Ao hver nefndarmaana launist með 300 rd. um ário, og að nefnd-
in að auki fái vissa upphæð í peníngum árlega til skrifara og
skriffánga m. fl.

5. Ao nefndin fái erindisbréf frrí stjórninni.
Reykjavík, 2. dag ágústmánabar 1855.

Þ. Sveinbjörnsson.
ÁgreiníngsatkvæN þetta kom aldrei til umræðu í nefndinni, og

eg hefi hvorki seo það ne heyrt fyr en í dag.
Reykjavík, 3. ágúst 1855.

Jón Guðmundsson.
formabur í [arbamatsneíndínut.

þetta mitt framanskrifaða ágrciníngsathæN er í öllu verulegu
samkvæmt brefi mínu til jarðamatsnefndarinnar, dagsettu 22. f. m.,
sem síðan hefur verið í nefndarforsetans og nefndarinnar höndum.
þao er því hans eigin skuld, hafi hann ekki Iesíð fyr mína meiníngu,
hverri eg allt af hefi fylgt í nefndinni.

Þ. Sveinbjörnsson.
Framsögumaður : Svo eg víki fyrst ao ágreiníngsáliti því, sem

eg nú las, skal eg geta þess, að það var rétt, að hinn heiðraði 1.
konúngkjörni þingmaður sendi nefndinni brðf', og let eg það ganga
ekki einúngis meðal nefndarmanna, heldur og birti það á aðalnefud-
arfundi þíngsins um daginn. En þegar eg á næsta nefndarfundi á
eptir spurði hinn heíðraða þíngmann að, hvort hann vildi framfylgja
bréfi þessu, og gjöra um það ágreiníng í nefndinni, þá kvað hann
nei við því, eins og allir meðnefndamenn mínir muna, heldur kvaðst
mundi fylgja þeim, sem bezt geingi; sama sagðí hann her á aðal-
fundi fyrir skemmstu - mig minnir 27. júlí -, eins og þíngbókin
sýnir, og bjuggust nefndarmenn því ekki víð ágreiníngsáliti þessu.
Eg vil og geta þess um nefndaralítíð, ao nefndin var ekki búin að
koma ser á vissa stefnu fyr en 28. júlí, og hef eg síðan haft svo
margt að gjöra, með fram fyrir það, að eg varð að gegna for-
setastörfum 4 næstu dagana þar á eptir, ao eg hef ekki getað borið
nefndarálitið allt undir meðnefndarmenn mína, áður en það var hrein-
skrifað og þá upplesið fyrir þeim á nefndarfundi ; en þó vona eg, að
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aðalatriðin seu þau, sem nefndin Hl' búin ao koma ser niður á, og
að neíndaralltlð se yfir höfuð samkvæmt því, sem mínir heiðruðu
meðnefndarmenn voru orðnir ásáttir um.

Þ. Sveinbjiirnsson: Eg vil skírskota til minna heiðruðu með-
nefndarmanna um það, ao eg let melníngu mína, sem í ágreiníngs-
álitinu er, í ljósi við þá nærri því á hverjum fundi, sem nefndin
:íttL

M. Andr(~sson: Ræða mín í þessu jarðamatsmáli mun "íst
verba ómerkileg; en það eitt mun þó mega telja henni til gildis, að
hún stefnir aö öllu leyti í sömu átt, sem það, er eg talaði her á
þíngi 1853, viðvíkjandi jarbamatínu ; mig minnir eg segði þá: "hægra
er ao styðja en reisa", og víð það sama held eg mig enn, þrátt fyrir
allar þær fortölur, sem fram "io mig hafa kornið af einstökum mönn-
um í mínu kjördæmi, sem ákaflega fordæma jarðamatíb, og "ilja
telia hverjum, sem þeir til ná, trú um það, ao her víð se ekkert að
gjöra, annað en fella það með öllu; þetta hef eg látio inn um ann-
að eyra og út um hitt, án þess ao geta komið mer saman við þessa.
menn í abalcfnínu, sem má ske hefur korníð af því, að annaðhvort
hafa þeir hugsao of skammt, eða eg of lríngt ; þeim hefur einúngis

verið annt um ao fella jarðamatið, en ekki talað um, hvað við mundi
taka á eptir, ef SYO væri gjört; eg, þar:l móti, hef alltíð hugsao
um það, hvernig þá mundi fara, og aldrei getað ímyndað mer aðra
niðurstöðu en þá, ao stjórnin mundi byrja nýtt jarðamat frá rótum,
með því ao láta reisandi "kommissíón(i meta allt jarbagéz á Íslandi,
líkt og gjört nr UIlI sfðustu aldamót, og að þetta hafi ekki verið
öldúngis reikandi eða vitlaus hugarburour minn, sest bezt af þVÍ, er

hinn hæstvirti konúngs(ulltrúi hefur nú gefið þínginu til kynna, nefnil.
ao svo snart sem þetta þíng fellir jarðamatið, sem gjört nr 1849-
50, með öllu, þá verði að stjórnarinnar tilhlutun, híð bráðasta, byrjað
nýtt jarðamat með þeim hætti, sem nú sagða eg; hvílík óttaleg til-
hugsun mætti það vera fyrir landsbúa? því auk þess ógnarlega kostn-
aðar, sem slíkt jarðamat hefði í för með ser, væri það mjög évfst,
að betur tækist nú en 1800 --1803, sem þó fjærri mun hafa farið
öllum sanni, og mikið fjær en hið síðasta jarðamat. Er nú ekki nær
- það bið eg þíngmenn vel að íhuga -, að leiðrétta aðalgallana á
því seinast gjörða jarbamatí, að svo mikill leyti unnt er, heldur en
ao fella það með öllu, því smávegis ójöfnur verða aldrei fyrirbyggð-
al', hvernig sem að er farið, því þær ~retta upp árlega eins og
grasið lÍ jörðunni.
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Ilvað ;igreinÍngslÍlit eða uppristungu minni hlutans snertir: vildi
eg einnig hafa talað fáein orti. Fyrir utan það, a\'l þessi :ígreiníngs-
uppastúnga virðíst að stefna í aðra átt en uppástúnga stjórnarinnar,
þ,i er hún líka, a\) mínu áliti, ógreinileg. Minni hlutinn fer því fram,
að ef við jarðamatinu se hreift á þann hátt, sem meiri hlutinn til
tekur, þá hrynji það í grunn, og í því standi þá ekki steinn yfir
steini, og líklega verður það ekki IÍr því ao miklum notum. Minní
hlutinn "ill þó, eins og meiri hlutinn, tilsetja Reykjavíkurnefnd, að
vísu kann ske ekki "almáttuga « eða "alví~a (', en má sko þar á nuitl
eilífa; hún á, eptir því sem ljóst er af uppastúngunni, ao gjöra út-
kast til nýrrar jarbabökar ; en mer virðlst það eiga að vera byggt :i
nýjum grundvelli, nefnil. á þeim jarbagjöldum, sem nú eru, og ef sú

er meiníngin, þá virðist, að þetta þyrfti hvorki að útheimta mörg ár,
ne mörg 1000 dali; því að meta hverja einstaka jörb eptir hennar
nú verandi leigumála er ekki margbrotið verk, mætti gjörast kostn-
aðarlftib heima í hverjum hrepp, og er ekki öllu meira varið í það,
en sumt hvað, SCIl! fleygt er upp á hreppstjóra, án þess þeir fái
mörg hundruð dali í laun; en við þetta fram kæmi, eptir minni mein-
íngu, einhver mesti ójöfnuður milli einstakra jarða, ef hver ein ætti
að metast eptir hennar eigin afgjaldi, og er mjög ólíkt því, að lögð
seu saman jarðagjöldin Í heilli sveit eða sýslu, og þeim svo jafnað
saman "ið virðingarverð jarðanna Í jarðamatsbökunum, því þá kemur
Il1ir og Iagur leigumáli víðast hvar fram, og jafnar hver upp annan.
Mer er nú að vísu óljóst, hve mörg og mikil hj alparmeböl minni
hlutinn ætlar a~ útvega, en ef það skyldi meðal annars vera það,
að fá upplýsíngar um það, hver lelgumall væri sannqjarr; á hverri
einstakri jörð, þá er það sama, sem nýtt jarðamat, byrjað frá rótum
heima í héruðum, og mundi verða sömu misfellum undirorpið, sem
híð seinast gjörða jarbamat ; því að finna sanngjarnt verð jarðarinnar

er sama, sem að finna hennar sanngjarna leigumála.
Eg get því ekki fallizt á uppástúngu minni hlutans; eg ætla,

a~ sú aðferð, sem hann bendir til, mundi hvorki kostnaðarminní ne
areíbanlegrl ; eg veit ekki heldur, hvernig verkahríngur nefndarinnar
:i ao verða hjá minni hlutanum, og meðan eg fæ einga betri út-
skýringu um það og fleira, sem þar að lýtur, get eg ekki aðhyllzt
þessa uppastungu og mer væri kært að heyra, hvernig minni hlut-
inn hefur ætlað til að þessi nýja jarðamatsnefnd skyldi vera, og
hvernig hann hefur hugsað ser starfa hennar.

St .• Jðnsson: Mer fer nú gagnstætt þíngmanni Árnesínga; því
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eg hef eingan á Norðurlandi heyrt vilja ónýta jarðamatið. Menn
"ilja þar almennt halda jarbamatínu, sem her ræðir um, og bæta það
og laga, en alls ekki kasta því. það má annars ekki búast við, að
menn fái nokkurn tíma óaðfinnanlegt jarðamat, því þó ein jör'ó hefbi
verið rett metin fyrir 5 árum, þá getur verið, að það mat se ekki
rétt nú; jör'óin getur hafa verið bætt svo mikið á þeim tíma, eða
þá hafa geingi'ó svo mikið úr ser, að það muni miklu. þa'ó er líka
auðvitað, að eins og her hagar til, getur sama jarðamatíð aldrei stabíð
lelngl, varla meir en 30 til 40 ár; þá þarf að laga það á fleiri eða
færri stöðum bæði vegna landsbrota og fleira. þó að nú aðferð hins
heíbraða 1. konúngkjörna þíngmanns væri vio höfð, se eg ekki,
að hún se í neinu betri en meira hluta nefndarinnar, heldur í mörgu
verri, og óvissarl. Eg verð því að vera með uppástúngu meira
hlutans og stjórnarinnar.

G. Brandsson: þa'ó er tekið fram í nefndarálitinu, að það se
mest til fyrirstöðu stjórnaruppástúngunni B, að afgjöld jarða séu her
tekin eptir ýmsum mælikvarða. Eg se nú ekki, að minni hluti nefnd-
arinnar hafi rá'óio neitt betur úr þessu, en meiri hlutinn. þao er búið
að sýna, að þessi öjöfnuður se mikill, og að jar'óaafgjöldin svarl ekki
alstaðar til jaröagæðanna, þau seu ýmist of blí eða of lág, og þó
yrði jarbamatsnefndín, sem sett yrði, að leggja þau til grundvallar.
þar sem þíngmabur Árnesínga sagðí, að til væru þeir, sem vildu
kasta öllu jarðamatínu, þá kannast eg við það, að SYOer, einkum í
Árnessýslu, og eins, að þessir menn hafa ekki sett neitt í staðinn.
En eg ímynda mer, að þetta komi helzt af því, að þessir menn hafi
ekki borið saman allt [arðamatió, eins og nefndin hefur nú gjört;
því margur mun þess vegna halda matið verra en það er, af því hann
hefur ekki borið það allt saman ínnbyrbís ; því þess betur sem menn
gjöra það, þess meiri jöfnu'ó munu menn þó finna í því. þeir ern
líka miklu fleiri, sem óska, að jarðamatíð yrði lagfært og notað, og
hérna í Gullbríngusýslu hef eg ekki heyrt neinar umkvartanír yfir
þYÍ. Eg kannast og víð það, að hinn heíðraðí 1. konúngkjörni þíng-
maður hafi í nefndinni láti'ó þá meiníngu sína í ljósi, að jarðamatinu
mundi ekki verða bjargað, nema með því að fella það í grunn níður ;
en ekki kannast eg víð, ao hann lýsti yfir neinum ágreiníngi fyr en
bréfið korn frá honum, sem nú hefur veríð talað um; en samt let
hann svo, sem hann væri ekkert fastur á uppástúngum sínum þar í.
En eins sakna eg bæði hjá meira og minna hlutanum, en það var
sú uppastiinga, sem hinn 1. konúngkjörni þfngmabur bar upp í nefnd-
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inni, í hinu :íminnzta bréfl, ab matið yrbí endurnýjað á hverjum 50
árum, og það áleit eg þó nauðsynlegt, svo eg hefði ekki viljað missa
það úr nefndarálitinu. Eg held annars, a\')jarðamatíð sýni það sjálft,
ab þa\') hafi víða verið gjört með mikilli alúð og nákvæmni, enda þó
það hafi ýmsa þá galla, sem búið er ab taka fram, og eg get borlð
um, a'ð svo var í Gullbríngusýslu, að það val' þar gert með töluverbrl
umhugsun og undirbúníngi. .Iarðamatsmennlmlr líttu þar ekki ein-
úngis marga fundi, svo þeir kynntu ser allar þær reglur, sem hver-
vetna var fylgt í sýslunni, heldur skoðuðu þeir og hverja jörb í
hverjum hrepp, og á'ður en þeir byrjuðu þetta, boðaði þá verandi
sýslumaður jarðamatsmennina á fund, til al'! skýra fyrir þeim reglur
þær, sem þeim voru gefnar í erindisbrefi þeirra, og má sjá þetta í
gjörðabék sýslunnar, hvar þessa er getið. Margar konúngsjarðír,
sem her voru seldar eptir 1830, urðu nú víð rnatíð hærri í verðí ;

og þóttu þó flestar full dýrar, þegar seldar voru, en samt mel'! tals-
verðum mismun; en eptir söluna hækkuðu á þeim aígjöldín, þar
víba varð á þeim tvíbýli eða meir, að eg nú ekki tali um jarðir
þær, sem seldar voru nálægt seinustu aldamótum, hversu þær við
matið velflestar urðu míkið hærri í verbí, og má þetta hvorttveggja
sjá af Johnsens jarðatall, þar sem getíð er um sölu komingsjarðanna.
Margar jarðir núna seinast urðu líka miklu dýrri, en konúngur eða
stjórnin hafbi áliti\'), og kom það til af kappboðí, sem í þær varð,
af því hinir ríkari vildu ná í þær, en a'ð hinu Ieytínu vildu ábú-
endurnir heldur ekki af þeim sleppa, því þeir óttuðust fyrir, að hinir
mundu annaðhvort bægja þeim fni abtiðinni, eða setja upp víb þá
leigum:ilann, og komust margir víð þetta í megnar skuldir. Eins
og geti'ð er um í nefndarálitinu, sýnist Kjósarhreppur lægst metinn,
því þar verða afgjöldin 5% % á móti vírðíngarverðlnu. En þetta
kemur af því, a\') jarbaafgjöld voru þar há, [arðír eru þar margar
undirorpnar skriðum og áföllum, og Þal'!an er leingst til kaupstaðar
Í sýslunni. Í Kjalarneshrepp er hlutfallíð 4- %, og er það af því,
a\') þar eru hlunnindi meiri, útræði, mötak, beitifjara, sem allt var
tekið til greina við matíð ; flutníngar, einkum sjóveg, voru líka álitnir
þaðan miklu hægri en úr Kjósinni. Hlutfallið milli afgjalda og virð-
íngarverbs er f Mosfellssveit 3% %, af því sú sveit var álitin göð,
hvernig sem hún annars kann að vera notub ; htin er bæði til sjós
og sveita, og hæg til aðdrátta allra, en ekki álitin undirorpin nein-
um serlegum skemmdum af náttúrunnar völdum. Í Seltjarnarnes-
hrepp er hlutfallið 31/2 %, af þ,'í þar þ6ttll jarðir góðar, og sveitin
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liggja nl ,iú verslun bæði Yi~ ritlenda og innlenda; þar er og mú-
tak gott, útræði ágætt: einkuni vor og haust: hlunnindi fleiri fremur
en annarstacnr í sýslunni. Alptaneshreppnr var álitinn næstur Sel-
tjamarneshrcpp að gæc,uHI í öllu hinu fyr talda, og því var hlutfallið
þar látið vera 4 %. Í Strandahrepp er hlutfallið 41/2 o/n, því þar
eru jarðir lettar og 6grasgefnar en landrými lítíð, þegar það er borið
saman víð fjölbýli það, sem þar er. Flutníngar eru erflðarí þar en í hin-

um tveimur áminnztu hreppum: og því óhægra ac nota ser verzlun, eink-
um víð innlenda; hlunnindi svo ao segja eingin, nema hinn svipull
sj.íarafl], sem flestir þar lifa af eingaungu. Rosmhvalnneshreppur
var álitinn lakastur, þYí þar eru jarðir mjög ,ígángssamar, bæði af
sjú og sandi: og einatt ac gánga af ser; heiblendi er þar magurt
og mjög blásið. þao er og ókostur þar, einkum á Suournesjum,
ao þángao er mjög bágt að fii sj6f6lk, og erfitt aö ná til verslunar
bæði vio innlenda og útl enda, nema Keflavíkurkaupmanna einna.
þar var hlutfallið því látio vera 5 % %. Hafnahreppur ur álitinn
með þeim betri; þar er fiskiafli ágætur á öllum ársins tímum, strjál-
býlt, en landrými mikið, og tún þar greið og grasgefln, trj rireki meiri
en í öðrum hreppum, nokkur selaveiði og fuglatekja, og var því hlut-
fallíð þar gjört 4 %. Flutníngar eru þar ao vísu nokkuð erfið-
ir, en kaupmenn hafa hægt þá ,í seinni tímum. Í Gríndavíkur-

hrepp var hlutfallið látið vera 5 %, því sá hreppur var álitinn meb
þeim lakari; þar er mjög brimasamt, og því lakara ritræði en íHöfn-
um, þó allgott megi heita; landþreyngsli í nokkrum hluta hreppsins,
sem þess vegna vereur að nota ser annara hreppa heiðlendi ; Língt
í kaupstað og því mjög erfitt þar með alla abdrættl. Eg hef þann-
ig gjört stuttorða grein fyrir jarðamatinu í Gnllbríngusýslu, og vill
ml svo vel til, a'ð her er sá maður á þingl, sem þ,í Hr her sýslu-
maður, þegar matið fór fram, og getur hann því borið um þetta mco
mer, og mun hann kannast við, að það, sem eg hef sagt her um, er
satt.

P. Sigurðsson: Eg vero að hafa sömu skoðun, og meiri hluti
nefndarinnar, ab jarðaufgjöld þau, sem mí eru á jörðum, mættu haf-
ast til hlíðsjónar einasta, en eingan veginn leggja þau til nokkur"
grundvallar, til að byggja ,í þeim lagfæríngu jarbamatsins, eins og
minni hlutinn sýnist gjöra; því þá yrðl seinni villan argari hinni
fyrri, því það fer SYO Ijærrl, að afgjöld jarða seu samsvarandi gæð-
um þeirra, þar sem eg þekki til; en hins vegar el' ekki Mr6MI'gt að
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geta se~, í hverju hlutfalli þau em mí, bæði við vírbíngarverð hverrar
sýslu og vírbíngu landsins yfir hoíuð.

Rángárvallasýsla hefur þá orðíð svo úheppln, a'b nefndin álítur
hana ekki læknandi, utan að hún se öll metin upp ab nýju. þa~
vill nú svo illa til, að hvorki embættisrnaður sá, er stjörnaðí matinn
í sýslunni, ne heldur neinn þeirra manna, er a'b matinu stöbu, eiga
her setu mí li þínginu, því þeir hefbu getað skýrt mikværulega frá
þeim reglum, eptir hverjum þeir geingu, og astæðum fyrir því. Eg var
hvorki víð undir- eða yfir-mat sýslunnar, og get því ekki gefið þær
upplýsingar, sem eg ella mundi. Nefndin færir til 2 höfuðastæður,

hvar fyrir matið verði að falla: matsbækurnar séu óreglulega færðar,
og Útlandeyjahreppur se ekki metinn samkvæmt lögum. Eg hef
ekki verið í þessari jarbamatsnefnd, hvorki í hitt eð fyrra eða mí, og
hafði því ekki færi li að kynna mer svo málið, sem nefndin; en samt
hef eg, síðan eg kom í arntsnefndlna, yfirfarið bækurnar, og er þa'b
þá einkum yflnnatsbókin, sem valdið getur villu fyrir þá, er ekki
leitast ,'i'b að gjöra ser ljóst, eptir hverjum reglum matið hefur fram
farið. t)að ma sjli af jarðamatsbökum sýslunnar, að jarðamatsmenn,

eins og mer Hr kunnugt að þeir gjörðu, hafa lagt framfærsluverð
hverrar jarðar til grundvallar, því bæði héldu þeir almennan fund
með ser, áður en byrjað var, til að koma ser saman um, að sama
regla geingi yfir sýsluna, og svo ma sjli af samanburði lýsíngar- og
undirmats-bókanna, að þessari reglu hafi fylgt verið. En yfirmats-
menn, sem líka höfðu gjört undirmat, hafa sterklega fylgt sömu reglu,
og, þegar það ekki kom heim ,-i'b framfærsluvero undirmatsmanna,
þá sett nýtt verð á jörðina, og síðan rýrt það verð fyrir ýmsa ókosti
jarðarinnar, svo stundum hefur jörðin eptir þetta orðið með sama
mati, og hún var áður virt af undirmatsmönnum. þetta er nú auð-

set a'b gjört er eptir sömu grundvallarreglu gegn um allt matlð, En
þar yfirmatsmenn hafa beitt þessari reglu of augljóslega vi'b yfirmat-
i~, þ,í vill nefndin þess vegna ónýta matið allt. Hvað ÚtIandeyja-
hrepp snertir, þa get eg ekki neitað því, að matið þar er ekki fram-
kvæmt af 5 mönnum eptir fyrirmælum laganna, og þar hefur nefnd-
in ástæðu, þegar hún vill beita lagarettinum ; en samt held eg, að
hrepp þessum mætti koma í rétt hlutfall við aðra hreppa sýslunnar,
án þess að þörf se á, að ónýta þess vegna allt matið; því matið er
gjört af 3 kunnuguni mönnum í hreppnum, og eg hef ekki heyrt af
mönnum þar neina kvörtun yfir, a~ mat þetta. væri Innbyrðis ösam-
kvæmt á ,jiir(\mn hreppsins, og vfirmntsbókln segir, að þaðan Be eing-
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in kliigun sene! til yfirmatsmanna ; svo eg get ei seo, ao þessi hrepp-
nr þurfi ac verða harðara úti, en þeir hreppar í öðrum sýslum, sem
nefndln hefnr bent ií ao ser í lagi þyrfti að lagfæra, til ao koma
þeim í rett hlutfall við mat sýslunnar. þar næst vil eg snúa mer
ao mati sýslunnar yfir höfuð og næstliggjandi sýslna. Í tilli til mats-

ins í Rángárvallasýslu heyrði eg ekki menn kvarta yfir því, að mat-
io væri serlega mismunandi Innbyrbis í hreppnum, og af yfirmats-
bókunum m,í sj:í, að þar eru ekki komnar fram fleiri kvartanir í því
tilliti, en í öðrum sýslum; en hins vegar þókti mönnum almennt, að
matsmennirnir mettu jarðir of dýrt, og fylgdu of sterkt mí verandi sölu-
verbi jarða, sem af mörgum ástæðum, sem eg mí ekki hef tíma ao
skýra frá, þókti vera hærra stígið, en sem svaraði réttum gæðum
jarðanna, og SYO komst ástæða þessi í almenna hreífíngu, ao innbú-

ar Eyjafjallahrepps áttu almennan fund með ser til al) yfirvega matið,
og .kusu SYO á frjálsum fundi með atkvæðum flestra hreppsbúa 12
menn í nefnd, til ao leggja mat ,i jarðir hreppsins að nýju. Í nefnd
þessari urðu bæði jarðeigendur og leiguliðar og 2 prestar í hreppn-
um. Mat það, er nefnd þessi gjörðl á jörðum hreppsins, er her til
sýnis mco öbrum skjölum málsins, og þegar borið er hvorttveggja

saman, þ:í er hreppsmat nefndarmanna þessara lægra en aðalmatið
um 1!~. Þegar eg nú her næst renni huga mínum yfir mat sýslu
þessarar í heilu lagi, og ber það saman við matið í næstliggjandi
sýslum Árnes- og Vestur-Skaptafells-sýslu, þá álít eg, að marið á
Rángárvallasýslu se miklu hærra, einkum þegar hún er borin saman
við Árnessýslu, og því get eg ekki fallizt á það, sem tekið nr fram
í nefndaralítinu, að Skaptafellssýsla ætti að lækka í verði frrí því,
sem hún er mí virt til; en eg álít, að hún mætti kann ske standa
kyr, þegar hún er borin saman við Gullbríngu- og Kjósar-sýslu, sem
nefndin ekki hefur hreift "Hl; en þá ætti vírbíng Rángárvallasýsln
ao færast niður, en Árnessýslu upp, og þannig reyna ao koma þeim
í sem rettast hlutfall sín á milli. þó eg nú færi að taka her fram
einstök dæmi um mat á ýmsum einstökum jörðum, bæði í Skapta-
fells-, Rangárvalla- og Árnes-sýslum, þar sem líkt er vírðíngarverð, og
jafna svo saman gæðum þeirra, þá er auðvitað, a() slíkt getur ekki
haft þá verkun, að þíngmönnum verði það ljóst, vegna ókunnugleika.
Eg vil samt her til taka fáeinar jarðir til samburbar. Jörðin Leib-
völlur í Skaptafellssýslu hefur verið að mestu jafr-t metin, og jörðin
Nýibær í í Eyjafjallahrepp. Jörðín Nýibær hefur ao vísu nokkurn
heyskap. en ekki einasta lítt nýtan, heldur jafnvel banvænari naut-
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peníngi; jörðin er alveg haglaus, og slægjur þessar eyðileggjast af
sandroki árlega; líka má. nefna hospítalsjíirðina Hörgsland ciSíðu með
afbýlum, og hins vegar jörðina Miðbæli með afbýli í Eyjafjallahrepp
og eitt afbýli úr næstu jörð, sem samanlagt er jafnt metið, og held
eg allir, sem til þekkja, væru ekki leingi að skoða huga sinn, hver
þessara jarða væri eigulegri þrátt fyrir það, þó önnur lægi austur Í

Kleifahrepp, og væri þó sjálfsagt, ao í Skaptafellssýslu hljóta aðflutn-
inga örðugleikar að draga úr verði jarbanna. Aptur í tilliti til sam-
burbar matsins á Rangarvalla- og Árnes-sýslu vil eg einasta taka
til samburbar sömu jörð Miðbæli með afbýli Gíslakoti í Eyjafjalla-
hrepp, sem er alveg haglaus og undirlögð mestu eyblleggfngum af
sands- og vatna-ágangi, og það svo freklega, að hýlin er verib að flytja
í eingjar jarðarinnar, þar sem álítlð er þau enn verjist algjörori eyði-
leggíngu lítinn tíma. þessi jörð er metin að mestu jafnt og höfuð
bélsjörð Árnessýslu, Fjall á Skeíðum, og vita allir, sem til þekkja,
að slíkt mat nær eingri átt í jöfnuðlnum. Þegar eg þar næst ber
saman í huga mínum Árnes- og Rangrirvalla-sýslur, og skoða gæði
þeirra, þá er SlÍ fyr nefnda eingum eybíleggíngum undirorpin, og
hefur skóg með sparnaði til eigin nauðþurfta; en Rangurvallasýsla
þar á móti hefur mörg eybíleggfngar-verkfæri. Rángárvallahreppur
hefur eyðandi sandauðnír, sem við minnsta vindblæ granda túnuni
og högum jarða þar, og hafa lagt og leggja enn blómleg graslönd,
þegar minnst varir, í eyði, Stórvatnið Markarfljót hefur árlega eyði-
leggjandi verkanir bæði á slægjur og hagbeitarlönd Fjótshlíöar- og
Eyjafjalla-hrepps, og líka Landeyja-, og þar sem Rangárvallasýsla er
nú metin hátt :í 4. þúsund rd, hærra en Árnessýtila, þá álít eg þvert
á móti, að Árnessýsla ætti a\) vera víst 1/.• hærra, til ao vera Í réttu
hlutfalli móti Rángárvallasýslu. Eg hef og borið saman matið í sýsl-
unni innbyrðis svo, að leggja til grundvallar gamalt hundraðatal í
sýslunni, og verður þá í Fljótshlíðarhrepp hvert gamalt hndr. 39 rdd.,
í Eyjafjalla- nærri 38, en eptir nefndarmanna 28; Austnr-Landeyja
441/2, Útlandeyja 31, Hvolhrepp 3011:1, Rangárvalla 41, Holta 44, Land-
manna 23, og er það að meðaltali nærri 36, en aptur meðaltal Ár-
nessýslu 23. Þal'l má líka sj,!, að matsmönnum sjálfum hefur þókt
of hátt undirmatið í Rángárvallasýslu, því flestar jarðir, er yfirmats-
menn hafa lagt mat á að nýju, hafa þeir lækkað í verði, hvar á móti
í Skaptafellssýslu er meiri hluti færður upp í verði. þar Vesturamts-
nefndin hefur tekið Mýrasýslu til nokkurs konar mælikvarða fyrir
Vesturamtíð, þá hef eg síðan nákvæmlega borið mig saman ,-iú þíng-
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mann Mýramanna um gæði og ásigkomulag þeirra [arba þar í sýslu,
sem metnar hafa verið á 700 rd, og borið svo saman víð jarðir í
Rangrirvallasýslu, þær sem eg þekki vel; og cilít eg, að þær, sem
hafa verið metnar 900 rd. í Rang.írvallasýslu, ::ieU áþekkar, og þær,

sem Mýramenn hafa metið 700 rd, En í Eyjafjallahrepp hefur nefnd
sú, er lagbl IIIat á hreppinn á frjálsum fundi, eins og eg gat um
áðan, metlö sömu jarðir 700 rdd., sem matsmenn höfðu áður metið
900 rdd., svo mat þessara nefndarmanna álít eg míkið líkt með verð-
lag jarða, og hjá matsmönnum Mýramanna, eptir sem eg fæ næst
komizt. Hvað mat lÍ sýslum innbyrðis snertir, þá hvorki þekki eg
eða hef heyrt tala\) um stóran mismun milli jarða í hreppnum, en
það er álit mitt, að eystri hluti sýslunnar se hærra metinn eptir til-
tölu; því HoItahreppur er minnstum eyOileggíngum undirorpinn af
náttúrunni, og að því leyti líkastur ..\rnessÝi:llu. En þó í Landmanna-
hrepp se lángminnst rd. tal, sem kemur ii hvert gamalt jarðarhundr-
að, þá :Hít eg það á gó\)ulll astæðum byggt hjá matsmönnum; jarðir
þar hafa míkíð hundraðatal, því hreppur s;Í hefur a\) fornu verið

blómlegt hðrað ; en nú er hann eyðileggingu undirorpinn af bliisturs-
sandroki ; eg held, að í fleiri sýslum séu talsverðar misfellur á þessu
jarðamatí, en í Rángarvallasýslu, þó nefndin hafi ekki kveðið upp
dauðadóm, utan yfir henni einni.

Framsögumaður " Mer finnst mí, a~ umræðurnar sðu komnar
í alla aðra stefnu, og farnar að gánga miklu leingra, en þörf er lí.
Þa~ var vel, a~ þíngmaður Rangvellinga tók þetta fram, sem hann
gjör~i, um matið í Rangárvallasýslu, því eg vildi fyrir mitt leyti óska,

að ekki þyrfti a'ð meta hana upp aptur. En eg se ekki, hvernig
nokkur árei'ðanleg lagfæríng á jarðamatinu verður bygg'ð á jarða-
matsbdkunum þaðan, Holtsstaeur undir Eyjafjiillum er til dæmis
settur niður um 80 rdl. við yfírrnatíð, og rök tílfærð fyrir því, iÍ

hverju þessi 80 rdd. lækkun á matinu se bygg'ð; Ym undirmatið er
staðurinn metinn, eptir því sem segir í undlrmatsbékínni, á 1500 rdl.,
og hefti þannig yfirmatsverð hans, eptir þessa lagfæríngu, átt a'ð
vera 1420 rdl., en nú hefur þessi jörð í yfirmatsbókinni það matsverð:
920 rdl, Mismunurinn á að koma af því, sem í nefndarálitinu er
bent til, að jarðir þar í sýslu eru frá upphafi metnar eptir fena'ðar
framfærslu; tiltekinn fjölda kúa og sauðfénaðar ákveða sumsé jarða-
matsmennirnir að hver ein jörð gæti fleytt, og jörðin var þá metin
til verðs samkvæmt þessum fénaðarfjölda, sem þeir alitu all á henni
Hnetti framfæra ; en þa\') er a'ð sjá á yflrmatsbókinni, að .þetta fram-
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Iærsluverb hafi ,ill undirmatið of- etur van-relknazt ;i Ill.JOg mörg-
um jörðum, 'og því nui f;j:í, a'O við ótal jarðir er í yfirmatsbókinnl
sett "fena'ðarframfærtilu verð? N. N. rdl.; en þetta matsverð ber al-
drei saman víð þaó, sem stendur Í undirmatsbókinni, og þ6 eru
eingin rök eður rístæbur tilfærðar fyrir þYÍ, lÍ hverju þessi breytíng
se byggð, og eg efast mjög svo um, að nokkur maður geti seo þat
eða rá'ði'ð með vissu af gjörðabdklnní. þar sem mí þetta :í ser stað
á SYO ótal-mörgum jörðum, þá. skil eg ekki, hvernig nefnd í Reykja-
vík ætti að geta byggt á slíku areíðanlegar lagfæríngar. Í Ey ja-
fjallahrepp eru fjörumar metnar með jörðunum, en bæði í Austur-
og Út-Landeyjahrepp eru taldar 12 Ijörur sérstakar, í belg hver
eptir aðra, og á eptir öllum jörðunum, og ein gin skil gjör'ð fyrir, undir
hvaða jarðir þær liggi. Eg veit raunar, að í Skaprafellssýslu eru
til fjörur, sem eingri jöro fylgja; en til þess veit eg ekki í Rángár-
vallasýslu, og þess er heldur ekki geti'O í bókunum. Eg tek þao
því fram aptur, a'O mer þykir þat mjög ísjarvert, að ætla Reykjavík-
urnefndinni að byggja áreíðanlegar lagfæringar á matinu í Rángár-
valinsýslu. þÍngmaour Rangvellinga sagði, a'O það væri 6gjörníngnr
og óþarfi, að tvímeta upp aptur alla Rángárvallasýslu, og að það
mundi mega nægja, ef þar færi fram yfirmat ; þetta er nú öldringls
rétt, og í upp.ísningu stjórnarinnar er ekki r:i'Ogjört ö'OruvÍ8i endur-
mat, enda hefur þíngnefndin ekki ætlazt til þess öðruvísi, nema ef
vera skyldi á Útlandeyjahreppl, af því hann er ekki svo 1l1Íki'Osem
löglega metinn við undirmatið. En þar sem hann talaði um saman-
burð á Skaptafells- og Riíngarvalla-sýslum, þá hefur hann þar mis-

skilið nefndaralitið ; því þar er alls ekki sagt, að baðar þær sýslur
séu jafn-ofhátt metnar, heldur að það séu líkindi til, að Skaptafells-

sýslu megi nokkuð lækka, sakir allra hinna miklu erfiðleíka, sem
þar eru á, í samanburði víð Gullbríngusýslu, en að Rángrirvallasýsla

se "of hátt metin ". Og þar sem hann tók dæmi af jörðunni Leið-
velli, þá eru þeir annmarkar þar á, a'O bæði er þar ekkert vatnsból
og eingar utantúns-slægjur, þó jörbín ilil að öoru leyti góo Ijarjörð,
og til þessa var haft tillit vill rnatíð. Viðvíkjandi því, sem í nefnd-
arálitinu segir Ulll gjöld á Bkégarstrandar- og Stapa- umboðsjörbum
fyrir vestan, þá skal eg geta þess, a'O af Arnarstapa-umboði er hver
vætt, al) %, goldin með 1rdI. 57 skk., en er reyndar verið smám-
saman að færa upp gjaldið, eptir því sem jarðirnar losna.

Ao öðru leyti eru það einstöku athugasemdir áhrærandi þetta
mál, sem eg vildi hreifa nú, bæði af því að þau voru mer ekki full-
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Ij6s, þegar nefudanilítið var samið, og til þess að þau gætu enn
ítarlegar skýrzt fyrir umræðurnar. Eg vildi þannig lllinnast á, að
þar sem alþínglð 1853 gjörM það að aðaluppasningu í álitsskjali sínu
til konúngs, að allir æðri og lægri embættismenn her á landi væru
skylda Mr til ao láta Reykjavíkurnefndiuni í te allar þær upplýsíngar
og skýrillur áhrærandi jarðamatið, sem hún beiddist og við þyrfti,
þá lýtur nú eingin akvdrðun frá stjórninni ao þessari upp.isningu
alþíngis, hvorki í komingsúrskurðinum 18. maí þ. ár, né í uppá-
stúngunni, sem nú ur lögð fyrir þíngi'b til að lagfæra eptir jarða-
matið. En það gefur að skilja, að Reykjavíkurnefndin þarf nauð-
synlega ýmsra slíkra upplýsínga, og kemst ekki hjá ao leita þeirra;
og eg vildi því mega spyrja hinn hæstvirta konúngsfulltrúa, hvaða
raðstafanlr stjórnin hefðí gjört í þessu efni, eða hvort hann treystist
til ao gjöra þær svo, að nægbí. Eptir þeirri stefnu, sem málið nú
fekk her á þínginu, gat eg ekki áliti'ð eiga víð, að nefndin tæld fram
neina níðurlagsuppastúngu um þetta, en það væri gott, ef konúngs-
fulltrúi vildi skýra frá, hvort nefndin mundi ekki geta feingíð þess-
ar upplýsíngar, eptir því sem hún þyrfti, 'ef hún beiddist þeirra.
þao annað, sem eg vildi mega vekja athuga að, er það, að hlutfalls-
nefndin í Vesturamtinu heit, að Reykjavíkurnefndin mundi geta jafn-
að jarðamatíð einnig í þeim hreppum vestanlands og annarstaðar,
sem meta þyrfti um aptur, þar sem eru margar og verulegar hlunn-
Indajarðir. En nú er það tekið fram á 2. bls. hinnar konúnglegu
uppástúngu, að Reykjavíkurnefndin verði að leita sérstaklegra upp-
lýsínga um það, hvernig hlunnindi jarðanna hafi verið metin í hin-
um héruðum landsins, og því er mer það nokkuð vafasamt, þó að
eg, sakir ókunnugleika míns þar vestra, treysti st ekki til beinlínis
að greina á um það, hvort nefndin muni geta metið hlunnindahrepp-
ana íVesturamtinu á þann hátt, sem upp á er stúnglð, og án þess
að þar fari fram það endurmat af til þess kvöddum mönnum, sem
ráðgert er í stjórnaruppástúngunni bls. 8. þao var og ao vísu rett,
sem þíngmaður Gullbringusýslu sagði áðan, að það kom ekki a\')eins
til tals í nefndinni, heldur voru allir nefndarmenn á því, að það
yrðl nauðsynlegt, hversu vel sem tækist lagfæríng jarðamatsins, að
meta upp aptur flestar eða allar jarðir eptir 25-50 ár. En eg
fann heldur ekki ástæðu eða tilefni til að gjöra um það beina uppá-
stringu nú, eins og málinu nú er stefnt, og eg vero að álíta nægja,
að þetta se svona tekið fram í umræðunum, sem nauðsynlegur fyrir-
vari, er þingið hefur fundið nauðsyn ,i að hafa her víð, fyrir eptir-
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komenduma. þá vildi eg einnig vekja athygli þíngsíns að því, að

þar sem hlutfallsnefndin í Norður- og Austur-arritinu benti á Ulll 2
jarðir, sem þar þyrfti að hafa serstakt tillit til, þegar jarðamatið
yrði lagfært, þá geti þetta einnig átt ser stað um ýmsar fleiri jarðir,
enda þótt jarðamatsbækurnar sjálfar ekki bendi til þess; þetta. er
einnig rá'ðgert í uppástúngu stjórnarinnar bls. 6 --7; og mer finnst
liggja í augum uppi, a'ð matið kunni víðar að vera nokkuð athuga-
vert og frabrugblð á einstöku jörð, heldur en þar, sem jarðamats-
bækurnar bera það með ser. Eg vil því vekja máls á, hvort það
mundi ekki nauðsyn, a'ð Reykjavíkurnefndin auglýsti þa'ð Í blöbun-
um, að ef eínhverjír jar'ðeigendur þæktist hafa og geta korníð með

gild rök fyrir, að mat einstakra jarða væri með verulegum göllum,
og gagnstætt því, sem átti ser stað víð matið á öðrum jörðum yfir
höfuð aÍl tala, þ,i ættu þeir kost lÍ, að bera sig upp undan þVÍ "iÍl
Reykjavíkurnefndína.

P. Sigurðsson: þar sem framsögumaður sagði, að fjörur í
Rángárvallasýslu hefðu verið metnar ser, verð eg að geta þess, að
mer þykir það eðlilegt um ítakafjörur, og eg held, að það se vanda-
lítið, að leggja þær ,iÍl jarðaverðin, SYO eg se ekki, að það þurfi a'ð
meta sýsluna upp aptur fyrir þá sök.

Þ. Sveinbjörnsson: þaÍl er nú búið að lýsa jarðamatinu Í 2
sýslum, og eru þá 15 eða 16 eptir. Mer skildist þingmaður Ráng-
vellinga bera saman 3 sýslur, þar af átti ein að gánga upp í virð-
íngu, önnur lækka og sú þriðja kann ske líka. En eptir hverju
ætla verði fari'ð? eru þall ekki jarðanígjöldin ? Eg get ekki betur
seÍl, en að grundvöllurinn verði einmitt jarðaafgjöldin, In-all ólík sem
þau annars eru. Þegar nú Reykjavíkurnefndln leggur þenna grund-
völl, þá se eg ekki betur, en hiin kasti um Ieið því [arðamati, sem
nú er. þao hefur verið sagt her, að eg vildi með minni uppá-
stúngu stofna nýja nefnd. En það er ekki; það er sama nefnd, og
hjá meira hlutanum. Munurinn er þYÍ ek~i annar en sá á milli
mín og meira hluta nefndarinnar, að eg vil, all þegar jarðamatinu nú
verður hreíft, þá verði það alveg nýtt, sem kemur; en meiri hlutinn
vill ekki kveða svo að orði, þó sama verði líklega upp á eptir hans
uppástringu á endanum, Og hvernig sem fer, hvort sem sýslurnar
þá gánga upp eða niður, þá er eg enn á sömu meiníngu og fyr, og hef
alla SÖIlJU skoðun á málinu, og eg hef ábur haft, að ekki verði ein
sýsla SYO hækkuð eða lækkuð, t. a. m. Illll 2000, ao það ekki komi
niður á velflestum hreppum í hverri sýslu og velflestum jörðum í
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hverjum hreppi hennar. Og þetta á allt ac ske eptir jaröaafgjöld-
UIlUJll.

M. Andl'(~sson: Eg ætla ekki a~ tala l.íngt í þetta skipti, eða
fara út í það einstaklega þessu nuíl! vibvíkjandl, þar eg ætla það
llluni gjöra lítið til í þetta sinn. Eg verð þó a~ svara þíngmanni
Hangvellínga Iaeínu, þar sem hann fór að bera saman Rang.írvalla-
og Árnes-ciýslu; því hann færði einga ástæðu fyrir sínum dómi, nema
þá, að j\.rnessýsla væri grösugrl ; en mer er spurn: hverjum búnast
betur, Árnesíngum eða Rangvellíngum ? það ætla eg se Rangvell-
íngar, og þeir jafnvel bezt og kostnaðarminnst, sem búa kríngum
sandana og auðnirnar <Í Rangárvöllum ; veit eg, að Flóinn er einna

læg~t metinn í Árnessýslu, og hef eg gert grein fyrir því bæði í
ambnefndinni og þíngnefndinni, hvernig á því stendur ; reynslan hefur
ávallt sýnt, aa uppsveltum veitir fremur betur, þegar harbnar í vetri,
cn Flóanum, þó hann se allur grasi vaxinn. Hvað því viðvíkur,
er hinn heiðraði fyrsti komingkjörnl þingmaður sagði í ræðu sinni, þ,í
saknaði eg eins í henni, og það var, hvort hann ætlaðíst til, að Reykja-
víkurnefndin ætti ac hafa tillit til jarðamatsins, sem orbið er, eða hann
ætlar það stofnað nýtt frá rótum, og vona eg, a'b hann vilji gera
þínginn grein fyrir því,

Þ. Sveinbjörnsson: Eg ætla stuttlega aa gera grein fyrir þessu,
og það er, a'O eg ætlast til, a'b ncfndin brúki öll þau hjalparmeðöl,
sem hún getur feingi'O, og lýsi eg því yfir, að eg rílít, at:> jarðamatíð,

það scm síðast skebí, muni verða þa'O verulegasta hjalparmeðal vlð
hit:> nýja jarðamat.

P. Sigul'ðsson: þíngm<l'(.nr Arnesínga má ekki taka hart á því,
þó eg ekki treystist til að stinga npp ,í með vissu, hve mikið jarða-
matið skyldi hækka við þá .\rnesínga. Eg tók þó fram, að eg áliti,
at:> Árnessýsla mætti vera ll./. hluta hærri að verðlagt, en Rangar-
vallasýsla. þar á móti er nú Rangarvallasýsla hátt ,í 4. þrisund
ríklsdala hærra metin mi ; en þat:>væri a'b líkindum þýðíngarlítib, þó

eg færi aa skýra frá þeim rístæðum nú, sem eg byggi þetta álit mitt
á, frekar en eg gjör'bi út:>an. þó a'O Hángvellíngar kunni at:> blómstra
ti söndunum, þá vil eg ekki beru á móti því; en strjalhyggt el' þar,
og jarðir skemmast og eyðast þar ullcpt. þao, sem rg ætla ao mest
eigi a'O taka. tillit til, er fjárframfærsla ; því þa'O er, sem fólkia
lifir a,

G. Brandsson: þat:> er ein athugasemd, sem eg vildi taka fram,
og það er um afretti ; því eg hef heyrt sveltamenn telja það mikinn
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ókost, þar sem þeir væru litlir eða lítt nýtir, og að hinu leytinu ser-

legan kost, þar sem þeir væru góMr. Mer þækti því vænt um, ef
þíngmaður Árnesínga eða Rángvellínga vildi skýra frá, hvernig þessu
er varið í sýslum þeirra, því mer finnst ekki minna í það varir, en
margt annað, sem tekið er til greina um þær. þa'ð er sagt í nefnd-
arálitinu, að lækka mundi mega jarðamatið í Skaptafellssýslu í sam-
anburðí vm Gullbríngusýslu; en eg veit ekki, hvað kynni al'! mæla

með því, þar jarða-afgjöldin eru há í Gullbríngusýslu, en fremur
lág í Skaptafellssýslunum, einkurn á klaustrajörðunum, nema ef það
kynni vera, að þeir í Skaptafellssýslu eiga lángt í kaupstað ; en eg
ætla, al'! sá munur geti vel jafnazt með því áður talda, og svo mel'!
því, að þar munu jarðir yfir höfuð ólíkt betri en í Gullbríngusýslu.

Þ. Guðmundsson: IHr á þíngi hefur því verið hreift, ao
Flóajarðirnar væru of lágt metnar í samanburði Ym uppsveitajarð-
irnar í Árnessýslu; en eg get frætt þíngi'ð á því, ao "Flóinn" var
allur hækkaour í v erl'!i við yfirrnatlð, og er það ao þakka þeim nú
verandi þíngmanni .\rnesínga, er fyrst var kallaour ao yflrmatinu,
þegar að Flóanum kom, að betri jöfnuður náðlst í þessu efni.

P. Sigurðsson: Mer þ6kt.i vænt, að þfngrnaður Gullbrfngu-
sýslu hrelfbl i þessu með afréttina ; því það var eitt, sem eg vildi taka
fram, og vil eg þá geta þess, að hvorugur Landeyjahreppa á nokk-
urn afrett; Eyjafjallahreppur hálfur eingan, en hálfur litla skika,
Hvolhreppur líka lítinn og lítt nýtan, Fljótshlíð nægilegan afrett
fyrir sig, en vegna hagaþreingsla og fjár-tígríngs, sem sá hreppur
líður af þeim hreppum, er næst liggja og afréttarlausir eru, þá verður
sá Iítlð betur úti. Rangvellíngnr mega líka kallast í aírðttarþraung ;
því þeirra afréttur er mestmegnis eybísandar ; það eru því einkum

Holta- og Landmanna-hreppar, sem hafa afrett að nokkru gagni, og
á þeim astæðum var það líka byggt, að eg áleit eystri hreppana
hærra metna eptir tiltölu en þá vestri, einkum Holtamannahrepp.

G. Einarsson: Mer virðist, að hinum helðraða fyrsta korning-
kjörna þíngmanni ágreini meira víð meiri hluta nefndarinnar eptir
því sem sýnist, en a'O það se Í raun og veru; því nefndin álítur
jarðamatið sem grundvöll, en afgjaldíð sem hjalparmeðal ; hann þar
lí móti hefur afgjaldio sem grundvöll, en jarðamatið síðasta sem
hjalparmeðal. Eptir minni sannfæríngu hlýt eg a'O vera fastur á þ\Í,
að matið í jarðamatsbókunum se á miklu betra grundvelli byggt en
mat þaö, er eingaungu væri byggt lí afgjöldunum. Eg hef reynt
við einstöku jarðir, mer kunnar, aðferð þá, sem nú el' stÍlngi~ upp
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á, til ao lagfæra með jarðamatið, og hefur sú þar af framleiddu á-
lyktun orðið sennileg. Hinn heíðraði varaforseti hreifði því áðan,
að ser væri ekki ljóst, hversu fara ætti með jarðir þær, sem tilheyra
landsveitahreppum, en hafa þó sjáfarhlunnindi. Mer hefur komið
þetta til hugar fyrri, einkum þegar eg var að skoða málið í hlutfalls-
nefndinni, og fannst mer, ao þessar serstöku jarðir þyrfti að taka til
greina ser í lagi, og til þess álít eg að Reykjavíkurnefndin ætti að
hafa leyfi; annars vero ur matið á þeim með tilliti til kostanna jafn-
aðarlega lægra en á hlunnindalausum jörðum í sama hreppi. þess
ber líka að gæta, að afgjöld þessara jarða hafa líka töluvero áhrif
á afgjald hreppsins yfir höfuð, svo ao hann fyrir skuld afgjaldanna
af þessum jörðum sýnist hærra metinn, heldur en hann þó í raun
rðttrt er, t. a. m. Skarðstrandarhreppur í Dalasýslu sýnist eptir af-
gjöldunum miklu hærra metinn en hinir hreppar sýslunnar; en það
mun hann þó eingan veginn vera í raun réttrl, Ao öðru leyti er
eg þeirrar melníngar, a~ því betur sem maður les jarðamatið í kjöl-
inn, því meiri sannleika finni maður í því, en lesi maður það laus-

. lega, þá ber mest á ójöfnunum ; her þarf ekki ao hugsa um annað
en að komast sem næst því rétta ; en að finna það fullkomlega retta
er ekki unnt.

V. Finsen: Eg víldl leyfa mer eina athugasemd vlðvíkjandi
uppásuingu nefndarinnar, þar sem hún bendir á ýmsa hreppa, sem
hún reyndar ekki vill að seu metnir upp aptur, en sem eru annað-
hvort of hátt eða of lágt virtir ~ið jarðamatíð 1849, og sem nefndin
nú vill fela Reykjavíkurnefndínnl að jafna virðinguna á. Mer skilst,
ao hin hefðraða nefnd hafi :ílitið, að um þessa hreppa gilti ekki þaö,
sem í uppásuingu stjórnarinnar er gjört ráo fyrir að geti átt ser stað,
nefnilega að hlllta'beigandi hreppar seumetnír eptir gagnstæð7'i reglu
við þá, sem annars ta 'bar í sýslunni hefur verið við höfð, og se þetta
meiníng nefndarinnar, þá. er uppástúnga hennar í því tilliti ekki
métstrfðandl uppástúngu stjórnarinnar. Nefndin hefur nú stringið
upp á, að Reykjavíkurnefndin skyldi (yrirfram leiðretta rnatíð í þess-
mn umtöluðu hreppum, en þá vildi eg Ielöa athygli að því, að mer
þykir þao vera of mikið lagt á Reykjavíkurnefndina a'O ætlast til, að
hún leioretti matið, án þess að hafa neina reglu ao fara eptir; í
nefndarálitinu er reyndar víð suma af þessum hreppum tilgreint það
hlutfall, í hverju hækka eigi eða lækka hreppa þessa; en eg vildi
þá skjóta því til frarnsögumanns, hvort ekki mætti fyrir ályktar-
umræðuna taka inn í uppástúnguna hlutfall þetta eða þá einhverja
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fasta reglu, sem Reykjavíkurnefndin ætti ao fara eptir. Hún getur

haft nóg að starfa samt, og er ekki vert ao leggja meira á hana,
en þörf er Ii. þar næst skal eg gjöra eina athugasemd um uppá-
stringu nefndarinnar, áhrærandi hvernig koma eigi jöfnuði millum
hinna einstöku sýslna. Nefndin hefur í þVÍ tilliti aðhyllzt uppástringu

stjórnarinnar, nefnilega að upphæð leigugjaldanna í hverri sýslu skuli
brúkast til að koma á jöfnuðinum, en nefndin hefur í því tilliti falið
Reykjavíkurnefndinni meira en stjórnin hefur viljað, þar sem nefndin
vill láta Reykjavíkurnefndina leita upplýsínga fyrst um leigumalann
og svo laga (modificere) regluna eptir þessum upplýsíngum. Mer
finnst nú of mikið lagt á Reykjavíkurnefndína með þessu, og þó eg
skuli ekki bera á móti þVÍ, að slíkar upplýsingar SEm nauðsynlegar
~inokkrum stöðum, þá vil eg í öllu falli skjóta því til framsögu-
manns, hvort ekki mætti í uppástúngunni, þegar greíða á atkvæði
um hana, taka fram nokkrar einstakar sýslur, sem leita á upplýsínga
um, svo þetta se þó nokkuð takmarkað, Ao öðru leyti er eg ívafa
um, hvort ekki væri rettast ao taka uppástúngu stjórnarinnar bein-
línis eins og hún er, nefnilega fara eptir upphæð leigugjaldanna eptir
alþíngistollsskýrslunum, og llíta SYO bíða með að jafna að öðru leyti
hlutfallíð millum sýslnanna, þar sem þess þarf, þangað til hundraða-
talan í hverri sýslu á síðarmelr ao ákveðast af alþíngl.

J. Petursson: Eg er í ýmsu samdóma nefndinni, en þó ekki
fyllilega í öllu; eg vildi geta þess, að í uppástúngu stjórnarinnar er
sagt, ao það se einkum ætlunarverk alþíngis, nú að finna og skera
úr, hverjir hreppar séu of hlítt eða of lágt virtir, og sem þurfi því
ao viroast upp aptur (stjérnarupp.ístúngan bls. 7), en eptir uppástúngu
stjórnarinnar á þetta ao ske þannig, ao amtmennirnir láti meta þá hreppa
upp aptur; ef þíngíb treystir ser nú að segja, fhverju hlutfalli viro-
ingin í þessum hreppum standi til vlrðíngarínnar í hinum öðrum hrepp-
um sýslunnar, og það hefur hlutfallsnefndin í Vesturamtinu treyst
ser til að gjöra þar, og eins ao nokkru leyti hlutfallsnefndin íNorður-
amtinu, þá finnst mer óþarfi ab meta upp aptur á þann hátt, að
senda amtmanní málið, þar Reykjavíkur-nefndin þá hæglega sjálf getur
lagað þetta, og stjórnarinnar tilgángi með endurmatið viroist víð þetta
fyllilega nað, en upp á langtum kostnaðarminni máta. En þar sem
nefndin nú ekki hefur fundið ámínnzt hlutfall, en þó álitlð, að rnatíð
í hreppnum væri of lágt eða of hátt í samanburði vio matið í öðrum
hreppum sýslunnar, þá finnst mel' vafi, hvort ekki muni eiga að senda
amtmannlnum málið, og hann eigi a~ láta meta npp hreppi nn, því
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Reykjavíkur-nefndin sýnist eptir uppástringu stjórnarinnar þá ekki
fær um, a'ð laga þetta; en eigi hún al'> laga það, þá sýnist sem hún
í því yrði að fara eptir þv í, í hverju hlutfalli afgjöldin í hreppnum
stæðu til afgjaldanna í hinum hreppum sýslunnar til samans, og
laga svo matið í hreppnum eptir þessu hlutfalli; þetta væri nú og
í nokkurri samhljóðan vil'> það, hvernig stjórnin vill laga matið sýslna
lÍ millum, en aðhyllist þó þíngið þenna veg, þá færist það samt frá
frumvarpi stjórnarinnar, og það finnst mer sem það ekki megi, nema
þa'O þá um leíb a'O minnsta kosti gefi reglur fyrir, hvernig Reykja-
víkur-nefndin eigi a'O laga þetta, hvort muni duga, að gjöra það ,í
fyr til'ðan hátt, eður ekki. Hvað jöfnuðinn millum sýslna snertir, þá,
eptir því sem mer skilst uppástúnga stjórnarinnar, á hann að lagast
eptir afgjöldunum, og matið í hverri sýslu að hækka eður lækka svo, að
það veröl 25 sinnum stærra, en jarðaafgjöldin eru þar, svo þegar menn
þannig eru búnir að hækka og lækka jarbarnatíð í öllum sýslunum,

ecU!' á landinu öllu, fá menn í rauninni úr því út tölu, sem er 25
sinnuni stærri, en jarðaafgjöldin eru í öllu landinu, og við þetta eru
menn þ,i búnir að yfirgefa jarðamatið sjálft, eins og hinn helðraöí
fyrsti konúngkjörni þingmaður segir. En þó þetta se nú svona, þ,i
er þó jarðumatið ekki yfirgefið, nema meðan er verið að ná jöfnuð-
inum millum sýslnanna, því það hefur sína fulla þýbíngu fyrir þVÍ,
hvað matið innansýslu snertir, því menn verða að gæta að því, að
við jarbamatlð er fundið hlutfallið millum verðsíns lÍ hverri einstakri
jörðu, og verðsins á öllum jörðum þar í sýslu til samans, og
þetta hlutfall verður ætíð að verða híð sama, hvort sýslan öll
er hækkuð eður lækkuð í verði á fyr tiloan hátt. Hafi maður
til að mynda víssan höfuðstól í einhverri sýslu, sem se 25 sinn-
um stærri en jarbaafgjöldln þar öll, þá geta menn fundið höfuð-
stól hverrar einstakrar jarðar þar, með því að bera saman matið
lÍ, henni við upphæðina á matinu í allri sýslunni, og á þrí, eptir því

sem þannig finnst, að hækka eður lækka matið á þessari einstöku

jörðu.
Framsiiqumaður : 1)ao, sem þíngmaðurinn úr Strandasýslu skýrbí

fr.i um, hvernig hafa mætti við reglu þá, sem tekin er fram í stjórn-
aruppástúngunni stafi. B, til að lagfæra með jarbamatið, án þess að
raska að neinu þeim mismun, sem í sjálfu matsverðinu er fram kominn
:í hinum verulegu kostum og stærð jarðanna, er öldúngis ren, og
sest þar af ljósast hinn verulegi mismunur, sem er ;i upp.ístringum
meiri og minni hluta nefndarinnar. Minni hlutinn leggur nefnilega
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jarbaafgjdldín, sem nú eru, til aðalgrundvallar fyrir lagfæríngunum,

en eptir uppastungu stjórnarinnar, sem meiri hlutinn hefur nú að-
hyllzt, verður a\) hafa sjálft matsverð jarðanna til aðalundírstöðu fyrir
lagfæríngunum, en aptur hin samanlögðu jarðagjöld í hverri sýslu, sem
reglu eba mæltkvarða .íyrir þessari lagfæríngu, það er a\) skilja, sem
einn gefinn lio í reikníngsdæminu, þar sem annar liðurinn er mats-
verðið á öllum jörðum í sýslunni og hinn þriðji á hverri sérstakri
jörð ; mismunurinn á matsverði hinna einstöku jarða getur þannig
haldizt óhaggaöur. Hinn háttvirti fyrsti konúngkjörni þíngmabur
sagðist ætla þeirri nefnd, sem hann hefur stúngið 'upp á, ab útvega
ser allar mögulegar skýrslur og upplýsíngar, og hið helzta af því á-
liti hann hið nýja jarbamat, en vel að merkja, sagði hann (- og
eg vona það komi fram í ræðu hans, eins og þíngmenn muna að
hann sagði svo -) einúngis lýsingu jarðanna, en ekki matsverð þeirra;
en eg held, al'l lí lýsíngum jarðanna lít af fyrir sig verði ekkert
grætt og ekkert byggt, eins og þær eru í matsbdkunum ; það el' að
vísu svo, ao þessi lýsíng á að vera ástæðurnar fyrir matsverði hverr-
ar jarðar, en þeim er líkt vuríð, og þegar élöglærðlr menn semja dóm,
niðurlag hans getur veríb öldringis rt'ltt, þó ástæðunum se ábótavant,
og í [arðamatsgjörðinni er sjálft vírðfngarverð hverrar jarbar niður-
lag eoa aðalatkvæðið, og getur ve~'i'O rétt, þó rístæburnar (lýsíng jarð-
anna) beri það ekki beinlínis með sik Hinn háttvirti komÍngkjörni
varaþíngmaður hreifðl í ræðu sinni athugasemdum, sem eg álít mikið
verulegar, en þ6 að kann sko væri réttast að taka ekkert fram um
þao, eptir hvaða mælikvarða Reykjavíkurneíndln á ao lagfæra matið
í hreppunum, þ:i skal eg samt yfirvega þetta ruíkvæmar með með-
nefndarmönnum mínum, áður en málið geingnr til alyktarumræðu.
Að öðru leyti hélt eg, að nægilegar bendíngar um þetta væru telm-
ar fram í nefndarálitinu, en það er annað mál, hvort þa'b eigi ekki
betur við, ao þetta se einnig tekið fram í uppastringuatrlðunum. Eg
skyldi ekki ljóslega hinn sama hefðraða þíngmunn, er hann talaði
nm að láta bíða, samkvæmt bls. 12 í uppastungu stjórnarinnar, að
jafna hlutfallið milli sýslnanna, þánga'O til hundraðatalan verður á-
kveðin af alþíngi fyrir hverja sýslu; en eg held þó, a'O Reykjavfk-
urnetndin ætti að vera biiin að koma ser niður á einhverjum jöfn-
uði milli sýslnanna, áður en alþíng til tekur hundraðatöluna. Eg
skal að lykturn leyfa mer a'O geta þess viðvíkjandi þVÍ, sem þíng-
maður Rangvellínga sagði um, að matsverðið á flestum jörðum í
S~a)ltafe1b'lý~lu hpfOi verið fært upp viö yflrmatlð, þá var þao að
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vísu svo í einstöku hlutum sýslunnar, þar sem jarðirnar eru í raun
og veru beztar, t. d. einkum í Skapt.írtúngu og Alptaveri, en aptur
voru flestar jarðir í Mýrdal og Meðallandlnu færbar nokkuð níður,
sakir landþreingsla og afréttarleyais í þeim sveitum, og svo einnig
áfallanna, sem margar jarðir í Meðallandi eru undirlagðar.

6. Sívertsen: þó her Sen orðnar langar umræður, þá ætla eg
þao se þíngsins aðalviljl, ac nefnd komi í málíð, og ac eitthvað
verðl gert, en millinu ekki frestað, Eg fyrir mitt leyti get ekki ætl-
ac annað, en það se hverjum manni annt, og samkvæmt þjócarinnar
vilja, ac málið nú þegar sem fyrst verði leitt til lykta, en þótt eing-
um hafi getað kurnið það til hugar, ac nefnd þessi skuli verða alvís
eða almáttug. Fyr en nefnd þessi hefur komizt á, þá er eingrar
lögunar ac vænta, og fyrirkomulag það, sem mí er, er því óviöfelldn-

ara, sem það stendur leingnr, og bænarskrár þær, sem koma fyrir
þínglð, sanna þetta opt og ávallt, þar sem beðið er um bút iiýmsu,
sem á þessu byggist, einkum skattgjaldslögunum. þao eru margir,
sem ekki geta áttac sig réttilega f þessu, og lýsir því meðal annars,
orðatiltæki þjóbarinnar, er opt heyrast svona : - "þetta tók sýslu-
maðurinn af mer" - "þetta gaf eg prestinum mínum" - ))þetta
galt eg kirkjunni núna ;Írio ac tarna" - og er þetta ljóslega vott-
ur um þá miklu óvissu milli almenníngs, sem menn ættu ac geta
rekið á flótta. Nefndin vona eg hafi sýnt fram á, hvernig að það
mundi geta tekizt. En eg voga mer ac segja, að stórmikil ósam-
kvæmni verbur lÍ jarðamati því, sem einúngis væri byggt ~íeins árs
afgjaldi hverrar jarcar fyrir sig. Eg veit til, ao á einni og sömu
tYíbýlisjöro hefur verið % meira aígjald á annari hálflendunni jafngöðrí
hinni, en eingu betri. Eg veit ekki, hver aðhyllzt getur það, ac
hafa eins árs afgjald fyrir undirstöðu jarðamatsius, og ei svo mikið
þó, sem að taka meðaltal afgjaldsins fyrir nokkur ár. Og Reykja-
víkurnefndln ætti ac sitja við þenna eins árs aígjaldastarfa 3 úr, og
eg veit ei, hvað mikið leingur. Eg verð ac ætla, að miklu senni-
legra se álit meiri hluta nefndarinnar, ac jarðamatlð 1849-1850 se
haft fyrir undirstöðu með stöðugrt hliðsjón til jarða-afgjaldanna og
kunnugleika þeirra manna, sem nú þegar í þínginu hafa borið hvert
hérað eður sveit saman við aðra. Þannig' verbur jarðamatið undir-
staða, en afgjöldin, kunnugleiki jarða og sveita, hjdlparmeböl til end-
urlögunar og niðurjöfnunar. Þannig hefur nefndin tekið fram um
mismuninn á hreppamatinu í Vesturumdæminu, en þó byggt á eða
gelngið út frá þeirri sýslunni, sem dýrast virðist metin. þar sem
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nefnilega hvert gamalt hundrað í henni verður 34 rdl, 48 sk., sem
þó eptir meðalverði annarstaðar í öllu landinu ekki er nema nær-
hæfis 29 rdl.; en vegna þess, sem umtöluð sýsla er svo hátt metin
og hlutfallsnefndin hefur lagað eptir því hinar sýslurnar í Vestur-
umdæminu, svo yrði þar nú hvert gamalt hundrað eptir þeirri setn-
íngu nálægt 34 dölum. þetta mun nú Reykjavíkurnefndin geta lag-
ab í hendi ser milli amta og sýslna, þó þa'ð krefji með ser mjög
nákvæma rannsókn, töluvert lángan tíma, útreilmínga, skriptir og því-
um líkt, en eg held, að allir vilji, að jarbamatíð, sem ei'ðfestir menn
hafa samið í héruðum, heldur se lagt til undirstöðu en annað, má
ske verra og ósennilegra. þa'ð vita allir, að verk Reykjavíkurnefnd-
arinnar hlýtur að verða éfullkomíb, eins og hver önnur mannaverk;
en það er með það eins og með sólina, hana vilja menn nota sem
bezt, og ekki hætta að brúka hana, þó a\) mannlegt anga kunni að
geta fundið bletti í henni, og þá má þó því heldur nota hin ófull-
komnu mannaverk, sem þau ekki eru eilíf eða ævarandi, sízt þetta
unitalaða jarbamat, því eg gjöri sjálfsagt rá'ð fyrir, að leyfð verði
endurlögun á þeirri nýju jarðamatsbók með vissra ára tímabili; þar
sem reynslan þ,i sýnir, að brýn nauðsyn beri til þess. Eg verð að
fallast á athugasemdir þær, sem eru gjörbar um hlunnindajarðír ;
því margt er athugavert um þær, einkum þar sem eru góðar
sveítajarðir og líka hlunnindajarðír til sjóar. Eg ætla í því efni
a'ð áskilja mer, ef til vill, breytíngaratkvæbí í þá átt, að þeim,
sem eiga hlunníndajarðír, se gefinn kostur á, að fá matið á þeim
lagað,

G. Brandsson: Hinn heiðraði 5. konúngkjörni þínginaður vakti
athugasemdir á, hver aðferðin að mundi verða betri, sú að Reykja-
víkurnefndin reyndi til ab laga jarðamatíð eptir afgjaldi jarðanna,
eða tillit til þess skyldi verða haft síðar ; eg held það se betra, að
Reykjavíkurnefndin geri það, því eg treysti hinu síður, að svo ná-
kvæmt tillit yrði haft til þess, sem þyrfti, þegar ætti að fara að meta
jarðirnar til hundraðatals, því það mundi a\) miklu leyti verða byggt
á því, sem Reykjavíkurnefndin þá yrði búin að gjöra; henni mun og
verða mögulegt a'ð laga þetta, þar sem hún á kost á að leita ser
allra upplýsínga, sem orðið getur, og sem stjórnín bendir á í uppá-
stúngu sinni, bls. 9. Hinn heíðrabí 6. konúngkjörni þingmaður skýrN
frá, að jarðamatíð í Flóanum hefði verið hækkað vlb yfirmatíð, þar
það þá þókti of lágt, en eg bíð hann gæta þess, að nefndin fór ein-
mitt eptir yfirmatinu. Þa\'! gat nú verið astæða til a\) hækka það ekki
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framyfir það, "elli þeir hafa gjört, svo samhljúðun su , sem þeir ha fa
ætlazt til a~, yrti tÍ matinu í allri sýslunni, raskaðist ekki um of,

en hvort þeir hafa álitið sýsluna yfir höfuð nógu hátt metna, verður
ekki þar með sagt.

r. Finsens: Pao "ar ekki meiníng mín, ao Reykjavíkurnefndin
ekki ættiao reyna til ao koma jöfnuði lí millum sýslnanna; þetta á-
lít eg verði með því, ao breyta reglunni í uppastúngu stjórnarinnar;
en eg hélt, að það mundi verða of mikill vandi fyrir hana án nokkurr-
ar reglu ao ákveða hlutfallíð milli sýslnanna, þegar hún eptir uppá-
stungu nefndarinnar á ao leita fyrst upplýsínga um Ieígumalan og
laga þar eptir stjórnarregluna, og þá er eg í vafa UIlI, hvort ekki
mundi vera betra ao fara beinlínis eptir leigugjöldum sýslnanna, eins
og stjórnin vill, og láta bíða með ítarlegri jöfnnð, þangað til hundr-

abatala væri akvebin.
G. Brandsson: Hinn 5. konúngkjörni þíngmaour mun hafa

misskilið mig ,íoan; eg var ekki ao tala um hundra oatölnna, en að
þao þyrfti ao taka jarbaafgjöldin til greina, þar sem að þau eru mis-
jöfn eða misjafnlega goldin; því ao öðrum kosti áleit eg Reykja-
víkurnefndlnni ómögulegt að finna rett hlutföll milli sýslnanna.

M. Andrhson: Viðvfkjandí breytíngaratkvæbi þíngmanns Barð-
strendínga þá veit eg ekki, hvort þa'b er nauðsynlegt eptir uppástringu
stjórnarinnar, þar mer finnst liggja í henni, ao það se mönnum
heimilt að benda Reykjavíkurnefndinni á, ef jarbamatið ekki finnst
vera sanngjarnt á hlunnindajörðum og öðrum jörbum.

Framsiiqumaður : :Mer finnst það ekki vera nauðsynlegt fyrir
Reykjavíkumefndina, eða yfir höfuð a~ tala um það að gera, að
finna hið rétta hundraðatal. En í nefndarálitinu er sýnt einkum fram
á, að gjaldlagið er mjög frábrugðið í ýmsum einstöku sýslum frá því,
sem almennast er, og mundi því geta haft töluvero áhrif á lagfær-
ingu jarbamatsins, ef að öllu væri farið eptir afgjaldsskýrslunum án
allrar tílmiðlunar (módifícatiónar). Reykjavíkurnefndinni ríður því
að mínu áliti mikið á, að geta feinglð von um, einkum nú af hinum
hæstvirta konúngsfulltrúa, ao hún gæti feíngið allar mögulegar upp-
lýsíngar í þessu efni, bæbi hjá hlutaðeigandi embættismönnum og
sj.ílfri stjórninni.

Konúngsfulltrúi:. þar eð nefndanilitíð, sem, eptir því sem út
lítur fyrir, flestallir þíngmenn munu aðhyllast, fer í öllum aðalatrið-
um áhrærandi lagfæríngu jarðamatsins í sömu stefnu, sem uppastringa
stjórnarinnar, svo hef eg víbvfkjandi því eingar verulegar bendingar
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all gefa þínginu; einasta skal eg geta þess, að eg vona, að þínglb

haldi fast "ill þá stefnu, sem nefndarálitill fer fram, og eg se ei
betur, en all þíngill þegar se skuldbundið til þess, þar það hefur
óskað og Ieíngið leingdan þíngtímann eimíngis undir því skilyrði,
al'> það fallist á stjérnaruppastringunn í öllum verulegum atriðum
hennar. Í tilliti til þess, al'! hinn heiðraði framsögnrnabur ;iðan spurði
um, hvort Reykjavíkurnefndin mundi geta feínglð þær npplýsíngar frá
yfirvöldum landsins, er hún kynni eptir að æskja, þá tel eg þetta
sj.ílfsagt ; því nefndin er kosin og lít nefnd eptir boði konúngs, og

í krapti þess myndugleika, sem hann þar til hefur gefið, og þess
vegna munu yfirvöld landsins finna ser það skylt, al'! veita nefndinni
embættis vegna þær upplýsingar, er hún með þarf, til all geta fullnægt
köllun sinni. Að öðru leyti skal eg leiða athuga innanríkisráðherrans
all því, hvort hann finni það nauðsynlegt, að skrifa landsins yfirvöld-
um í þessu tilliti eður ekki.

Framsögumaður : þar mer finnst, all ræður flestallra þingmanna
lúti í þá átt, all samþykkja uppastúngur nefndarinnar, og það því
braðum mun liggja fyrir þinginu, al'! kjósa tvo menn í nefnd þessa,
þá væri þal'! mikils varbandi fyrir þmgtö, að hinn hæstvírtl konúngs-
fulltrúi vlldi fyrirfram til taka þann mann, sem hann ætlar ser að
kveðja í nefndina í umboði komings, og leti þíngíð vita það, því eg
tel víst, all þínglð, þegar það veit, hver sá maður er, vildi haga kosn-
íngum sínum þar eptir, svo sem mögulegt er, og velja helzt þá menn,
sem í aðalskoðari sinni á málinu mætti ætla all mundu verða þeim
manni samdóma og samtaka, en eg alft míkílsvarbandn, ef svo gæti
orðið.

Komíngsfttllt1'líi,' Vm leið og hinn háttvirti forseti lætur mig
vita, hve nær kosníug hinna 2 meðlima Reykjavíkurnefndarinnar eigi
all fara fram í þínginu, skal eg gefa honum ávísun um, hvern eg
muni velja til ao vera formann nefndarinnar.

Forseti: Fyrst fleiri þíngmenn ei vilja ræða þetta mál, þá er
undírbúníngsumræðunní lokið, og mun mál þetta svo á morgun geta
komill til ályktunarumræðu og atkvæðagrelðslu, þar breytíngaratkvæði
eru fá og uppástúngur nefndarinnar ekki margar, svo að atkvæða-
skráin mun geta verið tilbúin og prentuð á morgun. En þegar eg
nú horfi fram á það annað, sem þíngíð hefur að starfa, ál'!ur því
verlli slltlð, og heldur ekki veit, hvort varaþingmaður Reykjavíkur
getur orbið búinn með álitsskjal í sveitastjórnarmálinu á morgun eða
ii miðvíkudagínn, og svo stendur til all semja umfángsmiklð álits-
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skjal í því máli, sem í dag hefur verið rætt, þ:i veit eg eingan ann-
an veg til þess, a~ starfa þingsins verði lokíð, en a~ biðja hinn
hæstvírta konúngsfulltrúa um a~ fresta þvi að slíta þínginu, þángað
til á fimmtudag.

Jón Guðmundsson: Eg treysti mer ekki til a~ verða Minn a~
semja álitsskjal í jarðamatsmálinu á míðvikudag ; það getur verið, að
einhver annar treysti ser til þess; en eg ætla, a'ð eg muni geta verið
búinn með það, ef einn dagur verður á milli, það er a'ð skilja á
fimmtudaginn.

H. Kr. Friðriksson: Eg verð Minn með álítsskjalíð í sveita-
stjórnarmálinu á mlðvíkudaglnn, en ekki fyr.

Forseti: þar þínglð ei getur orðlð búið með skjöl þessi frá
sinni hendi á miðvikudaginn í þessari viku, þá verð eg þíngsins
vegna a'O bi'Oja hinn hæstvirta konúngsfulltrúa, a~ leíngja þíngtím-
ann til næsta dags.

Konúngsfulltrúi: þar e~ eg af þVÍ, sem nú hefur verið fært
til bæði af forseta þíngsins og framsögumannl, se það glöggt, að
skýrsla (Beretning) þíngsins til konúngs ekki getur or'Oi'ðfullbúin
eður samþykkt af þíngínu, fyr en annaðhvort allraseinast á næst-
komandi míðvíkudagskvöld ella á fimmtudagsmorgun, skal eg draga
að slíta þínginu, þangað til kl. 12 á fimmtudaginn.

Forseti: þá eru 3 álitsskjöl, sem eg vildi biðja þíngmenn hlýða
á og samþykkja.

Voru þá lesin upp og samþykkt 1. bænarskrá til komings um
stofnun búnaðarskóla á Íslandi, og hljóðar hún þannig:

Til konúngs.
Til alþíngis hefur nú kornið bænarskrá þess efnis, a'ð þíngi'ð

allra-þegnsamlegast biðji yðar konúnglegu hátign um, allra-mildileg-
ast að stofna her á landi biinaðarsköla, samkvæmt því er þíngi'ð
allra-þegnsamlegast bað um 1853.

Til a'O íhuga málefni þetta var sett nefnd á þínglnu, og þa'ð
síðan rætt þar á lögbobinn hátt á tveim aðalfundum þess.

þa'ð kann mí a'ð virðast svo, sem beibendurnir hafi í þessu
verið heldur braðir á ser, er þeir ekki biðu þess, að menn hefðu
felngíð að vita, hverja áheyrslu hin allraþegnsamlegasta bæn þíngs-
ins 1853 Ieíngl, en þetta er þó ekki annað en eðlilegar afleiðíngar
þess almenna áhuga, er víða her í landi er vaknabur á jarðyrkjnnni,
því allir hinir hyggnari bændamenn ern jafnvel farnir a\) f\já, hversu
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landið mætti verða margfalt ávaxtarsamara, en það nú er, ef lands-
menn hefðu þekkíngu á ati rækta jörðina, sem vera bæri, og hversu
viti það hlýtur ati aukast ekki ati eins efni og velmegun landsbúa,
heldur tekjur þær, er af landinu renna í yðar hátignar sjóli; her á
landi eru víða afar-vílilendar merkur, er, mí sem stendur, liggja
með öllu í órækt, og það af landinu, sem á ali heita ræktað, mundi
þó geta tekið á móti langtum betri ræktun, ef menn bæru þekkíngu
á, ali yrkja jörðina betur, en þeir nú gjöra; en þekkíngarskortur
manna á jarðyrkju er öllu þessu tIl tálmunar, og varla munu menn
geta vænt her neinna almennra verulegra framfara í jarðyrkju, nema
góður húnaðarskóli kæmist her á, er bætti úr þekkíngarskortinum,
og hvar menn á reglulegan hátt gætu lært [arðyrkju ; en með því
þó þíngili af allrahæstu auglýsíngu 7. júní þ. á. ser, ali yðar kon-
unglega hátign ekki hefur getali fallizt á, ali her á landi yrði stofn-
aður búnaðarskóli á þann hátt, sem þíngíð 1853 aIlraþegnsamlegast
bað um, áleit það, ali það eigi ekki nú ali endurnýja þessa bæn sína;
það gæti og óneitanlega með tímanum haft góða ávöxtu fyrir jarð-
yrkjuna her á landi, þó byrjað væri á nokkuð smærra, en þíngíb fór
fram á 1853, svo sem ef 1 eða fleiri duglegir jarðyrkjumenn feingjust
á einhverja hentuga jörð í Subur-umdæminu eður fleiri jarðir, og þá
helzt sína í hverju umdæmi, til ali gjöra þar [arðabötatllraunír móti
því, ali þeir feingju ali sitja þar afgjaldslaust í hiti minnsta fyrst um
sinn; því bæði mundu slíkar tilraunir, ef þær heppnuðust vel, verða
mörgum til upphvatníngar, ali reyna þær einnig hjá ser, og koma
jörðum sínum í líkt horf, og líka mundu margir úngir menn verða til
þess, ali koma ser fyrir hjá jarðyrkjumönnum þessum, til að nema
hjá þeim jarðyrkju, einkum feingju þeir til þess nokkurn styrk, svo
sem af amtsbúnaðarsjöðunum ; og ef aðsókn sú yrðl talsverð, kynni
með tímanum á slíkum jörðum af sjálfu ser stofnast reglulegir bún-
aðarskólar undir stjórn jarðyrkjumannsíns.

En þar eð þó þessar jarðabætur ekki gætu með þessu fyrir-
komulagi orðið miklar á ári hverju, sízt í fyrstunnl, og jarðir þessar
fyrst með tímanum, eptir því sem jarðabæturnar íjölguðu á þeim,
gætu farið ali verða sem fyrirmynd annara jarða, væri nauðsynlegt
með öllu, ali fullkomin vissa hefðist fyrir þVÍ, ali jarðir þessar yrðu
til langframa hafbar til þessa augnamiðs ; en slík vissa fæst ekki,
þó einstakir menn vildu ljá [arðir sínar til þess.

þar eð það nú ekki er ali vænta þess, vegna efnaskorts manna
her, ali slíkir btínaðarskélar, sem um var beðið 1853, verði her, sízt
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svo lijótt, stofnaðir af einstökum mönnum, einkum þar eð ekki III,í
vænta neins styrks til þess af yðar hátignar sjóði, en það þó jafn-
framt virðist af áminnztri allrahæstu auglýsíngu, sem menn megi vænta
þess, að stjórnin á annan hátt, er víð á, muni styrkja til þess, er
miðar til að efla jarðyrkju hér á landi, þá leyfir þíngíð ser af fyr
tððum astæðum allraþegnsamlegast að biðja :

1. Meo 10 atkvæðum gegu 8:
A'ð yðar konúnglega hátign nú þegar allramildilegast vilduð
lj,í hentuga jör'ð í Suðuramtínu eða fleiri jarðir, og þá helzt
sína í hverju amti núna fyrst um nokkur ár afgjaldslaust
til ábúðar og jarðabötatílrauna þeim manni eða þeim mönn-
um, eptir því sem þeir fást, er hæfir eru til, og vildu stofna
[arðyrkjuskéla.

2. Me'ð 14 atkvæðum gegn 4:
Að allramildilegast mætti verða samþykkt, að stjórnendur
búnabarsjóðanna í ömtum landsins veiti úngum mönnum og
efnilegum til jarðyrkju, ef fe skortir til menntunar ser, hæfi-
legan meðgjafarstyrk til að fá notið kennslu í hiinaðarskél-
<Inum af vöxtum te'ðra sjó'ða.

Reykjavík, 6. ágúst 1855.
Allraþegnsamlegast.

Hannes Stephensen. Þ. Guðmundsson.

2., Alitsskjal til konúngs um, hvernig greiða skuli hostnuð
þann, er leiðir af því að framfylgja hinni frjálsu verzlan eptir
tilskipun 15. apr. 1854, svo hljóðandi.

Til konúngs!

Yðar hátign hefur allramildilegast þóknazt, að láta bera undir
allt alþíngis frumvarp til opins bréfs um þab, hvernig greíða skuli
kostnað þann, er þarf til að framfylgja lögum 15. aprílm. 1854 um
síglíngar og verzlun á Íslandi.

Til að íhuga þetta mál setti þíngið 5 manna nefnd; síðan var
það rætt á 2 aðalfundum, og leyfir þíngíð ser nú allraþegnsamlegast
al:J segja urn það álit sitt á þessa leið :

þa'ð sest af ástæðunum fyrir frumvarpinu, a'ð kostnaður sá, sem
her er spursmal um, er ætlaður til að koma á tilhlýðílegrl lögreglu-
stjórn og lælmisumjsón á þeim 6 verslunarstöðum, þar sem útlend
skip eiga fyrst að koma samkvæmt 2. gr. verzlunarlagannu, áður en
þau komi ;í aðrar hafnir við landið, og er þess í ástæðunum í því
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tilliti getið, <tO eins og mjog líklegt sé, ao ásuIllUm, e'Oa öllum
þessum stöðum þurfi ao auka Iögregluvaldíð með Því a'O skipa þar

liigrcgluþjóna, hvað þegar er skeð í Reykjavík, hvar bætt er víð ein-
um slíkum þjón við þá 2, sem þar hafa verið aður, þannig se reynd-
ar ~í4 þessara staða skipaour bæði lögreglustjóri og læknir, nefni-
lega í Reykjavík, á Vestmanneyjum, Stykkishólmi og Ísafirði, en ,i

Akureyri búi að eins læknir, en einginn lögreglustjóri, og á Eski-
fírði búi reyndar sýslumaðurinn, en fjórMngslæknirinn búi her um bil
4 mílur vegar þaðan. Me'O tilliti til Akureyrar er í astæðunum geing-
ið lít frá því, að sýslurnaðurínn í Eyjafjarðarsýslu verði ekki skyldað-

ur til að flytja sig á verzlunarstaðlnn, án þess honum væri bættur
skaði sá, sem hann hef'ði af flutningnum, og hefur því orðið spurs-
mál um, annaðhvort aú greiða af honum slíkar skaðabætur, eða, eptir
uppastungu amtmannsins, aú gjöra Akureyri að lögsagnarumdærul ser,
og setja þar bæjarfógeta, eða þá loksins, sem stjórnin vlrðist álíta,
sem stendur, tíltækllegast, að þar yrðí settur launaður maður undir
umsjón og yfirstjórn sýslumannsins, til að rannsaka skjöl skipanna
og skrifa upp á þau og sjá um, aú reglu se gætt á verzlunarstaðnum,
og er þess aú geta í því tilliti, að þegar er búið til braðabyrgða aú

setja þar hreppstjóra með 20 rd, launum, til þess að hafa þessi störf
á- hendi. Hvað læknisumsjón lÍ Eskifirúi snertir, þá hefur stjérnín,
eptir því hvernig á stendur, álitio ögjörandi, að skipa fjórOúngslækn-
inum að flytja sig þungað eða að skylda hann til að hafa þar á
sinn kostnað aðstobarlækni, er tekið hafi próf í læknlsfræðí, og segir
því svo í ástæðunum, að þa'O muni verða tekið til yfirvegnnar, hvern-

ig ráOio verði úr þessu með hagfelldasta móti, þegar búið se ao fá
\Illi þetta efni nákvæmara álit þeirra embættismanna er hlut eiga

ao m.ili.
Hvað nú snertir kostnað þann, sem þannig er gjört rá'O fyrir,

a'O nauðsynlegur verði til að framfylgja lögunum um hina frjálsu
verslun, þá hlýtur þíngíð að viðurkenna, að það er bæði í eðli sínu
og samkvæmt því, sem við umræðu verzlunarmalslns hefur verið gjört
ráo fyrir, að seð verði um, að ttlhlýðileg lögreglustjórn og læknis-
umsjón eigi ser stað á þeim 6 stöðum, þar sem útlend skip eiga fyrst
að koma og þó ekki hafi híngað til, síðan verzlunarlögin komu í
gildi, korníð mörg utanríkisskip híngað til verzlunar, þá er samt víð
því ao biiast, að á þessu kunni að verða breytíng, og er þá sjálf-
sagt, að þær ráðstafunir verði gjörðar, sem geta álitizt hagfelldar í
því umrædda tilliti, eins og þingið á hinn bóginn treystir því, að
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ekki verði aðrar slíkar ráðstafunír gjörðar en þær, sem eptir kríng-

umstæðum hverra tíma eru í raun og veru nauðsynlegar,
Áhrærandi þar næst spursmállð um, hvernig greiða skuli kostn-

ao þenna, þá er í frumvarpinu gjört ráo fyrir, að hann, að því leyti
snerti Reykjavík, eigi að greiðast úr sjóOi bæjarins, en ao öðru leyti
í hverju amti úr jafnaðarsjóði amtsins. þessari skoðun hlýtur meiri
hluti þíngsins i aðalefninu að vera samþykkur, en þó hafa þínginu
fundizt 01'0 þau, sem brúkuð eru i frumvarpinu, vera heldur yfir-
gripsmikil, þar sem þau ern svo almenn, ao þau viroast innibinda í
ser serhvern þann kostnað, sem gæti álitizt ao standa í nokkru sam-
bandi eða samanheingi "io frjálsu verzlunína, en þar með gætu, ef
til vill, sum þau útgjöld komizt inn undir greinina, sem væri mjög
óeolilegt ao greidd yrðu á þann hátt, sem þar er ákveðið. þíngi'ð
geingur i því tilliti út frá þeirri skoðun, að þegar rannsaka skal,
hvernig gjöld þessi eigi ao greiðast, þá beri að fara eptir hinum
almennu reglum, sem gilda um slík útgjöld her á landi og í Dan-
mörku, og þar sem nú einkum getur verið spursmal um, hvort hin
einstöku gjöld, sem snerta efni þetta, eigi að greiðast af rfklssjöðn-
um eða af sveitarlegum (communale) sjóðum, þá er það álit þíngs-
ins, að i því tilliti beri no fara eptir þeirri reglu, að á þessum ný-
nefndu sjóburu eigi einúngis að hvíla þau gjöld, sem eptir eðli hlut-
arins og almennum reglum, er hafa verið gildandi híngað til her lÍ

landi eða i Danmörku, geta talizt með sveitarlegum útgjöldum, og
að því einúngis sá kostnaður til að framfylgja verzlunarlögunum,
sem þetta getur átt víð um, eigi að greiðast á þann hátt, sem til
er tekið í frumvarpinu, en að þar á móti þau gjöld, sem öðruvísi
stendur á um, eigi að greiðast úr ríkissjéðnum, eins og híngað til.
Þíngio álítur því réttast, að aðgreina þau ýmsu útgjöld, sem nefnd
eru í ástæðum frumvarpsins, og athuga, hvað eigi að gilda um hver
þeirra út af fyrir sig.

Hvað þá þannig fyrst snertir lögregluþjóna þá, sem nauðsynlegt
kynni ao verða að skipa á þeim umræddu verslunarstöðum, þá er
það í eblí sínu og samkvæmt reglum þeim, sem gilda í öllum öðr-
um löndum og einkum líka í Danmörku - með fáum serstökum und-
antekningum -, að laun til slíkra þjóna eru greidd af sveit þeirri,
þar sem þeir eiga al'! halda reglu, og samkvæmt þessu ættu lög-
regluþjónar þessir ao réttu lagi ao fá laun sín af kaupstaðnum
sjálfum, eða, þar sem ekki er kaupstaour mel'! serstökum bæjarsjóði,
þá af hrepp þeim, þar sem verzlunarstaðurínn liggur. Á móti þessu
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þar það er öldúngis formlaust og ósamkvæmt sjálfu ser. Eg verð,
eptir því sem eg get bezt ie~, að aðhyllast minni hluta nefndarinn-
ar, og af ræðum manna hef eg betur getað sannfærzt um, að þessi
minni hlutans uppástúnga geti vel gefizt, og hvernig sem a~ stjórn-
inni ge~jast a~ henni, mun hún þó finna, a~ í uppástúngu þeirri er
samkvæmní, og sömu reglu fylgt frá lægsta stigi til hæsta. Ein-
hver gat þess her í þingræðu sinni, a~ sýslunefndlrnar mundu ekki,
enn sem komið er, geta skipazt af góðum mönnum eða færum til
þess, a~ gegna starfa þeim, sem þeim er ætlaður, og bændur væru
eigi svo felagslegir, að þeir mundu koma ljúflega saman til slíkra
nefnda. A~ þetta geti átt ser stað á einstökum stö~um víð sjó, skal
eg ekki reingja. En eigum ver þar fyrir að vilja, að sveitastjórnar-
lögin semjist eingaungu með tilliti til þessara hreppa, sem eru orðnir
aptur úr, og ekki miklu heldur óska, að þeim skili betur áfram, og
stuðla að því. Eg ætla mer ekki að fara a~ tala um einstök atríðí
eða liM atkvæðaskníarínnar Í þessu máli, heldur læt eg atkvæða-
greiðslu mína nægja um þá.

H. Kr. Friðriksson: þrátt fyrir allar umræður þær, sem her
hafa farið fram um þetta mál í dag, hef eg ekki geta~ komizt á
aðra sannfæríng, en eg hafði vm undírbúnfngsumræðu máls þessa.
Atkvæbaskráín, þótt hún se stór, villti ekkert sjónir fyrir mer, og
eg varð ekki rínglaður í höfðinu, þó eg sæi hana; ekki get eg
heldur jatað það upp á mig, eins og annar þíngmaður gjörN, a~
eg ekki hafi Iesið hana, og se eigi búinn a~ gjöra mer ljós aðalat-
rlði málsins. Eg hef reynt til að setja mig inn í malib, og mer
finnst stefna þess, bæði eptir stjórnarfrumvarpinu, eptir uppástúng-
um meira hluta nefndarinnar, og eptir uppástúngum minna hlutans,
vera mer ljós, en að þetta mál se komið inn í meðvitund hvers
manns finnst mer eingin astæða vera til að heimta, og eigi verða
heimtað. Eg se einga ástæðu til a~ fresta málinu af þeim rökum;
því það getur ekki orðlð mönnum fyllilega ljóst fyr en vi~ reynsl-
una, og það þarf reynslu, til þess menn geti gjört ser það fyllilega
Ij6st í framkvæmdinni, en stefna þess finnst mer verða að vera
hverjum þeim ljós, sem um það hefur hugsað, Hinn heiðraði fram-
sögumaður bar þíngmanni Snæfellínga það á brýn, a\) hann hefði
sagt, að amtsnefndirnar mundu verða miklu kostnaðarmeiri en al-
þíngisnefndin, en gat eigi sjálfur víðurkennt það, Eg verð nú að
vera á sama máli, og þíngmaður Snæfellínga, og er sannfærbur um,
a~ sá kostnaður muni verba miklu meiri, sem amtsnefndir meira
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hlutans, eða hvað eg ii ao kalla þab, hafa í för uieó ser, þó fram-
sdgumaðurinn se a~ gylla þa'O fyrir mönnum; því hvaðan sem kostn-
aðurinn er tekinn, þá er þa'O kosmaður ; hvort sem einn borgar sinn
skerf í almennan sjóo, til þess alþíngísmönnum, er í nefndinni sitja,
verði borgað fyrir starf sitt, eða sýslubúar skjóta saman fe, til að

borga þeim, er þeir senda fyrir sína hönd í þessa amtsnefnd, eða
það lendir einúngis á þeim, sem fara, þá er það kostnaður allt fyrir
það, og þessi kostnaður verour meiri, en þótt nefnd sitji í 7 daga eða
enda 3 vikur í Reykjavík, eptir að alþíngí er slitið. Þegar fram-
sðgumaðurínn segir, a'O nefndin, sem situr í 3 vikur, þurfi ao fá upp-
lýsingar heima úr héruðum, þá held eg, a'O svo geti Iaríð, að amts-
nefndirnar þurfi þessa eins með, t)ar sem hann fann að þVÍ, ao úr-
skúrbarvald væri feingíð nefnd, sem af alþíngi væri kosin, en vildi
heldur gefa alþíngi sj.ílfu úrskurðarvald, þá hefur hann ekki gætt
þess, að alþíng sjálft með þessu hefur feinglð úrskurðarvald. Jlíng-
maður Norður-þíngeyjarsýslu hefur ekki skilíð sjálfan sig, þegar hann

er að tala UIll hugsunarvillu hjá minni hluta nefndarinnar, því hann
gáir ekki a'O því, að uppástringa minni hlutans er hin sama og hans;
því að hvort sem 7 manna nefndin sker úr sveitamálunum meðan á
alþíngí stendur, eða ii eptir, þá á hrin að skera úr, og 7 manna-
nefndin er ekki fremur alþíng meðan það stendur, heldur en ri ept-
ir. Eg verð enn a'O vera fastur á því, að gjörbannenn þeir, sem
nefndin stíngur upp á, séu þýbíngarlauslr, amtmaðurinn verour í

rauninni hinn eini, sem úr málunum sker, enda varð Iramsögumanni
sjálfum á, að játa það, þar sem hann sagði, a'O þetta mundi verba
hinn bezti skóli fyrir þ.í, sem sýslubúamtr sendu. Hann sagðí og,

a'O amtmennirnir væru einhverjir hinir færustu að skera úr í svelta-
málum; eg efa það alls ekki, en mer finnst hann gjöra lítio ur dúm-
endunulll í yfirréttinum, sem fyrstir allra mundu verða kosnir í alþíngls-
nefndina, enda er þat, undarlegt, ef þeir eru ófærir til að skera tir
sveltamálum ásamt öðrum, meðan þeir eru Iandsyíirréttardéuiendur,
en verða undir eins færir til þess, ef þeir verða amtmenn. tlíng-
maðurinn úr Snður-þíngeyjarsýslu var a() tala UlH, að það væri skrítlð
at, velja Reykjavíkurbúa í alþínglsnefndina, til þess at, skera úr, ef til

vill, sínum eigin málum ásamt annara. Eg get eingan veginn víður-
kennt það upp á mig eða aðra Reykjavíkurbua, a'O vér séum hlut-
drægir, en þessa þarf ekki víb, því í hinni síðustu grein frumvarps-
ins stendur, at, lög þessi ekki skuli gilda fyrir Reykjavík, og henn-
ar málefni eiga því hef ekki víð.

122



Af öllum þeim ástæðum, er fyrir mer vaka, þá vero eg ao fall-

ast á uppástúngu minni hlutans; hann fer ekki of lángt, af því það
er einúngis stúngið upp á þessu til bníðabyrgba. þótt alþíngi með
tímanum fái Higgjafarvald, þá er ekki sagt, að sveitastjórnin skuli
vera hjá alþíngi; hún getur komill annarstaðar niður; eg get t. a. m.
ímyndað mer, a() her verði stofnuð serstök yílrsveltastjórn (Over-
communalraadi, og því er það rett, all binda ekki þetta úrskurðar-
vald víð alþíngi, nema fyrst um sinn.

J. Hávarðsson: Eg vildi einúngis leyfa mer ao taka fram á-
stæðurnar fyrir viðaukaatkvæði mínu undir nr. 91 á atkvæðaskrrínní,
sem eg með undrun se að nefndin hefur ekki aóhyllzt, þar sem það
er þó auðsjaanlega meir tryggjandí, en það, sem nefndin hafði stúng-
ill upp á. Eg tók það fram "ill ungírbriníngsumræðuna, all mer þætti
það Isj.írvert, þegar annar hreppurinn sendi þann mann á sýslufund,

sem ekki hefði atkvæðisrétt, en sá, sem kæmi frá hinum hreppn-
um hefði hann; en þó það væri lagað svo, að hvorugur hefði at-
kvæbisrðtt, sem ekki sest af nefndarálitinu að rá() se fyrir gjört, þá
ii þó sýslumannsatkvæði ao raða, þ,í jöfn eru atkvæði, og þá getur
honum yfirsézt eins í nefnd, eins og opt hefur borið víð áður, ab

úrskurðum hans hefur "erill breytt af æðra úrskurbarvaldl. Eg er
því fastlega á því, all hlutaðeigendum ætti að gefast kostur á, að
skjóta úrskurðum sýslunefndarinnar til æðra úrskuröarvalds, þegar

hreppa greinir á í sveitalegum málum. Her við bætist það, all eg
se ekki betur, en sýslunefndirnar eigi að gefa sinn úrskurð strax ii
staðnum, og ekki se leyft a() fá frekari upplýsingar, en fyrir hendi
eru, þá úrskurða skal; en þetta ætlast þó íramsögumaður til ao kunni
a() þurfa, þá amtmaður skal úrskurða með gjör'barmönnum sínum,
sýsla á milli, og þó eru ein gu óflóknari mál opt og tíðum milli hreppa,

heldur en milli sýslna.
Eramstiqumaöur : Eg skal nú ekki vera margorður í þetta

sinn. Eínringis vil eg geta þess, að mer fannst vera nokkur ósam-
kvæmní í ræðu ldns hefðraða þingmanns frá Su()ur-Þíngeyjarsýslu, þar
sem hann hélt, atJ stjórnin mundi varla fallast á uppástringu meira
hluta nefndarinnar, vegna þess að fyrirkoniulagið yrði eptir henni
svo ófrjálslegt. En þegar hann talaði um amtsrábln, þótti honum
þau ekki einúngis flókin með kosníngarnar og kostnaðarsöm, heldur
einnig einveldisleg. Eg held nú að uppástúnga stjórnarinnar um
amtsrab se frjálsleg, og eins uppástúnga meiri hluta nefndarinnar.
Þíngmatur Reykvíkíngn sagði, ao auitsrtíbin mundu eins þurfa að
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leita upplýsínga, og alþíngisnefndin. Eg vil nú spyrja, hvort hægra
mundi vera, a~ senda eptir þessum upplýsíngum til hreppanna frá
amtsraðínu, eða alþíngisnefndinni? Eg tala ekki svo míkíð um kostn-
aðinn í þessu tilliti, heldur hitt, að það yrbí opt öldúngis ómögulegt
fyrir alþíngisnefndina að koma því víð á þeim tíma, sem henni er
ætlaður, til þess að geta afgreitt þau á eptir. (Jón Guðmundsson:
Eiga gjörðarmennírnir að bíða, á meðan upplýsíngarnar fást ?). Marg-
ar af þeim upplýsíngum, sem vi~ þarf, geta legið heima hjá amt-
manni sjálfum, t. a. m. í málum, sem eru sama eðlis, og á~ur hafa
verið fyrir til meðferðar. þar al'! auki á amtmaður að kalla þessa
menn til sín, þegar þess þarf, meb nauðsynlegum fyrirvara, og er þ~í
ætlandi, hann sjái um, a~ allar þær upplýsíngar, sem þarf í málinu,
sðu komnar. Þíngma~ur Reykvíkínga álasaðl mer, a~ eg hefði sagt,
a~ þetta yrði glí~ur skóli fyrir menn ofan úr sveitum. En eg vil
spyrja hann, hvort þetta verður ekki einmitt göbur skóli fyrir þá,
þar sem ekki er væntandí, að þeir hafi mikla reynslu í þeim efnum,
og þar í eru eingir færari að fræða þá, en amtmennirnir. Hann
sagðl og, að menn mundu fyrst af öllum velja dómendurna í lands-
yfirréttinum í alþíngísnefndlna, og þetta yrði mjög ísj árvert. En
væri það gjört, yrðí það öldúngis rett, sem þínginaður Norður-Þfng-
eyjarsýslu sagði, að Reykjavík gæti þá orN~ annar parturinn, og
þa'ð sá, sem úrskurðinn ætti a~ leggja á, þegar svo bæri undir, að
hana ágreindi víð önnur sveitarfélög. Þa'ð dugir ekki a\') segja, a\')
þessi lög komi ekki Reykjavík víð, því hún getur opt orðið annar
málsparturinn, þegar t. d. hana ágreinir víð aðrar sýslur um fatækra-
framfærslu. Eg ímynda mer alls ekki, að dómendurnir vi~ lands-
yfirréttinn yrðu hlutdrægir fremur en þingmaður Reykvíkinga sjálfur.
En nú yrði má ske þfngmaðurlnn sjálfur kosinn í nefndina, og hann
væri þá í fátækrastjórn bæjarins, og þ;í gæti honum líka orðið þessi
starfi óþægilegur. Þa~ var eitt breytíngaratkvæði, sem mer sást yfir
;í'ðan, af því það sýnist ekki míkílvægt ; en það á víð það, að það
er ekki allt, þar sem það er se~; en það er tölulíður 102 á atkvæða-
skranní. þar er stúngíð upp á, að nefndin í Reykjavík sitji 1 viku
að störfum, og þetta er mikið fallegt að heyra. En þar er hængur
vi~ og hann ískyggilegur, þar sem talað er um leingíngu tímans.
Eg efast ekki um, að forseti alþíngis leingi hann ekki, nema brýn
nauðsyn beri til, en hvernig getur hann dæmt um þá nauðsyn, nema
hann þekki öll málin? Hann getur víð þetta orðið settur í mikinn
vanda, þVÍ nefndarmenn geta kennt honum um, að hann hafi ekki
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viljað leingja tímann, og því séu þau mál ekki búin, sem eptir kunna
a~ verða. Mer finnst þessi uppástúnga því öllu vaniðarverðari, en
uppástúnga minna hlutans, því þar er þ6 ábyrgNnni ekki fleygt upp
á einn mann.

St. Jónsson: Þa~ hefur verið talað um það her, að álitlegast
væri að fresta öllu málinu, þar þa~ væri ekki n6gu vel komið inn
í meðvitund landsmanna. Eg held það mætti mí kann ske bíða
leingi eptir því; því til þess, að þetta geti ekki átt ser stað, þarf
töluverða reynslu, og það heit nefndin í þessu máli 1853, og eins
nú. Eg veit ekki, hvað fremur gæti vakið áhuga manna í þessu
efni, en að nýtt fyrirkomulag kæmist á í því, sem nú væri þegar
byrjað og þ6 það væri öfullkomið fyrst i stað, mundi reynslan bezt
sýna, í hverju að því fyrirkomulagi 'væri ábótavant, og sem þá mætti
smámsaman færa í lag; því þ6 menn vildu segja, a~ um þetta mál
gætu menn fræðzt í alþíngistíNndunum, þá vita menn, að svo fáir
kaupa þau, og það yrðu því ei margir, sem hefðu gagn af því, sem
þar er sagt. Nokkrir hafa minnzt á, að hyggilegra væri a~ taka
stj6rnarfrumvarpiO, en vísa málinu frá. Eg er nú ekki algjörlega
m6ti því. þ6 það se miklum annmörkum bundið, feingist það má ske
lei~rett seinna. Þa~ hefur verið sagt um meira hluta nefndarinnar,
að hann væri ekki nema hálfverk, en svo eru flest mannaverk, að
þau eru ekki nema halfverk. það vita menn þó, að bæði að fornu og
nýju hafa menn opt tekíð gjörðarmenn í málum, og eg veit til þess,
að þeir hafa ekki æt~ verið á þess máli, sem þá hefur tekið eða
kosið. Eins mundi fara, þ6 uppástúngu meira hlutans væri fylgt,
a\') gjörðarmenn sýslumanna mundu meira líta á stöðu sína "ið úr-
slit málanna en sýslur þær, sem þeir væru fyrir. Eg held því, að
það væri alls ekki 6tiltækilegt að hafa þá. Vi~víkjandi breytíngar-
atkvæðinu vi~ 13. gr. frumvarpsins heit þíngmaður Gullbríngusýslu,
að það ætti ekki við, að prestar hefðu afskipti af uppeldi barna. En
það er athugandi, að kennsla og uppeldi verður stundum ekki að-
greint hjá oss, eptir því sem her hagar til, því í sveitum verður
sami maður að hafa hvorttveggja á hendi; það er allt annað mál í
st6rum bæjum eða kaupstöðum. Eg held því, að breytíngaratkvæðið
geti ekki komizt að ; það gæti líka ollað ágreiníngs; því hreppsnefndin
gæti eptir því sagt við prestinn, að uppeldi barnsins kæmi honum
ekkert við, og fyrir því yrðí hún og ætti að sjá á þann hátt, sem
henni þætti bezt, og prestur gæti aptur sagt henni, að uppfræðíngln
kæmi henni ekki við, heldur ser. þetta gæti því auðveldlega ollað
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stríðs og úsamþykkju. Þíngmatlnr Norður-þíngeyjarsýsln stakk upp
ri, ao alþíng heföí síðustu úrslit sveltamalanna. En móti því var
þa'ó haft, að þíngið hefði ætí'ó nóg <Ínna'ó a'ó starfa, og meiri kostn-
aður yrbl í að lcingja það. þetta er nú í fljótu áliti satt, þó ætla
eg, að ef ekki mundi þurfa nema eina viku fyrir þetta starf, eptir
nppástúngu þíngmanns Snæfellínga, þá _ mundi það einginn ógjörn-
íngur fyrir allt þíngiO. Eg er á því, að Isjarverðara se að, einskorða
tímann víð eina viku ef uppástringu minni hlutans skyldi verða
framgeingt. Forseti þíngsins væri kann ske ekki víð til að leingja
tímann; hann væri kann ske í Kaupmannahöfn, og varaforseti væri
kann ske ekki nálægur heldur. þa() gæti og enn verið, að þeir
yrðu baðír í nefndinni, og hefðu svo sumir af þessum 7 mönnum
ýmisleg embættis- aukastörf, og þá ættu þeir að ákveða tímann eptir
eigin þörf, og það þykir mer mikill annmarki ,í þessari uppastungu.
Eins þykir mer annmarki á, að tiltaka 3 vikur; því þau mál, sem
þá væru öbúin, yrðu að bíða næsta þíngs, og, þætti þa vanta upp-
lýsíngar, yrðu þau a'ó bíða hins 3. eða jafnvel 4. þíngs, og það með
bezta vilja nefndarinnar ao flýta þeim, og yrði það ærin dvöl á úr-
sliti málanna, eins og framsögumaður er búinn að sýna. Eg van-
treysti nú eingan veginn Reykjavíkurbúum til þess, aö verða eins
óhlutdrægir, þó þeir, ef þeir yrðu í nefndinni, ættu a'ó fjalla um sín
eigin mál, en með tilliti til 33. gr. neíndarfrumvarpsíns, þar sem
sagt er, a() Reykjavík se undanskilin þessum lögum, þá er það eingan
ngi nn í þessu tilliti; því eg vil spyrja, hvort nokkur sýsla í landinu
skuli þá vera réttlaus fyrir Reykjavík, og hvar sýslan geti þá leit-
a() réttar síns móti Reykjavík eptir þessum lögum? Allt þetta virð-
ist mer ljóslega lýsa því, ao uppastunga minna hlutans se öbrúkandi.

G. Einarsson,' Eg vil olnriugls lýsa því yfir, á hvern veg eg
ætla mel' a'\) gefa atkvæði. Þa'\) eru nú komnar miklar umræður í
máli þessu, og mer finnst, a() þar í séu ekki einúngis komnar fram
sannanir, heldur ofsannanir, sem gjöri rnalíb fremur skrítilegt., og
það á alls ekki aa vera í alvarlegu máli. All öðru leyti finnst mer
eðlilegast, úr því sem er af ao ráða, að hafa nefndir í öllum "ln-
stcntser" til ao meta málin, og þess vegna verð eg a'O gefa alþíngís-
nefndinni, sem upp lí er stungið, mitt atkvæðí ; en falli hún, vil eg
helzt, að málinu se frestað, og því óska eg, eins og varaþíngmaður-
inn fyrir Snæfellsnessýslu gjörðl, all þegar til atkvæða væri geingíð,
a'ó varauppástringan undir töluliðnum 105 se borin upp í tvennu
Ingi til atkvæða.
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Kom1ngsfulltrlii: Þegar mál þetta var rætt til undirbúnings,
var eg svo veikur, a'b eg gat ekki verið til sta 'bar lÍ þínginu, og

þess vegna hvorki gefið nefndinni eður þeim þíngmönnum, sem breyt-
Ingaratkvæði hafa upp borið, neinar þær bendíngar, er haft gætu á-
hrif á, hvernig mállð yrðl borið upp til atkvæða, Og þar eð eg enn

nú í dag er svo lasinn og lítt fær til a'b tala, ao eg er óviss um,
hvort allir hinir heiðruðu þíngmenn geta heyrt mál mítt, býst eg

ekki heldur víð, ao ræða mín geti feinglð nokkur áhrif á atkvæða-
grelðsluna ; en eg vil einúngis segja þínginu álit mitt um uppáetring-
ur nefndarinnar, og breytíngaratkvæðí þíngmanna í þessu máli, svo
a'b þeir viti, í hverja stefnu tillögur mínar til stjórnarinnar í því
munu verða,

Hvað nú hreppsnefnd irnar áhrærir, þá vírðlst mer nefndinni hafi
mistekizt Í því, að hún hefur ekki viljað, ao prestur og hreppstjóri
skyldu vera sjálfkjörnir í sveítastjérnina, en endilega valdir þar, sem
fleiri prestar e'ba hreppstjórar eru í sveit. Eg álít þa'b nauðsynlegt,
a'b prestur og hreppstjóri ætí'b séu í hverri sveitarstjórn, enda er
þetta gamall og góour landsvaní ; en út af þessu kann a\) bregða,
ef það á a'b verða einúngia undir kjósendum komið, þVÍ atkvæði
þeirra falla opt undarlega og í aðra átt, en líklegast mundi þykja,
þar eð einstakir menn opt lei\)a kjósendur til að velja eptir eigin
hugþótta eða hagsmunum.

Eg skal eingan veginn mótmæla því, a'b kríngumstæðurnnr her
á landi eru lÍ ýmsan hátt svo á sig komnar, a'b þar af hefði mátt
draga álitlegar ástæður til þess a'b skipa her sýslunefndir, er ásamt

með sýslumanni hefðu á hendi stjtirn þeirra málefna, er sýslunum
viökoma ; en samt sem á~ur þykir mer þa~ öldúngis öhafandi, ab
lúta þessar nefndir hafa hin siðustu úrslit svo margra málefna, eins
og nefndin hefur stúngíð upp á; og eins álít eg það ófært, og leið-
andi til Ills eins, a~ afm:í allt það eptirlit (Control), sem amtmenn-
Irnir híngað til hafa haft með stjórn sýslumalefnanna, því eg þykist
af eigin reynslu og þekkíngu vera sannfærour um, að þvílíkt eptirlit
er nauðsynlegt, og a'b menn ei lín mikils skaða geta þess án verið.
Vio kosníngarnar til sýslunefndanna, eins og þær eptir upp.istúngu
nefndarinnar eiga a'b nm Iagaðar, er s;í mikilvægt galli, er mótsegir
öllum rétturn hugmyndum um jafnrétti og "Repræsentation", ao í
öllum þeim sýslum, hvar hrepparnir eru fleiri, en fulltrúarnir eiga
ao vera, verba jafnan nokkrir og sumstaðar margir hreppar (t. a. m.
þar sem 14 hreppar eru í sýslu) lít undan, svo ao þeir eiga eingan
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fulltrúa í ::lý:;lunefndinni. Petta er svo mikil 6regla (Anomalie), a\'!
það væri nóg til að kollvarpa öllu fyrirkomulagi sýslunefndanna. En
á þessari óskipun hefði hæglega mátt rál'la bót, með því móti að
skipta serhverri sýslu í svo mörg sýslunefndarkjördæmi, eins og kjósa
skal fulltrúa í sýslunefndína.

Hvað amtsraðín áhrærir, þá skal eg ei neita því, al'lkosníngar-
mátinn til þeirra eptir stjórnarfrumvarpinu er töluvert margbrotinn
og óhentugur eptir kríngumstæðum, landslagi og landsháttum her; en
þetta hefðí eptir minni hyggju mátt bæta, og það helzt í þeirri stefnu,
sem hinn heiðraði konúngkjörni varaþingmaður hefur stúnglð upp á
í breytíngaratkvæl'lum sínum 108 og 113. En þetta hefur nú meiri
hlutinn ekki reynt til ab gjöra, eða leitast vil'l að gjöra kosningu
amtsbúanna á nefndarmönnum í amtsr.íðíð greiðari eða óflóknari, en
hrin er eptir stjórnarfrumvarpinu, heldur hefur meiri hlutinn svipt
amtsbúana öllum retti til al'l kjósa menn í amtsraðið, en falið það
á hendur alþíngi og biskupi (sjá nefndarfrumvarpsins 29. grein).
En þetta þannig lagaða amtsrað má nú samt ekki útkljá öll þau
málefni, er eptir eðli sínu virðast ættu undir það al'l heyra, heldur
skal, eptir nefnds frumvarps 27. grein, þegar sýslunefndir í sama
amti greinir á - og það getur opt og í mörgum málum al'l borið -,
amtmaður skera úr þessum ágreiníngi með 2 mönnum, af hverjum
hinar ágreinandi sýslunefndir kjósa hvor sinn; amtmaðurinn fær þess
vegna eptir uppástúngu meiri hlutans ekki einúngis eitt, heldur tvö
amtsrab ser við hlið, sem kallast eiga til al'l skera úr málunum með
honum eptir því hvers eðlis þau eru, og undir hverja amtsnefndína
eptir uppástúngunni þau eiga. þetta skipulag virðist svo ólögulegt
og trabrugðíð öllu því fyrirkomulagi, er annarstaðar á ser stað, að
það virðist n6g, a'ð benda til þess.

Hvað loksins áhrærir uppástúngu minna hlutans, eptir hverri
allur ágreiníngur í sveitamálefnum og sveitastjórn ætti að fá sín
síðustu úrslit hjá 7 manna nefnd, er alþingi kysi af meðlimum sín-
um, og sem taka ætti til starfa strax eptir þínglok, og vinna að
störfum sínum í 3 vikur, þá verð eg a'ð viðurkenna, a'ð mer virðíst
þessi uppástúnga vera einhver hin óhæfilegasta er nokkru sinni hef-
ur borin verið upp á þessu þíngí ; því hún ætlar til, al'l ein mjög
aríðandi og margbrotin admínistratíóns - grein, er híngað til hefur
heyrt undir verkahring yfírvaldanna, skuli leggjast undir umráð al-
þíngis, er einúngis hefur þá köllun, að vera ráðgefandl í löggjafar-
málefnum ; og þó ekki eiginlega undir alls píngsins umráð, heldur
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undir umrá'ð einnar lítillar nefndar af því. Alþíng ætti þá eptir
þessu ekki leingur a'ð vera einúngis rá'ðgefandi, eða sem rá'ðgefandi
taka hlutdeild í löggjafarmálefnum, heldur ætti það líka að fá inn
undir sig eður eina nefnd af ser mikinn hluta af landsins stjórn
(Administration) og af þeim tirskurðandí myndugleika, sem yfirvöld-
in, og ser í lagi háyfirvöld landsins og hlutaðelgandl ,jMinisteria",
híngað til hafa haft á hendi. En eins og þessi uppástúnga er ramm-
skökk í grundvallarreglu sinni (principstridig), og þess vegna öld-
úngis óhafandi, eins er hún líka öldúngis óhafandi í framkvæmdinni
(upractisk), og mundi valda óbærilegum drætti á málefnunum. þau
mál, sem tílféllu skömmu eptir a'ð alþingisnefndin hefðí loklð störf-
um sínum, gætu ekki orðið fyrirtekin fyr en að 2 árum Iíðnum ; og
væri þá nú sökin, eins og opt ber við í þess konar málefnum, ekki
til hlítar upplýst, svo leita yrðí frekari upplýsinga, gæti það hæglega
aðborlð, ab sökin ekki yr'ði útkljá'ð, áðnr nefndin sliti fundum eptir
næsta þing, og mætti svo bíða önnur 2 ár til.

Kosningarnar til þessarar nefndar gætu, ef til vill, opt farið
nokkuð eptir flokkadráttum, og þá svo að borið, að í henni yrðu mest
bændur e'ða prestar, en fáir, má ske eingir, lagamenn; og mundi
þá slík úrskurðarnefnd ekki þykja mlkíð tryggjandi, þar sem þó mál-
efnin, er fyrir hana geta kornið, opt innihalda flóknar og vandasam-
ar spurningar bæði in facto og in jure. Loksins mætti það virðast
nokkuð ísjárvert, ab kjósa landsyfirréttarins dómendur, þó þeir séu
alþingismenn, í þessa "administrerandi" og "deciderandi(( nefnd, þar
e'ð þeir eptir löggjöfinni eru fríir frá öllum umboðslegum embættis-
störfum (administrative Embedsforretninger). Eg verð því, hvernig
sem með mál þetta geíngur a'ð öðru leyti, að rá'ða þínginu frá, a'ð
fallast á uppástringu minna hlutans.

Framsögumaður : þa'ð var ekki af viljaleysi fyrir nefndinni, a'ð
hún aðhylltist ekki stjérnarfrumvarpið í öllum greinum, heldur nr
það vegna hinna erfiðu og flóknu kosninga til amtsraðanna, a'ð hún gat
það ekki. Hún vissi og, að bæð! hafbí alþíng 1853 beðið um sýslu-
nefndir, og að þær voru farnar að myndast meðal landsmanna, og
að fjöldi þingmanna her vildu alls ekki aðhyllast stjdrnarfrumvarpíð,
nema þær væru teknar inn í það. En úr því nefndin tók sýslu-
nefndir, þá leiddu aUar hinar aðrar breytíngar hennar eðlilega þar
af. Eg skal að öðru leyti ekki halda fram uppástúngu meira hlut-
ans; einúngis vil eg geta þess, a'ð nefndin hafbí ekkert annað betra
til. Eg held, að þó menn feUust nú á uppástúngu meira hluta

129



nefndarinnar nm síðustu úrslit málanna, þá se ekki svo miklu breytt
frá því, sem nú er. Og ekki held eg, a~ gjör'barmennirnir séu þý'b-
íngarlausir ; en amtmaður hlýtur jafnan að vera kunnugastur í málum
þessum. A'b öðru leyti hef eg bent þíngmönnum á, a~ þeir geti gefið
atkvæði fyrir aðalatriðunum í stjdrnarfrumvarpinu, ef þeir aðhyllast
breyríngaratkvæðin nr. 108 og 113 víðvíkjandi kosníngunum til amts-
rá'6anna.

P. Sigurðsson: Eg held þa'6 megi segja líkt um þetta mál, eins
og haft "ar eptir manni, að þó hann hef'bi átt 3 konur, þá hefðí
verið sitt a'6 hverri og öllum nokkuð, Þetta merkilega mál hefur
4 mismunandi stefnur: 1. er stjérnarfrumvarpið, það hefur nefndin
ekki getað aöhyllzt, og eg get það ekki heldur, því fyrst hlýtur amts-
r;i'bi'b, sem það vill hafa, að hafa í för með ser mikinn kostnab ; því
eg hygg, þó það væru kosnir embættismenn úr sýslunum, þá mundu
þeir því að eins fást til að fara Iángar leiðir og taka setu í amts-
rá'bi, a'6þeir feingju eitthvað í staðinn, og því síður geta bændur gjört
þa'6 endurgjaldslaust. Þegar nú þa'6 ætlast ekki til, að neinar sýslu-
nefndir sðu hafðar, þá mundi þetta amtsrað þurfa opt a'6 halda sam-
komur, e'6a þ;í sitja mjög leingi á ráðstefnu ; þá sjá allir, að til þess
feingist einginn maður nema fyrir fullt kaup, og yrðí þá amtmaður
cptast einn, eins og veri'b hefur. Svo er nefndaruppástúngan, bæði
meira og minna hlutans, og í 4. lagi sú minna hlutans uppástúnga,
að fresta málínu. Hvað því viðvíkur, þá get eg ekki gjört eins mikið
lll' viðbjéð eða deyfð alþýðu á þessari nefndarstjórn í hreppum, eins
og þfngmaður Gullbríngusýslu; því víða í sveitum, þar sem eg þekki
til, eru nokkrir helztu sveitarmenn svona ölögskípað kosnir til að vera
í ráðum og verki með hreppstjórum, og þykir mönnum svo betur
fara; það er einkum skynsamari flokkur alþýðu, sem álítur, að af
breytíngu þessari, ef Mn kæmist á, mundi félagslíf manna betur
vakna og taka tljót~r framförum; eg hef líka sömu skoðun og vara-
forseti, að menn æfist fljótast með reynslunni. Um þab hefur og þjó'b-
in beðið, a'6 bætt yrðu sveitastjórnarlög vor, og þingmenn, sem tlestir
eru nú þeir sömu og 1853, beiddust eptir frumvarpi til sveitastjórn-
arlaga til þessa þíngs, og t.óku einkum fram, sem undirstöðuatriði,
hreppa- og sýslu-nefndir; eg get því ekki lagt það til, a'6 fara nú að
biðja um að fresta málinu, því mer finnst það nokkurs konar övírð-
Íng fyrir þíngíð, að fara nú að biðja um frestun þessa máls, sem
það beiddi um lí næsta þingi; en það má að vísu játa, a~ s~j6rnar-
fyrirkomulag vort. eins og því er nú varíb, er þessu máli til fyrir-
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stöðu, Þa~ er búi~ a~ færa astæður bæði fyrir áliti meira og minna
hlutans Í nefndinni. Eg ætla ekkert a~ tala um þau mörgu breyt-
íngaratkvæbí, sem fram ern komin; því flest af þeim miða til þess,
a~ gjöra ljósari þær greinir frumvarpsins, sem þau ern víbtelngd,
en einasta snúa mer að þeim síðustu úrslitum málsins, sem nefndina
gremir á um. Framsögumaður let það mí uppi, al'l menn þeir, er
leggja ættu áúrskurN sveitarmálefna með amtmanni, ættu laun skil-
il'l fyrir starf sitt og kostnað, og er það riHt ályktun; en hann gat
þess líka, þegar talað var um, ef kosnir væru margir her búsettir í
Reykjavík í nefnd, eptir uppéstringu minna hlutans, þá mættu þeir
ekki eiga setu, ef Reykjavík ætti í sveitamáli "i~ annan hrepp; hann
sagðl það væri móti lögum, að málspartar væru gj örbarm enn ; þetta
held eg líka. En þetta er þó tilfellið hjá meira hlutanum, þegar
sýslunefndir mega kjósa gjörðarmenn úr sínum flokki. Þa~ hefur
verið talað um drátt þann, sem yrði á úrskurð málanna eptir uppá-
stúngu minna hlutans; en sama getur korníð fyrir hj:í meira hlutan-
um, SYO sem: amtmaður skal kalla menn með nægum fyrirvara, hinir
segjast ekki hafa feíngið þá köllun fyr en Í ótíma. þetta þarf að
leggjast undir úrskurð stjórnarherrans í Danmörku; svo þarf að vísa
þvi heim, til a'ð fá upplýsíngar, ál'lur hann geti lagt úrskurð á. þetta
getur líka orðið dráttur, og svo er þá lítilfjörlegt, að "er förum að
bil'lja um þau lög, sem vilja, að yfir þvílíkt þurfi a~ fá felldan úr-
skurð af æðstu stjórn ríkisins í öðru landi.

Eg ætla þVÍ helzt al'l halla mer að uppástúngu minna hluta
nefndarinnar, þrátt fyrir tölu hins háttvirta konúngsfulltrúa. Hann
taldi mörg tormerki á uppástúngum bæði meiri og einkum minna
hlutans, að það ekki feingist hjá stjórninni. Eg fer mer hægt að
trúa, þó mer se sagt, að þetta eða hitt fáist ekki hjá stjórninni, fyr
en eg reyni. Hann sagðí það móthverft öllum réttum reglum, a~
stjórnin veitti alþingi þetta vald, og svo ætti heldur a~ aðskilja öll
dómstörf frá öðrum störfum, en sameina þau. En hvernig er dóm-
störfum skipað hjá oss? Eru þau ekki í höndum sýslumanna og
amtmanna ásamt mörgum öðrum störfum? Sveitarmal held eg og
ekki séu umboðslega eðlis. þa'ð "ar þó sú eina réttarbót, sem stjórn-
in vildi veita alþíngí 1851, a~ fá að raða yfir sveitarmálefnum lands-
ins, og þVÍ get eg ekki að óreyndu ætlað, að konúngur eða stjórn
hans verðí nú svo veitíngáhrog,a'ð hun ekki vilji veita þingi þessu,
sem mí einasta er raðgefandl, þau I;ettindi, a~ það fái rírskurðarvald
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yfir hreppakerlíngum í landinu, og það einasta, meðan stjórnarfyrir-
komulagið er undir þeirri óvissu, sem það sýnist nú vera.

Konúngsrulltrúi: Eg skildi að sönnu ekki ræðu þíngmannsins
frá Rángánallasýslu; en hafi hann meint, að ákvarðanir þær, er; mer
heyrðist hann skírskota til, heimiluðu alþíngi nokkurt úrskurðarvald
í umboðslegum málefnum, líkt eins og farlð er fram á í uppástúngu
minna hlutans, þá er það eintómur misskilníngur hans.

Forseti: þar mí. tekur einginn til máls, álít eg þessari undir-
biinfngsumræðu lokið. En nú er tíma svo fram komið, að eg held
menn geti ekki loklð atkvæðagrelðslunnl á þessum fundi, og víl eg
því ákveða fund til þess seinna í dag.

því næst var lesið upp álitsskjal til konúngs um konúnglegt
álitsmál um lagaboð þau, er út hörðu komið í Danmörk á árun-
um 1853 -54, og var það samþykkt af þínginu, svo hljöðandí :

nar konúngleg hátign hefur boðíð fulltrúa yðar á alþingi í þetta
skipti að leggja fram fyrir þíngið þau almennu lagaboð, sem í Dan-
mörku eru komin út á árunum 1853 og 1854, til þess að þíngfð segði
álit sitt um það, hvort og að hverju leyti þessi lög gætu löglelðzt
einnig á Íslandi. þetta mál var yfirvegað af 5 manna nefnd í þíng-
inu, og síðan var það rætt á 2 aðalfundum, og leyfir nú þíngið ser
allraþegnsamlegast a~ segja álit sitt á málinu, sem eptir fylgir:

Lagaboð þau, sem her ræðir um, eru tvenns konar eðlís ; sum
af þeim eru eptir reglum þeim, sem fylgt hefur verið híngað til,
gildandi lÍ Íslandi, án þess slíkt þurfi að fyrirskipa með serstöku
lagaboðí ; en aptur eru önnur, sem, til þess að fá her lagagildi, þurfa
útþrykkilegrar löggildíngar. Til fyrra flokksins heyra að áliti stjórn-
arherrans auk samnínga, sem gjörðir hafa verið á þyí umrædda ára-
bili vi~ önnur ríki, rfkíseríðalögín frá 31. júlí 1853, lögin frá 7.
jan. 1853 og 8. desbr. f. á. um þær reikandi ríkisskuldir, auglýsíng
frá 21. okt. f. á. um enska sjómenn, sem strjúka frá skipum, sem
þeir eru rá~nir til, og lögin um peníngasláttu, frá 10. febr., og 16.
febr., 25. apríl og 8. sept. 1854, og lagaboð af 10. febr. s, á., sem
breytir nafninu á myntinni ; en í hinu síðar greinda tilliti getur, eins
og rabgjaflnn líka hefur tekíð fram, einúngis orðið spursmál um laga-
bobið frá 3. marz 1854, sem breytir ákvörðunum 5. gr. í ttlskip.
frá 5. sept. 1794 um skottulækníngar. Þíngi~ aðhyllist öldúngis
skoðun Iöggæsluréðgjafans um sjálfsagt lagagildi þeirra laga, sem
að framan eru tilgreind, og heyra undir fyrra flokkinn, einúngis
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getur það ekki alítlð, a~ tilskipunin frá 26. júlí f. á. um ríkisrá~i~
S6 sjálfsög~ a~ vera her gildandi, þó löggæeluraðgjaflnn hafi einnig
talíð hana með þeim almennu Iagaboðum, sem slíka, þar som hvorki
staða Íslands í ríkinu enn þá er akveðin, nð Íslandi veitt nokkur
hluttaka í stjórnarskipun Dana, enn sem korníð er, og enn fremur
þykir þínginu, þótt það fullkomlega víðurkennl, a~ lögin um mynt-
ina og peníngasláttu, sem a~ framan eru tilgreind, hafi her sjálf-
sagt lagagildi, án þess þörf se til, að þau séu heimfærð til Íslands
með serstöku lagaboði, þó ástæða til, allraþegnsamlegast a~ leggja
það til, að lagaboðið frá 10. febr. 1854, sem breytir nafninu á mynt-
inni frá ríkisbánkamynt í ríkismynt, verðl útþrykkilega auglýst her,
sem gildandi, samkvæmt því, er gjört var, þegar ríkisbánkamyntin
nr lögskipuð með til skip. frá 20. marz 1815. Me~ tilliti til þess,
a~ ríkíserfðalögln ern svo mikilvæg og umvarbandí lög, þykir þíng-
inu einnig astæba til, allraþegnsamlegast að mæla fram með því, a~
þessi lög verðí birt Ii íslenzku, SYO þau geti orM~ kunnug öllum
landsbdum, og dirfist þfngið a~ vænast þess, a~ yðar hátign í þess-
ari ósk þíngsins einúngis sjái vott um þann áhuga, sem það hefur
á svo umvaröandl lögum, sem ríkíserfðalögln eru í hverju landi,
sem er.

Vi~víkjandi lagaboðinu frá 3. marz 1854 hefur yðar hátignar
löggæzlurá~gjafi því að eins gjört rá~ fyrir, a~ það yrðí löggilt fyrir
Ísland, a~ tilskip. frá 5. sept. 1794 væri her í lagagildi, en þar sem
nú þetta a~ þíngsins ;iliti ekki á ser stað, leiðir þar af, a~ lagaboð
þetta ekki getur her á landi orðið löggilt; en um önnur af þeim al-
mennu lagaboðum. sem út eru geingin fyrir Danmörku á því um-
rædda tímabili, og sem þurfa útþrykkilegrar löggildíngar, til þess a~
geta gilt á Íslandi, getur her ekki orðíð spursmál, er þau öll lúta
a~ málefnum, sem ekkert eiga skylt víð þetta land.

þannig verður það þíngsins allraþegnsamlegasta álit í þessu
máli, a~ eingin af þeim á tímabilinu 1853-54 fyrir Danmörku út-
geingnu almennu lagaboðum, sem, til þess a~ geta gilt á Íslandi,
þurfa sðrstaklegrar löggildíngar, eigi að heimfæra til þessa lands; en
hvað þau almennu lög frá þessu tímabili, sem eptir eðli SíDU og
innihaldi hafa sjálfsagt lagagildi á Íslandi, snertir, leyfir þfngíð ser
með 16 atkv. gegn 3 allraþegnsamlegast a~ beiðast þess, a~ ríkis-
erfðalögin frá 31. júlí 1853 verði birt her á íslenzku, og sömuleíðís
með 16 atkv. gegn 3, að lagaboðið frá 10. febr. 1854, sem breytir
nafninu á ríkisbánkamyntinni í ríkismynt, verbí auglýst og löggilt á
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Í:;landi, með þeirri orbabreytíngu, a~ í 1. grein komi fyrir: "tiltikip. ij.

jan. 1813" "tilskip. 20. marz 1815«, og í 2. gr. séu felld úr orðin:
"Kongel'iget" og "Repræsentative'I'('.

Reykjavík, 3. ágúst 18M),
AlIraþegnsamlegast.

Hannes Stephensen. Þ. Jónassen.

þar næst var lesin upp þegnleg bænarskrá til konúngs um Wg-
gildíngu Sauðárkróks, og var hún samþykkt, svo hljóöandí :

Frá þíngmanni MýrasÝ8lu og þíngmanní Skagafjarðarsýslu eru
komnar í þetta skipti 2 bænarskrár til alþingis, um löggildíngu af
kauptúni víð Krossvík á Akranesi í Borgarfjarðarsýslu innan Ísland:;
Suðuramts og víð Saul'lárkrók í Skagafjarðarsýslu í Norðurarntínu.
Þíngið Iðkk 5 manna nefnd úr þínginu mál þetta til yfirvegunar
og meðferðar, og ræddi það því næst á 2 aðalfundum, og leyfir ser
nú allraþegnsamlagast að segja upp álit sitt á málinu á þessa leíð :

Hvað stofnun kauptúns við Krossvík snertir, er það ab vísu svo,
að Borgarfjarðarsýsla ekki á neitt kauptún innan takmarka sinna og
heldur ekki Mýrasýsla, sem næst liggur við að vestanverðu, svo að
hin fyr greinda sýsla að öllu, og hin síðar greinda að nokkru leyti
verbur að sækja til verslunar í Reykjavík, sem fyrir hlutaðeigendur
er bundið töluverðum örðugleikum, kostnaði og tímatöf, einkum ef
landveg er farið, og enda hvort sem er, svo það er í eðli sínu, að
hlutaðelgundi sýslubúar leggi þann áhuga, sem þeir gjöra, á það, að
stofnað yrði kauptún fyrir þá ~íhentugum stað, innan þeirra um-
dæmis, er þeir með þeim hætti gætu komizt hjá þeim vandkvæðum,
sem þeir nú ætla sig eiga vio að búa, hvað verzlun þeirra snertir;
en þíngíð gat þó ekki i þessu fundið yfirgnæfandi ástæðu til, a~ mæla
fram með bæninni um stofnun kauptúns víð Krossvík.

Þíngio komst nefnilega til þeirrar niðurstöðu, að örðugleikar
þeir, sem hlutaðeigendur kvarta yfir, séu raunar töluverbír, en þó
hvergi nærri eins miklir, eins og þeir kynnu að viroast i fljótu
bragði; því þar sem flutningar væru nú orðnir algjörlega frjálsir her-
aða á milli fyrir innlenda kaupmenn, hvyrfu þeir örðugleikar, sem
her ræddi um, a~ miklu leyti, enda væri það alkunnugt, að kaup-
menn frá Reykjavík sigldu árlega upp Krossvík og einnig Straum-
fJör~ í Mýrasýslu, og færðu landsbúum þangað nauðsynjar þeirra og
tækju við vörum þeirra í staðinn, og væru hlutaðeigendur því, SH)

ao ImIla, undir sömu kjörum, eins og þeir hefðu kauptún innan sinna
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takmarka, en væru í annan stað lausir við þá annmarka, sem smá-
kauptún her í landi hafa í för með ser. Undir þessum kríngum-
s tæðum þótti þínginu ekki ástæða til, ao mæla fram með bæninni,
og þannig að stuðla til þess, að verzlunarkraptar Reykjavíkur skipt-
ust og kæmust á dreif og það án yfirgnæfandi ástæðu, er þíngi'ð yfir
höfuð hlýtur að aðhyllast þá grundvallarreglu, að það se nauðsyn-
legt fyrir alla framför verslunar þessa lands, að verzlunarkröptun-
um, eins og bezt má verða, se haldið saman að vissum stöðum, en
þetta vírbist að vera sá einasti vegur til þess, að geta korníð her upp
efnubum kaupstöðum, sem eptir hlutarins eðlí er aðalskílyrðíð fyrir
því, að frjáls verzlun geti þrifizt her og orbíð að þeim tilætluðu
notum fyrir Iandsbúa. Með 16 atkv. gegn 3 komst því þínglb að
þeirri níðurstdðu, að ósk um stofnun kauptúns við Krossvík ekki
bæri a'ð taka til greina.

Hvað stofnun kauptúns við Sauðárkrék þar á móti snertir, þykir
þínginu nokkuð öðru máli ao gegna; að vísu eru 2 kauptún eða
þó heldur 2 kaupmenn (því þessi kauptún standa að kalla hvort
hjá ö'ðru) íSkagafjar'ðarsýslu, á Hofsós og Grafarós, og stofnun kaup-
túns vlð Sau'ðárkrók ætti eptir hlutarins venjulega eðli að draga tölu-
vert úr verzlunlnní á þeim umgetnu kauptúnum; en þessi skoðan fær
að eins þýoíngu, þegar rnalíb el' skoðað yfir höfuð og þær sérstak-
legu kríngumstæður, sem her liggja að, ekki eru teknar jafnframt til
greina. Höfnin, sem Hofsós og Grafarós liggur víð, er ein af þeim
lökustu í landinu; byggíngarstæðí er ekki til á hvorugum staðnum,
og þannig ekki mögulegt, ao koma þar upp fleiri verzlunarhúsum,
og her víð bætist, að verslun á þessu kauptúni, þrátt fyrir það, þó
það hafi allt af búið einsamalt að verzluninni í Skagafírðí, aldrei
hefur getað komizt upp eða feingi'ð nokkra töluverða aðsókn, heldur
hafa sf,lubúar sókt önnur kauptún, þar sem verslunin var þeim hag-
felldari og svo betur útbúin af nauðsynjavörum, Svo þótt kaup-
tún yrði leyft að stofna við Sau'ðárkrók, missti Hofsós og Grafarós
lítið eða ekkert af þeirri aðsókn til verslunar, sem nú er þar fyrir;
því hún er horfin þessum kauptúnum, hvort sem er.

Aptur á móti er svo ástatt á SauOárkrók, að þar er gó'ð höfn
og hagkvæmt og mikið kaupstaðarstæði á landi; af þessu leiðir þingið
þá ályktun, að ef leyft yrði að stofna þar kauptún, mundi þar geta
komizt upp aðalkaupstaður fyrir alla sýsluna, Grafarós-verslun að
minnsta kosti verða flutt á SauMrkrók, en leggjast niður á Grafarós
og Hoísés víð elgandaskíptí, ef til vildi, líka, en þegar svo væri kornið,
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mætti verzlunin í Skagafjarðarsýslu álítast að vera komin í sitt retta
og eiginlega horf; með þetta fyrir augum komst þíngi~ a~ þeirri
niðurstöðu , að yfirgnæfandi ástæ~a væri til þess, að mæla fram
með stofnun kauptúns vi~ Sauðarkrök í Skagafjarðarsýslu, eins og
bænarskráin fer fram á.

Þannig leyfir þíngið ser með 16 atkv. gegn 3 aIlraþegnsamleg-
ast að mæla fram með því:

Að kauptún verði leyft að stofna við Sauðárkrók innan
Skagafjarðarsýslu í Íslands Norðuramti.

Reykjavík, 3. ágúst 1855.
Allraþegnsamlegast.

Hannes Stephensen. Þ. Jðnassen:

Forseti: Til morgundagsins er nú ekkert mál til annað en
þegnleg uppástúnga um, al) fullnægt verði konúnglegum úrskurði af
8. apríl 1844, til undirbúníngsumræðu, og verður þá fundur haldinn,
eins og vant er, kl. 11 f. m., en fundinn í dag ákvel) eg kl. 6 e. m.

Fundi slitið.

3. ágúst - tuttugasti og sjötti fundur.
Allir á fundi, nema þíngmaður Árnesínga, þíngmaður Mýrasýslu

og þíngmaður Gullbríngusýslu, sem tjá~ höfðu forseta, að þeir gætu
ei korníð á þíng sökum sjúkleika.

Forseti: Þa~, sem nú á a.~ taka fyrir, er atkvæðagreiðela í
sveitastj6rnarmálinu.

Voru þá atkvæði greidd og fór atkvæðagreiðslan þannig:
Tölul. 1., breytíngaratkvæði J. Sigurðssonar: fellt með 13 gegn

2 atkvæðum.
2. - - - - E. Ó. Kúld: samþykkt með 8 gegn 7 atkv.
3. -- - - nefndarinnar: samþykkt með 14 gegn 3 atkv.

Síðari kafli þessa breytíngaratkvæðís r "sem nú skal
greina", var fallinn eptir atkvæðagreíðslunní um tölulíð 2, og
kom því ei til atkvæða.

4., 1. gr. hins konúngl. frum. með áorðnum breytíngum:
samþykkt með 14 gegn 3 atkvæðum.

5., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 15 gegn
3 atkvæðum.

6. með 15 gegn
3 atkvæðum,
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Tölul. 7., breytingaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 12 gegn
6 atkvæðum.

8. með 13 gegn
5 atkvæðum,

9., 2. gr. hins konúngl, frv. með áorðnum breytíngum: sam-
þykkt með 14 atkvæðum gegn 4.

10., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 15 gegn
3 atkvæðum.

11., 3. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðinni breyt-
ingu: samþykkt með 14 atkvæðum gegn 4.

12., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 13 gegn
5 atkvæðum,

13., 4. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðinni breyt-
ingu: samþykkt meb 15 atkvæðum gegn 3.

14., breytíngaratkvUJði nefndarinnar: samþykkt með 14 gegn
4 atkvæðum,

15. Jf. Andressonar: 15
3 atkvæðum,

16. nefndarinnar: 15
3 atkvæðum.

17., 5. gr. hins kOn1ínglega frumvarps með áorðnum breyt-
ingum: samþykkt með 16 atkvæðum gegn 2.

18., breytíngaratkvæði J. Sigurðssonar: fellt í einu hljóM.
19. fellt með 17 gegn 1 atkv.
~O. nefndarinnar: samþykkt með 14 gegn

4 atkvæðum,
21., 6. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðinni breyt-

ingu: samþykkt með 16 atkvæðum gegn 2.
22., breytingar- og viðauka-atkvæði nefndarinnar: samþykkt

með 14 gegn 4 atkvæðum,
23., 7. gr. hins lwnúnglega frumvarps með áorðinni breyt-

ingu: samþykkt með 16 atkvæðum gegn 2.
24., viðaukaatkvæði J. Sigurðssonar: fellt í einu hljéðí.
25., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 14 gegn

4 atkvæðum.
26. með 15 gegn

3 atkvæðum.
27. með 15 gegn

3 atkvæðum.
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Tölul. 28., breytíngamtkvælJi nefndarinnar: samþykkt með 14 gegn
4 atkvæðum,
með 14 gegn
4 atkvæðum.
með 14 gegn
4 atkvæðum.
með 14 gegn
4 atkvæðum,
með 14 gegn
4 atkvæðum,
með 14 gegn
4 atkvæðum,

34., 8. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðnum breyt-
íngum: samþykkt með 14 gegn 4 atkvæðum.

35., breytíngamtkvæði nefndarinnar: samþykkt með 14 gegn
4 atkvæðum.

36. með 14 gegn
4 atkvæðum.

37. með 13 gegn
5 atkvæðum.

29.

30.

31.

32.

33.

38., 9. gr. hins konúnglega f1'urnvarps með áorðnum breyl-
íngum: samþykkt með 15 atkvæðum gegn 3.

39., breytíngamtkvæði nefndarinnar: samþykkt mco 15 gegn
3 atkvæðum.

40., 10. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðinm! breyt-
íngu: samþykkt með 16 atkvæðum gegn 2.

41., viðaukaatkvæði H. Kr. Friðrikssonar : samþykkt mco 14
gegn 4 atkvæðum,

42., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samkykkt mco 13 gegn
5 atkvæðum.

43. lueo 13 gegn
5 atkvæðum.

44., 11. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðnum breyt-
íngum: samþykkt með 16 atkvæðum gegn 2.

45., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt mco 16 gegn
2 atkvæðum.

~. m~14~~
4 atkvæðum.
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Tölul. 47., 12. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðnum breyt-
íngum: samþykkt með 15 gegn 3 atkvæðum,

48., breytíngaratkvæ'ði G. Brandssonar: fellt í einu hljóði.
49. nefndarinnar: samþykkt með 16 gegn

2 atkvæðum.
50. með 16 gegn

2 atkvæðum.
51., 13. gr. hins lwnúnglega frumvarps með áorðnum breyt-

íngum: samþykkt með 16 atkvæðum gegn 2.
52., viðaukaatkvæði J. Sigurðssonar: fellt í einu hljöðí.
53., breitíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 13 gegn

5 atkvæðum.

59.

með 15 gegn
3 atkvæðum.
með 14 gegn
4 atkvæðum,
með 13 gegn
5 atkvæðum.
með 15 gegn
3 atkvæbum.
með 13 gegn
5 atkvæðum.
með 15 gegn
3 atkvæðum.

60., 14. gr. hins konúnglega f1'umvarps með áorðnum óreyt-
íngum: samþykkt með 14 gegn 4 atkvæðum,

61., óreytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 13 gegn
5 atkvæðum,

54.

55.

56.

57.

58.

62., 15. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðinni bl'eyt-
íngu: samþykkt með 14 gegn 4 atkvæðum,

63., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 16 gegn
2 atkvæðum.

64. með 13 gegn
5 atkvæðum.

6-a. með 15 gegn
3 atkvæðum.
met) 14 gegn
,1 atkvæðum.

UU.
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Tölul. 67., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 12 gegn
6 atkvæðum,

68., viðauka atkvæði J. Sigurðssonar: fellt með 15 gegn 3 atkv.
69., 16. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðnum breyt-

íngum: samþykkt með 14 atkvæðum gegn 4.
70., viðaukaatkvæði nefndarinnar: samþykkt með 14 gegn

4 atkvæðum,
71. með 13 gegn

5 atkvæðum.
72., 17. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðnum breyt-

íngum: samþykkt með 14 atkvæðum gegn 4.
73., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 14 gegn

4 atkvæðum.
74., 18. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðinni breyt-

íngu: samþykkt með 15 atkvæðum gegn 3.
75., breytíngaratkvæði E. 6. Kúlds: samþykkt með 15 gegn

3 atkvæðum.
76. G. Brandssonar: - með 11 gegn 7 atkv.
77. nefndarinnar: fallíð eptir atkvæbagreíbsl-

unni um 75. tölulið,
78., breytíngarat1wæði nefndarinnar: samþykkt með 13 gegn

5 atkvæðum.
79., 19. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðnum breyt-

íngum: samþykkt með 16 atkvæðum gegn 2.
80., breytíngaratkvæði J. Sigurðssonar: fellt með 15 gegn

3 atkvæðum.
81., 20. gr. hins konúnglega frumvarps óbreytt: samþykkt

með 16 atkvæðum gegn 2.
82., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 14 gegn

4 atkvæðum.
83., ný grein nefndarinnar: samþykkt með 14 gegn 4 atkv.
84. - 13 - 5

(85. er ekki til á atkvæðaskranní).
86., viðaukaatkvæði M. Andressonar: samþykkt meb 15 gegn

3 atkvæðum,
87., ný grein nefndarinnar: með 14 gegn

4 atkvæðum,
88. með 12 gegn

6 atkvæðum.
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Tölul. 89., ný grein nefndarinnar a: samþykkt með 15 gegn
3 atkvækum.

90. b : með 14 gegn
4 atkvæðum.

91., viðaukaatkvæði J. Hávarðssonar: fellt með 11 gegn 7
atkvæðum.

92. J. Sigurðssonar: fellt með 16 gegn 2
atkvæðum.

93., nefndarinnar e í 25. gr.: samþykkt með 14 gegn 4 at-
kvæðum,

94., breytíngaratkvæði G. Einarssonar: samþykkt með 15
gegn 3 atkvæðum.

95., nefndarinnar d í 25. gr.: samþykkt með 14 gegn 4 at-
kvæðum.

Sí'ðari hluti þessarar uppástúngu: "kostna~ þann skal
beri að greiða", kom ei til atkvæða, þar hann var fall-

inn eptir atkvæðagreiðslunni um 94. tölulið.
96., viðauka atkvæði M. Andressonar: samþykkt með 13 gegn

5 atkvæðum.
97., ný grein nefndarinnar: með 14 gegn

4 atkvæðum,
98. uppástúnga minna hluta nefndarinnar (Jóns Guð-

mundssonar):
Eptir beiðni hins 4. konúngkjörna þíngmanns, P.

Peturssonar, var nafnakall viðhaft víð þenna tölulið,
þannig að þeir sögðu já, sem samþykktu hann, en hinir
sögðu nei.

j á (sögðu). n e i (sögðu).
G. Einarsson.
E. 6. Kúld.
P. Jðnassen,
Jón Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
H. Kr. Friðriksson.
6. Siuertsen:
J. Samsonsson.
J. Kristjánsson.
J. Hávarðsson.
Tölul. 98 var þannig samþykktur með 10 gegn 8 atkv.

Þ. Sveinbjörnsson.
H. G. Thordeeeen:
Þ. Guðmundsson.
P. Petursson.
V. Finsen.
J. Petursson.
St. Jónsson.
J. Jónsson.
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Tölul. 99.) t'iðaukaatkvæði J. Jónssonar: fellt með 9 gegn 9 ath.
100.) 'uppástúnga minna hluta ne{ndarinnar:

Við þenna tölulíð var haft nafnakall eptir beiðni
sama þíngmanns, og á~ur, og

j á (sögðu):
G. Einarsson.
E. 6. Kútd.
Þ. Jónassen.
Jón Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
H. Kr. Friðriksson.
Ú. Sívertsen.
J. Samsonsson.
J. Kristjánsson.
J. Hávarðsson.
Tölul. 100 var þannig samþykktur með 10 gegn 8 ath.

101., viðaukaatkvæði P. Sigurðssonar: fellt með 11 gegn 7
atkvæðum.

eptir sömu reglum;
n e i (sögðu):

Þ. Sveinbjörnsson.
ll. G. Thordersen,
Þ. Guðmundsson.
P. Petursson.
1'. Finsen.
.1. Petursson.
St. Jónsson .
.J. Jónsson.

102., breytíngaratkvæði E. 6. Kúlds:

]03. J. Jðnssonar :

9 gegn H
atkvæðum.
14 gegn 4
atkvæðum.

104., llppástúnga minna hluta nefndarinnar:
Um hana voru greidd atkvæði með nafnakalli af

sömu ástæðu og eptir sömu reglu, og á undan.
j á (sögðu): n e i (sögðu):

G. Einarsson.
E. 6. Kúld.
Jón Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
H. Kr. Friðriksson
6. Sioertsen,
J. Samsonsson.
J. Kristjánsson.

Þ. Sveinbjörnsson.
H. G. Thordersen.
Þ. Jónassen.
Þ. Guðmundsson.
P. Petursson.
V. Finsen.
J. Petursson.
St. Jónsson.

J. Hðoarðsson. J. Jónsson.
Tölul. 104 var þannig felldur með 9 atkvæðum gegn H.

105., l'arauppástúnga minna hluta nefndarinnar: var þá
fallin.
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Tölul. 106., uppástllnga meira hluta nefndarinnar: fallin eptir at-
kvæðagr. á undan.

107. fallin eptir at-
kvæðagr, á undan.

108., breytíngaratkvæði V. Finsens: fellt mel) 14 gegn 4 at-
kvæðum,

109., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 15 gegn
3 atkvæðum,

110., 21. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðnum breyt-
ingum: samþykkt með 13 gegn 5 atkvæðum.

111., 22. gr. hins konúnglega frumvarps óbreytt: fallin með
atkvæðagreibslunní um 109. tölulið.

112., 23. gr. hins konúnglega frumvarps óbreytt: fallin eptir
atkvæðagreíðslunnl um 109. tölulið.

113., breytíngaratkvæði V. Finsens : fallið eptir atkvæðagreiðsl-
unni um 108. og 109. tölulíð.

114., 24. gr. hins konúngl. frumv. óbreytt: fallin eptir at-
kvæðagretðslu á undan,

115., 2.'5. gr. hins konúngl. frumv. óbreytt: fallin eptir at-
kvæðagreiðelu á undan.

116., breytíngaratkvæði nefndMinnar : samþykkt með 10 gegn
8 atkvæðum,

117. með 10 gegn
8 atkvæðum.

118. með 10 gegn
8 atkvæðum.

119., 26. gr. hins konúnglega frumvarps með áorðnum breyt-
íngum: samþykkt mel) 11 atkvæðum gegn 7.

120., viðaukaatkvæði G. Einarssonar: samþykkt mel) II gegn
7 atkvæðum.

124. J. Sigurðssonar:

samþykkt með 10 gegn
8 atkvæðum.
með 11 gegn
7 atkvæðum,

fellt með 10 gegn 8
atkvæðum.

fellt með 14 gegn 4
atkvæðum.

121., breytfngaratkvæði nefndarinnar:

122., viðaukaatkvæði

123.
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Tölu1.125., lJreytíngarat1wæði nefndal'innm': samþykkt með 10 gegn
8 atkvæðum.

126., 27. gr. hins konúngl. frumv. með áorðnum breytíngum:
samþykkt með 11 atkvæðum gegn 7.

127., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með undan-
farinni atkvæðagreiðslu.

128.-129., breytíngamtkvæði nefndarinnar: þarf ekki að
greiða atkvæði um eptir atkvæðagreíðslunní á undan.

130., frumvarp stjórnarinnar með áorðnum breytíngum:
samþykkt með 10 gegn 8 atkvæðum,

Var atkvæðagreiðslunni í máli þessu þannig lokið, og kvað
forseti þá

Fundi slitið.

4. ágúst - tuttugasti og sjöundi fundur.
Allir á fundi, nema hinn annar komíngkjörni þingmaður (and-

legu stðttarínnar), þmgmaður Árnesínga, Skagfirðínga, og Mýrarnanna,
er allir höfðu tjá'b Jorseta forföll sín vegna lasleika.

Gjörðabók fyrir síðasta fund lesin upp og samþykkt.
P. Petursson: Eg óska þess, að það verði bókað, a'b eg, sem

framsögumaður í sveitastjórnarmálinu, hafi skorazt undan a'b taka
saman álitsskjal til konúngs í því máli, bæN af því eg treysti mer
ekki til þess eptir þeirri atkvæðagreiðslu, er fram fór í málinu í gær,
og af því eg ekki heldur get álítið, að eg eigi að gera það, þar e'b
þíngið hefur lagt samþykki sitt á agreíníngsatkvæðí minni hlutans
um seinustu úrslit allra sveítamala, sem er mjög verulegt atriði í
þessu máli; og get eg í þessu efni skírskotab til þess, sem átti ser
stað her um daginn, þar sem varaforseti varð að taka að Ser að
semja álitsskjali'b í vegabótamálinu, og eins varð eg 1853 að taka
a'b mer, að semja álítsskjallb í verzlunarlagamálínu, af því breyt-
íngaratkvæðl mitt víð nefndaralitið fékk samþykki þíngsins.

Jón Guðmundsson: Eg vil geta þess, að í vegabótamálinu
stó'b allt öðruvísi á; þar voru allar nefndaruppástúngurnar felldar,
en breyríngaratkvæði mín samþykkt í þeirra stað ; en her eru svo
að segja allar uppástúngur sjálfrar nefndarinnar samþykktar af þíng-
inu. Mer finnst því liggja í augum uppi, að hinn háttvirti fram-
sögumaður í sveítastjdmarmalínu hafi eingar ástæ'bur til að afsaka
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sig frá a~ semja álitsskjali~ til konúngs, því þetta hafa einnig gert
á~ur her á þingi þeir menn, sem þ6 hafa orðið í minni hluta með
nefndaruppástúngur sínar í þínginu. Eg fyrir mitt leyti er búinn a~
takazt á hendur að semja svo mörg álitskjöl og bænarskrár, að mer
er fullfeínglð með það til þíngloka; en eg veit ekki til, ab fram-
sögumaður eða neinn hinna, sem var í meira hluta nefndarinnar,
hafi neinum slíkum störfum að gegna.

E. 6. Kúld: þar e~ ræður manna eru farnar a~ benda að
þíngskrifurunum, þá vil eg segja, að eg varla mundi hafa skorazt
undan, ef eg hefði treyst kröptum mínum til þess, en þíngskrifar-
arnir hafa, eins og menn vita, meiri starfa á höndum, en aðrir þíng-
menn, og annríki einkum seinustu dagana, og eg skil ekki í því, að
þíngii) með sanngirni geti krafizt þess af þíngskrifurunum, auk þess
a~ 76. gr. í tilskipnn 8. marz 1843 bendir á annan úrveg, og gjörir
þingskrifarana lausa við þann starfa. Eg mun því sem þíngskrifari
a~ þessu sinni. skorast undan að takast á hendur að skrifa álitsskjal
með svo margbrotinni atkvæðagreiðslu, eins og her er, en ef einhver
annar vill takast það á hendur, þá vil eg ekki skorast undan a~
styrkja hann til þess, ef eg gæti.

G. Einarsson: Eg verð að svara í sömu átt, sem þíngskrifari,
og álíta það ónærgætnislegt, að fara að demba þessu á okkur, sem
höfum með þeim mestu störfum a~ gegna á þinginu. En fáist eing-
inn, þá verð eg að skírskota til 76. gr. í tilsk. 8. marz 1843, að
þíngm nefni til þess einstakan mann, og hann skal eg sty~ja, að
því leyti sem mer er unnt; en fyr læt eg skríða til skarar, en eg
semji álitsskjallð ; því lögin fría okkur þíngskrifarana frá þessum
störfum, þegar eins er ástatt og, í þessu máli.

J. Petursson: Eg er í meira hluta nefndarinnar og get því
ekki samið það ; eg verð að álíta, að 76. gr. alþíngístílsk. líka fríi
meiri hlutann frá, a~ gera það, þar meiníng hans ekki komst fram
vii) atkvæðagreiðsluna, auk þessa er eg svo lasinn, ai) eg alls ekki
gæti þai).

Forseti: Fyrst svo margir skorast undan, að semja álítsskjalíð,
þá verð eg að hreifa mínu áliti og astæðum, að einn úr meiri hluta
nefndarinnar eigi aðsemja áIitsskjaIi~; eg se nefnilega ekkert á móti
því, a~ meiri hluti nefndarinnar skrifi alítsskjalíð, þó minni hlutinn
hafi í einhverju orðið ofan á, því sá sem skrifar állteskjalíð, hann
á eimíngis ai) framsetja málalok og ástæ~ur, samt úrslit málsins vii)
atkvæðagreiðsluna. Eg se ekki annað, en að ástæ~urnar megi eins
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telja fram fyrir því; en hitt er víst, að einginn getur verið eins
kunnugur öllum málavöxtum, og framsögumaður nefndarinnar, sem
hefur sett sig inn í hverja serstaka grein í málinu.

Eptir dagskránni kemur þá til undlrbúníngsumræðu þegnleg
'IJ.ppástúnga um, að fullnægt verði konúnglegum úrskurði 8. apríl
1844, um að þeir, sem sækja um embætti á Íslandi, skuli hafa tekið
próf í íslenzku máli.

Framsögumaður nefndarinnar er hinn 6. komíngkjiirni þíngmað-
ur, Þ. Guðmundss()n, og afhendi eg honum því nefndarálitið.

Nefndarálltlð hljóðar svo:

Hið heíðraða alþíngi hefur koslð oss í nefnd, til a~ segja álit
vort um eptirtalin tvö atriðl í uppástúngu nokkurri, sem nú kom til
þíngsins, og eru þessi atriði þess efnis:

1. A'b vitnisburðir þeir, sem komingsúrskurður 8. apríl 1844 á-
skilur, verði ekki teknir gildir, nema þeir séu frá pr6fessórnum í
íslenzku máli vi'b háskólann í Kaupmannahöfn, eður frá þeim kenn-
ara, sem settur er til að kenna íslenzku vtö hinn lærða skóla í
Reykjavík.

2. A~ ákvarðanirnar íbrefi stjérnarraðanna 14. júlí og 19. ágúst
f. á. verði apturkallabar,

Eptir a'b ver nú höfum fhugað málefni þetta, skulum ver nú
segja frá áliti voru um það,

Hvað híð fyr nefnda atriði snertir, þá er það öldúngis nauðsyn-
legt, eins og það og er fyllilega viðurkennt með áminnztum úrskurði
hins hásæla konúngs, Kristjáns hins 8., að hver sá, sem nokkurt kon-
únglegt embætti fær her á landi, se svo fær í Íslenzku máli, að hann

bæði að fullu geti skilið það, þegar það er talað, og að hann eins geti vel
gjört sig skiljanlegan í því; því það er meginhluti allra landsmanna,
er ekki kann annað mál en íslenzku eina; þetta er með öllu nauð-
synlegt fyrir hvern þann, er fær her dómaraembætti og eins fyrir
lækninn, og höldum ver, a~ í þessu efni megi því alls ekkert hlibra
til frá boðum úrskur'ðarins, og að því eigi alls ekki að veita embættið,
nema með áónarbrefinu sjálfu fylgi hið áminnzta skýrteini, og eins
að skýrtelnið eigi að vera áreiðanlegt,· og ver álitum, að til þess að
afstýra öllum vafa um árei'banlegleika þess, væri það einkarvel fall-
íð, að það væri gefið af kennara þeim, sem settur er víð háskólann
Í Íslenzku máli, og það því fremur, sem hlutaðeigendur ætíð mundu
eiga hægt með, að láta. hann reyna sig, og fá hjá honum því á-
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minnzt skýrteini, ef þeir væru annars nógu færir í málinu; hitt kæmi
sjaldnar fyrir, að hlutaðeigendur ættu hægra með, a~ fá vitnisburð
um þetta hjá þeim, sem kennir íslenzku her víð skólann; en skyldi
þó svo aðbera, álítum ver, að vitnisburður þess manns í te~u efni
hlyti að álítast fulléreíðanlegur, þegar sá hinn sami væri konúng-
legur embættismaður, eður einn af föstu kennendunum te~s skóla.

Hvað þar á móti hi~ siðar nefnda atriði snertir, þá virðast hinar
áminnztu ákvarðanir í fyr nefndum stjómarráðahréfum að vísu hafa,
eptir þeim upplýsíngum, sem fram hafa komið á þínginu, verið nokk-
uð misskildar af í hm minnsta sumum hayfirvöldum landsins, en þar
C~ þessi ráðherrabréf einúngis bjóða þeim embættismönnum, sem um
það eru færir, að rita á dönsku bréf sín og álitsskjöl, þegar þau
eiga a~ sendast stjórnarrébherrunum, og a~ láta fylgja álitsskjölum,
sem rituð eru á íslenzku og þurfa að sendast áminnztum stjórnar-
ráðum, sönnuð eptírrít, og þessi tilhögun þannig ekki snertir aðra,
en áminnzta embættismenn, eður neinn einstakan mann, er vill bera
upp málefni sín við stjórnina, þá virðíst áminnztur misskilníngur
ekki geta verið næg astæða til þess, beinlínis ab biðja um breytíngu
lí áminnztum stjérnarrábherraákvörðunum.

Nefndin leyfir ser þannig að raða þínginu til, að beiðast þess:
Il~ vitnísburðir þeir, sem komingsúrskurður 8. apríl 1844
áskilur, verði ekki teknir gildir, nema þeir sen frá kennar-
anum í íslenzku máli víð háskólann í Kaupmannahöfn, eða
frá þeim föstum kennara við hinn lærða skóla Í Reykjavík,
er kennir þar íslenzku.

Reykjavík, 1. dag ,ígústmána'tlar 1855.

Jón Guðmundsson. Þ. Guðmundsson, J. Petu'1'ssoo.
formabur og framsögumeður.

Eramsiiqumaður : Eg hef tekizt á hendur að vera framsögu-
maður Í þessu máli, ef að hinn heíðraðí varaforseti, sem hefur verið
kosinn framsögumaður í málinu, skyldi sitja i forsetasætinu. þar
þetta skilyrbi fyrir, að eg takist framsöguna á hendur, ekki á ser
stað, þá vil eg skjóta því til hins háttvirta forseta og varaforseta,
hvort þessi ekki eigi a~ taka framsöguna að ser; held eg, a~ það
muni i öllu tilliti vera betra fyrir málið, enda mun framsagan hvorki
verða laung eða örðug.

Forseti: Eg vil óska, að hinn konúngkjörni þingmaður haldi
heit sitt vel, því þá er vel gert, ef dálítið betur, en lofað var.

F'1'amsögumaðu'1': þingið mun af þessu sjá, að nefndin ei gat
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aohyllzt nema hina fyrri uppasninguna, nefnilega að sem nákvæm-
legast veröl abgætt, að úrskurðinum af 8. apríl 1844 verði hlýtt,
svo að þeir, sem sæki um embætti her, leggi fram áreiðanlegan
vitnisburð um þekkíngu þeirra í íslenzku máli. þessi þekkíng er
allt eins nauðsynleg fyrir embættismann, sem ekki er íslenskur, eins
og þeim, sem við hann eiga að skipta; það er honum eins nauð-
synlegt, hvað vandaður ag góður maður hann að öðru leyti kann að
vera, að hann hafi þekkíngu á málinu, og að bæði hann sjálfur og
embættisverk hans geti skilizt. Fólkið tekur honum "el, þegar hann
kann málið, en amast við embættisgjörðum hans einúngis þess vegna,
þegar hann ekki kann málið. Hvað í þessu efni kann að hafa átt
ser stað her á landi, það ætla eg að ekki eigi við að tala um her
;Í þessum stað,

Hvað hinni aunarí uppástúngu viðvíkur, þá gat nefndin ekki
aðhyllzt hana. Nefndinni þöktí það í eðli sínu, að embættismenn
rituðu á dönsku, og að ekki væri of mikið heimtað í þeim umgetnu
raöherrabréfum, þó að þeir embættismenn, er tekið hafa embættis-
próf vib háskólann, og bera fram bænir sínar fyrir stjórnina, yrðu
að skrifa þær ;Í dönsku, og álitskjöl þeirra um bænir landsbúa.
Málefnin sjálf líða heldur ekkert við það, þótt þau komi fram fyrir
stjórnina á því máli, sem henni er tamast, en það er dönsk túnga,
og mun verða, svo leingi sem íslenzkan ráðherra vantar. þó að nú
hin íslenzka stjórnardeild skilji íslenzku, þá verður hún þó að senda
hlutaðeigandi raðherra málið undirbúið á dönsku. Raðherrabréfin
af 14. júlí og 19. ágúst fara því fram á það, sem rett er og sanngjarnt,
en það getur verið, að sum háyfirvöld hafi lagt aðra þýðíngn í þau,
en í þeim er; ver í nefndinni gátum því ekki stúngið upp á neinni
breytíng í þessu efni.

Jón Guðmundsson: Eins og þíngmönnum er kunnugt, þá bar
eg upp þessar uppástúngur fyrir þíngtð ; en þegar málið kom til
nefndarinnar, þá gat eg ekki annað en látið sannfærast af ástæðum
meðnefndarmanna minna fyrir, hversu nefndin hefur nri tekið í seinna
atribí uppástúngunnar; ekki samt af því, að eg eigi fyndi, að þíng-
ið hefði í raun réttri átt að hreifa þessu máli, heldur af því það
hefbí helzt átt að vera í þá stefnu, að bera sig upp undau skílníngi
hayfirvaldanna á þessum bréfum stjérnarraðanna, en ekki um órefin
sjálf, eins og þó uppástúngan helzt fór fram á. Eg varð því að
slá undan, og lata skoðun meðnefndarmanna minna með tilliti til,
hvernig þessi bréf stj6rnarinnar ætti og mætti skilja, og það eina
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gæti her orðið umtalaefnib, en ekki að þessu Hinni hitt, hvernig há-
yfirvöldin hafi akilið þau og útlagt, og nefndin hefur líka tekið það
fram, að stjórnin sjálf ætlist ekki til, að öll bréf og öll mál, sem til
hennar gánga, skuli ríta á dönsku. En eg hef í höndum mer href
háyfirvalds frá 14. nov. 1854, og er mer þar með sent aptur bréf,
sem eg hafði skrifað fyrir einn af kjósendum mínum í Skaptafells-
sýslu, af því það var rítab á íslenzku, og mer skipað ao senda bréf
á dönsku samkvæmt bréfl Innanríkisráðherrans 14. júlí það ár. Eg
hef líka umburðarbréf af 18. okt. 1854 frá einu af háyfirvöldunum,
og er þar sagl; í níðurlaginu, þar sem raðherraðréfið er kunngert á
undan, og flytur her af, að öll mál, sem gánga til stjórnarráðanna
eða til konúngs, verða her eptir ao vera rituð á dönsku. Her af
sjá allir, að mönnum er skipað að skrifa öll brðf til stjórnarinnar á
dönsku, en þetta er að vísu byggt á þeim skllníngi, sem háyfirvöld-
in hafa lagt í bréfin, en ekki á bréfunum sjálfum, eins og líka nefndin
hefur tekið fram. Mer fyrir mitt leyti hefðí fundizt réttast, að bera
sig upp undan þessum misskilníngi fyrir stjórninni, eða konúnginum;
en vonandi er, að þetta lagist, þegar því nú þannig er hreift.

V. Finsen: Fyrir mitt leyti álít eg, að úrskurður konúngs af
8. apr. 1844 hafi verið mikill velgjörníngur fyrir landíð, frá því sem
áður var, og eg álít líka, ao komingaúrskurði þessum eigi að fylgja,
samkvæmt innihaldi hans; en eg er samt í nokkrum vafa um, hvort
rett se að beita reglu þeirri, að menn ekki megi fá embætti her,
nema menn séu fullkomlega færir í íslenzku, með of miklum stráng-
leika í hverju tilfelli. þetta kemur einkum fram, þegar embættið
yrðl að standa liðugt í hálft eða heilt ár, þangað til hlutaðeigandi
væri búinn að fá nægilega góðan vitnisburð um kunnáttu sína í
málinu; þá getur verið spursmál um, hvort ekki landið hafi betra
af, að fá manninn upp strax eptir nokkuð minni undirbúníng, heldur
en að einginn, se til að þjóna embættinu um leingri tíma; þetta á
einkum við um læknaembættin her. Eg færi þetta ei til sem á-
stæðu, til þess að fylgja ekki konúngsúrskurOinum, heldur sem atriði,
er gæti verið spursmál um í einstökum tilfellum að taka til greina. Í
konringsúrekurbínum stendur líka einúngis, að hlutaðeigandi eigi að
skilja íslenzku, en það getur þá verið vafasamt, hvað strángt þetta
á að takast; menn geta skilið vel eitthvert mál á bók, án þess að
menn þurfi ao vera færir um ao tala það. Eg skal að öðru leyti,
að því leyti stúngib er upp á, að kennarinn vio háskólann í íslenzku eigi
a~ reyna hlutaðeigendur, geta þess, að eg veit ekki, hvort þetta kennara-
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embætti er stofnað sem stöðugt embætti, eða eimingls fyrir tíð þess,
sem nú el' í því embætti; auk þessa er þetta embætti ekki í íslenzku
yfir höfuð, heldur í fornri íslenzku, og get eg þá vel ímyndað mer,
ef það annars er fast embætti, að sá, sem feingi það næst, yrði dansk-
ur maður, sem gæti verið vel að ser í hinu forna íslenzka bókmáli,
en án þess að hann þekkti neitt til nýrri íslenzku, eða gæti talað
hana, og það er þó töluverður munur á málinu nú og í fornöld.

Framsögumaður : Her var af uppasningumanni nefnt bréf af
14. nóv. í fyrra, og geri eg ráð fyrir það hafi verið frá stíptamt-
manni vorum; eg skal ekki bera á móti því, að mer -fínnst, að hann
í því hafi nokkuð misskilið þá umgetnu úrskurði stjórnarinnar; en eg
vil minnast þess, að þetta er einmitt sá maðurinn, sem Innfærði ís-
lenzkar brðfaskríptir milli íslenzkra yfirvalda her á landi, og fyrir
þetta mun honum heldur aldrei verða gleymt, heldur en margt annað
ágæti hans.

H. Kr. Friðriksson: Eg vildi taka það fram, þar sem hinn
5. konúngkjörni þingmaður sagði, að kennaraembættið í íslenzku við
háskólann í Kaupmannahöfn ekki se stöðugt, að þar sem nú eru tvö
kennara-embættin í íslenzku, þá er þó annað þeirra stöðugt, enda
þótt það embættið eigi væri álitið stöðugt, sem Íslendíngur nú er
settur í, og se eg þá ekkert móti þVÍ, að kennarinn í íslenzku við
háskólann gefi vitnisburðinn. Eg get heldur ekki talið svo mikinn
mun á nýrri og fornri íslenzku, að ekki hver útlendingur, sem skil-
ur fornrnálið, og sem trúað væri fyrir að kenna það, geti seð, hvort
sá, sem hann reynir, kann Íslenzku yfir höfuð. Eg hef skilið kon-
úngsurskurðínn 8. apr. 1844 svo, að sá, sem um embætti sækir á
Íslandi, eigi ekki að eins að geta lesið á bók, en líka skilja þá, sem
við hann tala, og gjört sig skiIjanlegan fyrir þeim.

J. Petursson: Eg vildi drepa á það, að eg álít muninn á
fornri og nýrri Íslenzku ekki meiri en svo, að eg held, að hver, sem
skilur forna Íslenzka bók, eptir vikudvöl her muni geta gert sig vel skilj-
anlegan við landsmenn. það mun sjaldan koma fyrir, að sá, sem
kennir íslenzku í Reykjavík, muni gefa slíkan vitnisburð, en það
getur, eins og hinn konúngkjörni varaþíngmaður fór fram á, þó komið
fyrir, að maður útlenzkur yrði fyrst settur sem embættismaður her,
áður hann er fullnuma í íslenzku, af því eingir aðrir, sem færir væru
um að gegna embættinu, sæktu um það ; þegar hann nú væri búinn
að vera her nokkuð og væri orðinn fullnuma í íslenzku, væri þægi-
legt fyrir hann, ef hann nú vildi sækja, að geta her á landi feingið
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hinn umrædda vítnisburð, er harm þá gæti sent héðan með bónar-
bréfinu sjálfu.

H. Kr. Friðriksson: Eg vil geta þess um nefndaralítið, að þar
stendur "settur kennari". þetta kynni ao misskíljast, þar menn ekki
eru settir sem kennarar í neinni sérstakri vísinda grein, en að skóla-
stjórinn skiptir niður verkum meðal kennaranna, eptir samkomulagi
víð þá.

J. Kristjánsson: Eg veit ekki, hvort mer hefur heyrzt rett
eða skilizt tala hins hefðraða konúngkjörna varaþíngmanns áhrærandi
konúngsúrskurðlnn, og vil eg þess vegna til vara taka það fram, ao
eg álít það lögunum til mesta hnekkís, ef ekki er eptir þeim lifað,
heldur farið í kríngum þau, meðan þau eru í gildi, og það er til
að raska öllu góðu skipulagi og hlýðni vib lögin, ef verið er a~
troða inn í þau annari þýðíngu, en löggjöfin hefur meint.

J. Guðmundsson: þeir, sem sækja um embætti her, eiga eptir
konúngsérskurðínum að vera svo vel að ser í íslenzku, ao þeir geti
akilíð mál manna, og gert sig skiljanlega fyrir þeim í íslenzku ; um
þetta eiga þeir útlendir menn, sem um embætti sækja her, að senda
"áreiðanlegan(i vitnisburð, undir eins og þeir sækja um embættið,
en ekki draga það, þangað til þeir eru búnir a~ fá embættið, og mer
finnst það merkilegt af hinum háttvirta konúngkjörna varaþíngmanni,
að hann, sem þó er Iagamaður, skuli vera að draga í efa orð og
ákvarðanir þessa merkilega úrskurðar, og draga úr þýOíngu hans,

þó að honum hafi ekki verið fylgt til þessa, þar sem hann er ein
af hinum ógleymanlegu menjurn um réttlæti og mildi Kristjáns 8.
til vor Íslendínga.

V. Finsen: l)a~ var ekki mín meining, að fara ætti Í kríng-
um úrskurbínn eða draga úr honum, en eg vildi lýsa þeim vafa, sem
ao ætlun minni stundum gæti átt ser stað hjá stjórninni, þegar á
ríður, að fá eitthvert embætti fljótt veitt. Eg óska, a'ð drskurðíuum
se framfylgt, en hann velur ekki þau allrastraungustu orð, og spurs-
málið er, hvort það á mí að gjöra regluna strángari. Hvað þíng-
maður Reykjavíkur var a'ð tala um hin 2 kennaraembætti við há-
skólann, annað Í Íslenzku, en hitt Í fornu Norðurlandamalunum, þá
ætla eg það mjög óvíst, hvort sa kennari, sem settur er í fornum
Norðurlandamálum, verði fær um að reyna mann í íslenzku.

P. Sveinbjörnsson: þó eg ásetti mer, ekki að fara orðum um
þetta mál, þá ætla eg samt að koma fram með breytíngaratvæðí um,
að allt íuppastúngu nefndarinnar eptir orblð "Kaupmannahöfn" falli
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burt, þar mer finnst það ekki vera rétt, eða þá of seint, ah fara at'!
reyna embættismenn í íslenzku, eptir a~ húm er að veita þeim em-
bætti, og þeir eru álitnir færir til þess. þetta getur eptir minni
ætlan ekki átt ser stað,

Jón Guðmundsson: .Meiníngin í þessu breytíngaratkvæðí er
óneitanlega gó~, en kemur þó hvorki saman vio konúngsúrskurMnn
ne uppástúngu nefndarinnar; því einmitt með bönarbréflnu um em-
bættíð, á ao fylgja árelðanlegur vitnisburður, Nefndin hugsaði ser,
a~ uppástúnga hennar, svona löguð, gæti komið ser vel fyrir útlenda
menn, sem væri staddir á Íslandi, því svo getur vel að borið, þó
þetta kunni miklu sjaldnar að koma að.

H. Kr. Friðriksson: Eg ætla að svara hinum heíðraða 5. kon-
úngkjörna þíngmanni Því, að eg veit ekki betur, en ao kennarinn í
Norðurlandamélunum líka se settur til ao kenna íslenzku, og það
væri eptir hans uppástúngu, ab serstakur kennari var settur í íslenzku;
verbl embætti þess manns, er nú kennir íslenzku, lagt niður, þá tel
eg það sjálfsagt, ao hinn taki aptur víð kennslunni í íslenzku, eins
og öðrum Norðurlandatúngum.

Þ. Sveinbjörnsson: Eg verð a~ svara hinum hefðraða vara-
forseta því, að það verour lángt að sækja vitnisburð frá Íslandi til
háskólans; en hvaða vítnísburð þarf héðan fyrir innlenda? þao mun
svo sjaldan sem aldrei koma fyrir, að danskur maður verðí her
staddur ao staðaldri, sem vill sækja um embætti á Íslandi.

Framsögumaður : Ao vísu mun það ekki opt að bera, að seinni
hluti uppástúngu nefndarinnar verði notaður, eða ao menn sæki
vitnisburðinn híngað ; en það er hægt að hugsa ser það, að það gæti
þó aðboríð, t. d. danskur læknir kann að vera á ferð her, og vill
sækja um embætti, sem þá losnar her; það væri honum óhagkvæmt,
ef hann ekki gæti Ieíngið vitnisburð her, til þess að senda með bón-
arbréfínu um ernbættíð. þetta kann nú sjaldan að koma fyrir, en
það er eingin ástæða til þess, ekki að fallast á greinda uppástúngu
nefndarinnar.

Forseti: Fyrst nú ei fleiri vilja ræða þetta mál, þá er undir-
btiníngsumræðunní lokið.

Af því her hafa korníð fram svo margar mótbárur móti, ao semja
álitskjal í sveitastjórnarmálinu, þá neyðíst eg nú til ao taka til þeirra
ráoa, sem alþíngistilskipunin leyfir mer. þao mundi líta illa út, ef
ekkert álitskjal yrðí samið í málinu vegna þvergirOíngs nokkurra
manna. Eg hef nú reynt ao fara bónarveg ao nefndarmönnum um
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þetta, og hefur það ekki geíngið ; þó er einn eptir af þeim, sem eg
hef ekki reynt við, sem eg veit að bæði er fær um að gjöra það,
og sem þíngíð treystir til þess. En það er þíngmaður Norður-þfng-
eyjarsýslu. Eg se ekki, að það liggi neinn erfiðleíkí í, að semja
álitskjal ímáli fyrir það, þó málið hafi ekki farið að öllu leyti eptir
manns eigin sannfæríngu á þínginu; því þar eru teknar fram ástæð-
ur þíngsins, og það getur því eingan meitt, þó hann semji álitskjal
í máli, sem fallið hefur gegn atkvæði hans. Eg vil því enn fara
bónarveg að þíngmanní Norður-Þíngeyjarsýslu, og biðja hann að semja
álitsskjal þetta, og vera búinn með það á miðvikudaginn, og hafa
þíngskrifararnir lofað að styrkja til þess, og eins hefur minni hluti
nefndarinnar lofað að semja álitsskjalið að sínum hluta. Eg get
annars ekki seð, að maður úr meira hluta nefndarinnar þurfi neitt
að meíða samvizku sína, þó hann semji álitsskjal þetta, og vil eg
því biðja þíngmanninn að taka það að ser.

J. Jónsson: það er hvorki af vir'bíngarskorti ne óhlýðni við
þíngíð eður hinn háttvirta forseta þess, að eg verð að skorast und-
an þessari beiðni hans; því bæði er það, að eg er síður maður til
þess en sumir hinna menntuðu manna, sem gefið hafa minna hlut-
anum atkvæði sitt, og þar fyrir utan ætla eg þetta málefni hið láng-
vandamesta málið, til að semja álitsskjal í, af öllum þeim, er her
hafa nú komið fyrir á þinginu, þar það er svo mjög orðíð frabrugðið
frumvarpinu, og atkvæðagreiðslan laung og margbrotin ; og í sam-
vinnu vi'b aðra, í tilbúningi þess, ætla eg að eg mundi verða mjög
stírður, og verð eg því að frubíðja mer þenna starfa, því mer fyrir
mitt leyti finnst það líka mjög óþægilegt, að þurfa að neyðast til, að
segja hans hátign konúnginum það, að hið íslenzka alþíng hafi ekki
haft sterkari sannfæringu en svo fyrir stofnsetníngu hins nýja úr-
skurðarvalds, sem fólgið ætti að vera í 7 manna nefnd í Reykjavík,
eptir hvert alþíng, að einúngis 9 atkvæði hefðu samþykkt það móti
8, og þó er enn óskemmtilegra fyrir hvern, sem tilbúníng alþingis-
skjalsinis tekst á hendur, að geta ekki til fært nokkrar sennilegar
ástæður fyrir meiníngu minna hlutans, því enn nú hef eg ekki heyrt
þær koma fram, hvorki í umræðum málsins, eða í ágreiníngsat-
kvæðinu.

Forseti: Eg hef nú leitað á öllum nefndarmönnum, og er þar
sama hljéð í strokknum, hvernig sem hann er skekinn. Eg veið því
að grípa til þess, sem fyrir er mælt í 76. gr. alþíngistilskipunarinnar,
og biðja þingið að kjósa mann til þess.
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G. Einarsson: Eg vil benda þingmönnum á 76. gr. alþíngís-
tilskipunarinnar, þar sem þíngskrifararnir eru undanskildir starfa þess-
um, því nefndarálítlð hefur í öllu því verulega Ieíngið framgáng, og
meðhald þíngsins, og vona eg því, að þíngmenn velji okkur ekki.

E. 6. Kúld: Eg verð og að lýsa því yfir, að þó eg yrði kos-
inn, mundi eg nauðugur taka þenna starfa að mer, einkum þar eg
álít, að eg eigi rétt á, a~ skorast undan því eptir alþíngistilskipan-
inni 76. gr.

Jún Guðmundsson: Eg vil benda meira hlutanum á, a~ minna
hlutanum er leyft í alþíngislögunum a~ taka fram sínar ástæður,
jafnvel í serstöku álitsskjali til konúngs, svo eg held, að meira hluta
nefndarinnar, sem varð í minna hluta í þínginu gefist her hið bezta
tækifæri til að taka sínar astæður sem bezt fram móti því, sem upp
á varð í þínginu eptir atkvæðagreíðslunnl.

Voru þá atkvæði greidd, og fekk P. Petursson 5 atkvæði, J.
Petursson 4, og H. Kr. Friðriksson 3, Jón Guðmundsson og Þ.
Jónassen sín 2 hvor, og J. Jónsson 1.

P. Petursson: Eg verð enn a~ skorast undan verki þessu, því
eg treysti mer alls ekki til að gjöra það SYO, að þínginu verði þðnt
með því. Kann ske einhver hinna, sem feingu flest atkvæði, vildu
takast það á hendur.

Forseti: Eg er óhræddur þíngsíns vegna um þetta í höndum
hins heíðraða 4. kemingkjörna þíngmanns, því bæði mundi hann
leysa það eins fljótt og eins vel af hendi, og hver annar. En ef t. a.
rn. þíngmaður Strandasýslu vildi taka þa~ a~ ser, þá er eg vel anægður
með þa~.

J. Petursson: Eg treysti mer ekki til þess, því eg er svo lasinn.
P. Petursson: Eg hef aldrei fyr skorazt undan störfum víð

þíngið, og eg mundi ekki hafa gjört það nú, ef mer fyndist ekki,
að eg hafi til þess stðferðíslega hvöt. A~ öðru leyti vil eg gjarnan
styrkja þann, sem tekur að ser að semja álitsskjal þetta.

Forseti: Má ske þfngrnaður Reykjavíkur, sem hefur Ieingið 3
atkvæði, vilji taka þetta að ser.

H. Kr. Friðriksson: Eg finn mig að vísu næsta vanmáttugan
til slíks starfa, en þó vil eg heldur reyna til að taka það að mer,
en að þíngmenn gjöri ser, eg hefði nærri því sagt, meiri vanvirðu,
en komíð er, með þessum eilífu afsökunum frá því að rita álitsskjal
þetta.

P. Petursson: Eg se alls einga vanvirðu í, a~ skorast undan
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þessu, og mer þykja það fremur rustaleg orð, að kalla þetta svo, og
ættu þíngmenn ab varast að hafa þau á þessum stað,

Forseti: Eg vil þíngsins vegna þakka þingmanninum fyrir, að
hann tókst þetta á hendur, og ef hann vill nota ser boð þeirra, sem
lofað hafa að hjálpa til þess, þá vona eg, að þeir snúist vel við því.

því næst var lesin upp þegnleg bænarskrá þíngsins til kon-
úngs um kollelctureikníngana, og var hún samþykkt, svo hljóðandi:

Til kon úngs!

Til alþíngis hefur kornið bænarskr-i þess innlhalds, a~ þíngíð
allraþegnsamlegast biðji yðar hátign, allramildilegast að láta leggja
fyrir hið næsta alþíngi greinilegan reikníng um: 1, upphæð kollektu-
sjöðslns, þegar hann allur var fyrst innkominn, og 2, um það hversu
hann hafi síðan aukizt.

Til að íhuga þetta 'mál, kaus þíngíð ser 3 manna nefnd, og
eptir að það síðan hefur verið rætt á 2 aðalfundum þíngsins, leyfir
það ser nú allraþegnsamlegast a~ bera fram fyrir yðar hátign mein-
íngu sína um bænarskrána á þessa lelð :

Hvað hina fyrstu uppástúngu bænarskráarinnar snertir, þá finn-
ur þíngið a~ henni se fyrir laungu fullnægt, þar sem hið konúnglega
rentukammer á sínum tíma, 1798, let auglýsa á þáv eran da alþíngi
greinilegan reikníng yfir íjarsjéð þann, sem eptir konúnglegum úr-
skurðum 23. okt. og 10. nóv. 1783 og 9. febr. 1785 alstaðar í ríkj-
unum jafnaðist til Íslands þarfa, og náði reikníngur þessi ei að eins
til sjóðsíns upphaflegu upphæðar, heldur einnig til þess, hvað hann
við vextina aukizt hefði til útgaungu ársins 1797, eins og líka til
hins, hve míkíð af sjóðnum bníkað hefði veríð til sama tíma til Ís-
lands þarfa, hvar af sjá mátti, að sjó~ur þessi þá átti að vera meb
vöxtum 47,822 rdI. 54 sk. En eins og stjórnendur sjó~ar þessa
þannig einu sinni hafa viðurkennt nauðsyn þess, að gjöra landsbúum
kunnugt um ástand og upphæð þessara Íslandi tilheyrandi nauðskild-
ínga, eins verður þínglb að vera á þeirri skoðun, að æskilegt væri,
a~ landsfólkið feingi einnig nú greinilega skýrslu um, hvað um þessa
penínga li'ði~ hafi í stjórnendanna höndum síðan 1797, og það þess
heldur, sem landsfólkio finnur efnaleysi sitt til a~ koma nokkurri
þeirri stofnun á fót af eigin ramleik, sem það finnur ser þó þarf-
lega, en stendur í þeirri meiníngu, má ske vegna vanþekkíngarinnar,
a~ sjöðurínn í þau næstum 60 ár, sem liðin eru, síðan seinasti reikn-
íngur var ber auglýstur, muni nú vera orðinn töluvert fe. Her við
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bætist enn fremur sú athugasemd, að eptir sem mí útlítur her í landi,
er þess má ske ekki svo lángt að bíða, að þessu samskotafð þyrfti
að verja, einmitt í þeirri sömu stefnu, í hverri það var gefið í hall-
ærls- og harðínda-arunum 1783-1786, og væri það þá í hvoru-
tveggju þessu tilliti þarflegt og nauðsynlegt, a'ð alþínginu se kunnugt,
hvað fyrir hendi se til aa taka.

Alþíngið leyfir ser því allraþegnsamlegast, með 14 atkvæðum
gegn 3, aa beiðast þess:

A'ð yðar konúngleg hátign allramildilegast látia semja og
auglýsa hinu næsta alþíngi (eins og stiórnin hefur áður gjört),
greinilegan og skipulegan reikníng yfir "kollektupeníngana",
sem kallaðir eru, er sýni, hversu vöxtum af þeim peníngum
hafi verið varið, síðan um árslok 1797, og hver se nú upp-
hæð þess sjóaar bæði ao innstæðu og vöxtum, og hvar hann
se niður kominn.

Reykjavík, 4. ágúst 1855.
Allr.iþegnsamlegnst,

Hannes Stephensen. Þ. Sveinbjörnsson.

Forseti: Dagskrána til mánudags mun eg láta koma á morg-
un; veraur þá til alyktarumræðu og atkvæðagrelbslu malíð, sem í
dag var rætt, og jarðamatsmallð til undirbúningsumræðu. Fundur
á mánudaginn byrjar, eins og vant er, kl. 11 f. m.

Fundi slltíb.

6. ágúst - tuttugasti og áttundi fundur.
Allir á fundi, nema þíngmennirnir frá Mýrasýslu, Snæfellsnes-

sýslu, og Suður-Múlasýslu, sem ei gátu komið vegna sjúkdóms. Eptir
bón forseta gegndi hinn 6. komingkjörní þíngmaður þíngskrifara-
störfum í staðinn fyrir E. 6. Kúld.

Gjörðabók frá 26. og 27. fundi var lesin upp og samþykkt.
Forseti: Eptir dagskránni kemur þá fyrst til ályktarumræðu

og atkvæðagreiðslu þegnleg uppástúnga um vitnisburð danskra em-
bættismanna eptir konúngsúrskurði 8. ap1'. 1844, um færleik þeirra
í íslenzku, o. s. frv. Eg hef láti'ð prenta atkvæðaskrá í máli þessu,
sem eg vona að þíngmenn hafi allir við hendina.

Í máli þessu var framkomið eitt breytíngaratkvæOi, og hljöbar
það þannig:
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Þ. Sveinbjörnssonar:
Breytfngaratkvæðl víð nefndarinnar uppástúngu: að orbln í henni,
sem koma eptir "Kaupmannahöfn", falli burt.
Atkvæ~askráin hljöðar svo:

Atkv æ ð a s k r á

málinu 'Um, að fullnægt verði konúngsúrskurði 8. apr. 1844, o. fl.
1. Þ. Sveinbjörnsson: breytíngaratkvæðí við nefndarinnar uppá-

stúngu: að orðln í henni, sem koma eptir "Kaupmannahöfn ",
falli burt.

2. Nefndin: uppástúnga: "a~ vitnlsburðir þeir, sem komingsúrskurð-
ur 8. apríl 1844 áskilur, verði ekki teknir gildir, nema þeir séu
frá kennaranum í íslenzku máli vi~ káskólann í Kaupmannahöfn
eða frá þeim föstum kennara vi~ hinn lærða skóla í Reykjavík,
er kennir þar íslenzku",
Var nefndarálltíð þá afhent framsögumanni hinum 6. koming-

kjörna þíngmanni, Þ. G'Uðmundssyni.
Framsögumaður : Í máli þessu er nú ekki komið fram nema

eitt breytíngaratkvæöi, frá hinum 1. konúngkjörna þíngmanni, og
hnígur það að því, að síðari kafli nefndaruppástúngunnar, frá orð-
inu "Kaupmannahöfn((, falli burt. Eg lýsti því nú yfir við undir-
búníngsumræðuna, að mer þætti þetta ekki mega missast, því það
gæti að borið, að maðurinn væri her á ferð, þegar hann sækti um
embættið. En eg skal ekki fara um þetta mál fleiri orðum að svo
komnu.

Þ. Sveinbjörnsson: Eg tók fram ástæðurnar fyrir breytíngar-
atkvæði mínu við undlrbúníngsumræbuna, og hélt eg þær mundu
nægja. En framsögumaður vill halda uppástúngu nefndarinnar, af
því her kunni einhver danskur læknir eða lagamaður að verða á ferð,
og lítast þá svo vel á embætti her, að hann fari strax að sækja um
það, Eg skal nú ekki spá neinu um það, því spádómar eru her
ekki í neinu afhaldi á þíngínu, og þó eru allar meiníngar vorar um
framtíðina eintómir spádómar. Eg get varla ætlað, a~ dönskum
manni muni þykja læknaembætti her svo fýsileg, að hann gæfi ser
ekki tíma til a~ fara snöggva ferð heim og rá~stafa hrisí sínu, og þá
um leíð taka hið unitalaða próf, eða vitnisburð um kunnáttu sína í
íslenzku. Her er ekki heldur talað um íslenzka menn, heldur danska.
Eg vil leggja þínginu það á hjarta, að mer finnst það alls ekki
passandí, að fara að taka konúnglega embættismenn undir próf við

157



skólann í Reykjavík, Eg gef ekki um að tala neitt um dæmi það,
sem þessi bæn er líklega í fyrstunni sprottin af, eba um það, hversu
mer finnst það ekki eiga betur víð að halda veítíngarbréf embættis-
mannsins, heldur en að láta hann gánga undir próf.

Framsögumaður: Þa~ er ekki hinn konúnglegi embættis-
maður, sem á að gánga undir próf, heldur sá, sem á að verða kon-
únglegur embættismaður. Þa~ á nefnilega eptir uppástringu nefnd-
arinnar að reyna þá í íslenzku máli, áður en þeir verða embættis-
menn. Nefndin tók þenna fyrirvara, að kennari sá, sem her er í
íslenzku megi reyna þessa menn. þess yrbí án efa mjög sjaldan
þörf, en þó er mögulegt, að það gæti aðborið, og því finnst mer ekki
vert, a~ sleppa þessu atriði úr uppástúngu nefndarinnar.

J. Guðmundsson: Framsögumaður hefur nú svarað ræðu hins
heíbraða 1. konúngkjörna þíngmanns, svo eg þarf þar litlu víð að
bæta. ÞaÐ getur alls ekki átt ser stað, að konúnglegur embættis-
maður þurfi að taka próf það, sem her ræðir um, því eptir úrskurði
Kristjáns konúngs 8. á hann að vera búinn að þYÍ, áour en hann
sækir um embættlð, auk heldur ái'lur en hann verður konúnglegur
embættismaður her. Og þó það sjálfsagt komi sjaldan að, að dönsk
embættismannaefni séu her staddir, þegar þeir sækja, þá sjá þó
allir, að þetta getur þó hæglega aðboríð, Mennirnir gætu verið her
hjá venzlamönnum sínum eða ættingjum, þar sem her eru nú svo
margir danskir menn í landinu búfastir, SYOþeir þurfa alls ekki að
vera á neinu ferðalagi. Eg álít því, að svona geti staðíð á, og þá
er uppástúnga nefndarinnar í því tilliti gói'l og ómissandi.

P. Petursson: Eg ímynda mer, að uppástúnga nefndarinnar
gjöri mest gagn, ef svo bæri undir, að maðurinn væri settur í em-
bætti her á landi, og felli það SYO vel, að hann sækti um það á
eptir, til að mynda læknisembætti ; því þá gæti það orðlð örðugt og
óhentugt, ab hann þyrfti að sigla til Kaupmannahafnar, til að taka
þetta próf. Ao öðru leyti held eg það mundi nægja, ef einhver Ís-
lendíngur, sem stundar bókmenntir víð háskólann, gæfi þenna vitnis-
burð, því eg veit ekki til, að þeir hafi misbníkað það leyfi híngað
til. Mer þykir það annars ísjárvert, að halda því mjög fast fram,
að danskir menn, sem her f;í embætti, skuli vera SYOfærir i íslenzku,
helzt læknar; því eg álít það meira tjón fyrir landið, að embættið
standi autt eitt ár, til þess að þeir læri betur íslenzku, en þó þeir
kynnu rnalíð lakar og kæmu fyr. þar að auki held eg þeir læri
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máli~ betur og fljótar her en utanlands. Þa~ má samt ekki skilja
mig svo, sem eg álíti ekki áreíðanlega vissu í þessu efni mjög góða,

G. Brandsson: Eg held það ríbí þó ekki á litlu, að einmitt
læknar skilji málíð' vel, þegar sjúklíngarnir eiga a~ fara að lýsa fyrir
þeim sjúkdómi sínum, og eins, að þeir geti láti~ sjúldíngana skilja
sig, svo þeir geti haft not af rableggfngum þeirra; því eitt misgrip,
sem flyti af misskilníngi í slíku, gæti, ef til vill, varbað líf þess, er
læknast ætti. Eg ímynda mer og varla, að hinir göðu dönsku læknar
fari að sækja híngað, heldur muni þeir fremur kjósa að vera í Dan-
mörk; því embættin mundu ekki verða svo girnileg fyrir þá her á
landi, a~ þeim þækti svo mikið til þeirra vinnandi, að þeir færu að
gánga fram hjá öðrum betri erlendis, sem þeir þó líklega gætu feínglð,
ef þeir væru menn vel menntaðir. Þa~ mundi því gánga her eptir, sem
her til, að þeir miður menntuðu sæktu helzt híngað. A~ íslenzkir
stúdentar gæfu þessa vitnisburði, held eg ekki geti ná~ neinni átt,
því um það hefur eingin uppástúnga verið borin upp, eins og þó
helli þurft, enda held eg, að hvorki hinn fyrsti konúngkjörní þíng-
maður, og því síður nefndin se neitt of straung í þessu efni.

M. Andresson: þa~ hlýtur að vera mjög aríðandí fyrir oss,
a~ danskur maður, sem her fær embætti, bæði skilji oss, og eins, a~
ver skiljum hann. En af þessu flýtur, ab eg vil hann se reyndur
í íslenzku, annaðhvort i Kaupmannahöfn eða her, eptir því sem á
stendur. Eg get ekki heldur borið það vantraust til þess kennara,
sem her er í íslenzku víð skólann, ab hann se ekki fullfær um að
taka próf þetta. Eg get því ekki fellt mig vi~ breytíngaratkvæðí
hins hefðraða 1. komingkjörna þingmanns; því eg se ekki, hvað því
getur verið til fyrirstöðu að maðurinn taki prófið her í landi, ef
honum yrði það einhverra krfngumstæða vegna léttara. Hvað lækna
snertir, þá ríður ekki hvað minnst á, að þeir skilji rnalíð vel, því
undir því getur heilsa manna og líf opt verið komið. Ekki kann
eg heldur víð, að íslenzkir stúdentar gefi þessa vitnísburðí ; mer finnst
það vera einhvern veginn ófullkomið.

Forseti: þar eð nú tekur einginn til máls framar, þá álít eg
þessari ályktarumræðu Iokíð, og skal eg þá biðja menn að gllnga
til atkvæða,

Voru þá atkvæði greidd, og fór atkvæðagreíbslan þannig:
Tölul. 1., breytíngaratkvæði Þ. Sveinbjörnssonar: fellt með 14

gegn 4 atkvæðum.
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Tölul. 2., u]JpásMnga nefndarinnar: samþykkt með 14 gegn 4
atkvæðum.

því næst spurði forseti, hvort þíngið vildi semja og senda kon-
úngi þegnlega bænarskrá Ímálinu samkvæmt atkvæðagreiðslunni, sem
oröín var, og var það samþykkt með 13 atkvæðum gegn 5.

Forseti: Eptir dagskránni kemur þá næst komingleg uppá-
stúnga um, hvernig laga megi jarðamatið á Islandi, til undir-
búníngsumræ'tJu.

Var nefndarálitlð afhent framsögumanni, þíngmanni Skaptfell-
inga, Jóni Guðmundssyni, og las hann það upp, svo hljéðandí :

Eptir að fulltrúi konúngsins á þessu alþíngí hafði lagt fram fyrir
það til álita þessa uppástúngu stjórnarinnar um lagfæríngn jarða-
matsins her á landi frá 1849 --1850, kaus hið heibráða þíng oss undir-
skrifaða í nefnd, til að segja álit vort um þetta gjörvallt landið
varðandi vandamál.

Af því uppástúngan ekki tekur fram nein bein eða einstakleg
atribl, sem þessi nefnd eða þíngi'ð gæti annaðhvort samþykkt eða
stúngið upp á breytíngum víð, heldur 1, fellst á þá a'ðalmeiníngu
alþíngis 1853, að te'ð jarðamat eigi a'ð lagfæra og muni mega lag-
færa, ef til þess væri sett þriggja manna nefnd í Reykjavík af hæfi-
legum mönnum; 2, hvern undirbúníng þurfi að hafa (uppast, Litr.
A); 3, hvaða aðferð nefndinni muni bezt að brúka, til þess að lag-
færa með jarðamatið (uppást. Litr, B), þá komst nefndin brátt að
þeirri nlðuretöðu, sem einnig er nú staðfest með komingsbréfi því
18. maí þ. ár, sem lwnúngs{ulltrúi hefur síðar birt, að ætlunarverk
alþíngis Í þessu máli gæti ekki verið annað en það, að gánga að
eða frá þessari uppástúngu stjórnarinnar, og færa til á ástæðum
byggt álit sitt fyrir, hvort sem það reM heldur af; og ef það þækt-
ist geta geingíð að uppástúngunni í öllum aðalatrlbum, þá þar næst,
að komast að fastri niðurstöðu um það, sem uppástúngan, bls. 7-8,
gjörir auðsjaanlega að aðalætlunarverkí alþíngis að þessu sinni, nefni-
lega: að hve miklu leyti alþíng sjálft muni sjá ser fært "ao benda
á þá einstöku hreppa fyrir sig Í einhverri sýslu", þar sem matið
annaðhvort væri sundurleitt vm það, sem væri í öðrum hreppum í
sömu sýslu, eða að rángt se matið í einstaka hrepp fyrir sig í ein-
hverri sýslu, sökum þess al)matsmennirnir hafi beitt ránglega reglu þeirri,
sem gefin er í tilsk. 27. maí 1848" - "og gagnstætt þVÍ, sem fylgt
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fyrir fjárkaupum eptir þörfum, á~ur þeir selja slátur til flutníngs
burt af landinu, helzt þegar skortur á matvælum fer að,

P. Sigurðsson: Eg er á líkri skoðun og hinn hátt virti 4.
konúngkjörni þingmaður, að mer finnst þetta r~a í bága við frjálsu
verzlunina, en það er þó ekki ástæðulaust, að þessu hefur verið hreíft,
og álít eg bref raðherrans orsök til þess, og misskilnínginn á því;
því mer heyrist, að menn her á þíngínu leggi ýmsan skilníng í þetta
raðherrabréf, og þá er a~ búast víð, a~ menn út um land skilji það
a ymsa vegu. En allir vissu á~ur, þegar verzlunin var bundin, að
þá var stundum misbrestur með abflutnínga og kornvörubyrgðír, og
stundum gat stjórnin ekki hjálpað, svo sem í stríðstíðínnl, þegar
sjálf Danmörk var umkríngd af Enskum. Eg er nú á því, a~ þal'J
se stjórnarinnar skylda a~ gæta þess, að ver eigi líbum tjón af hall-
æri eða hungursneyð, því það mun vera hverrar stjórnar siðferðis-
leg og stjórnarleg skylda; það er og gömul sáttmálaskylda eptir
þeim samníng, sem Íslendíngar gerðu víð norsku stjórnina. Eg mun
því haUa mer að 3. tölulíð. þó eg se eigi ætíð á sama máli og
hinn háttvirti 3. konúngkjörni þíngmaður, þá er eg það samt núna,
að eg álít ráMegt, a~ rita um þetta til landsmanna og einkum til
embættismanna landsins. RáMeggíngin er a~ vísu gó~ og nauðsyn-
leg; en því al) eins verður hún að liði, al) einhver se framkvæmdin.
þingil'J ætti því einkum að ávarpa fyrst og fremst helztu menn lands-
ins, embættismennina, og yrði það eingin skipun, heldur bæn, að
þeir vildu gjörast forgaungumenn til að leíðbelna og uppörfa alþýðu
í þessu. Um 5. tölulíð er eg ei á sama máli og þfngmaður Gull-
bríngusýslu, því viðaukinn fer í líka átt, og nefndin; það er ein or-
sök til matarskorts, að láta fe sitt fyrir óþarfa vöru. Eg se ekki
neitt á móti því, að biðja yfirvöldin um, al) vera forgángsmenn þessa,
þegar það er í hag landsins. Eg ætla mer því að gefa nefndarinn-
ar 2 og breytíngaratkvæðí 3 atkvæði mitt.

J. Petursson: Eg er mótfallinn uppástúngu 2 nefndarinnar,
eins og eg sagði í gær, a~ þíngtð bíðjí koming um, al) sjá til, að
kornvara verði her fáanleg; því ef konúngur aðhyllist þá bæn, verð-
ur að koma út um það almennt lagaboð, sem yrðí að reisa tálmun
fyrir verzlunina. Eg er mótfallinn 1. breytíngaratkvæN, því eg í-
mynda mer, að stjórnin ekki álíti sig lausa við almennar skyldur við
oss, þegar hallæri ber að. 4. uppástúnga finnst mer mikið gól'J, og
vil eg heldur aðhyllast hana en 3. breytíngaratkvæðíb. Víðaukaat-
kYæ~i~ 5 á "íl'Ja víð, en sumstaðar þó ekki. Eg ímynda mer a~
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öðru leyti, að forseti muni tala um ýmislegt fleira þarflegt f breflnu,
en hér er tekið fram.

Framsögumaður : Þa~ er nú komið mikið á móti og mikið
með þessum uppástúngum. Ekki skil eg, a~ nr. 2 geti komið í bága
víð frjálsu verzlunína, þó menn lýsi því yfir víð konúnginn allra-
þegnsamlegast, að menn treysti mildi hans til að sjá fyrir þessu; ver
erum ekki að biðja um þetta strax, heldur þegar þörf gerist. Mer
þykir það skrítið, ef menn mega ekki biðja þann, eður lýsa trausti
voru á þeim, sem menn álíta föður sinn, og bíðja hann í tíma; því
eg segi það enn, a(') seint er a(,) byrgja brunninn, þegar barnið er
dottið í hann. 4. tölulíður hefur felngið gott meðhald, og er eg von-
göður um, að þíngmenn fallist á hann, heldur en á nr. 3, sem var
á móti nefndarinnar skoðun. Eg treysti því, a() yfirvöldin eigi skor-
ist undan, ef þfnglð bíður þau þannig, því það er einúngis bón, og
lýsir trausti á yfirvöldunum, en ekki vantrausti. Nefndin hefur aldrei
hugsao ser, ao þetta verði strax stofnað í hverri sveit, því hver getur
ráoio, hvað lángt hann geingur; þetta er einúngis ráOIeggíng, en
eingin þvingun.

Varaforseti: Þar e() nú taka ekki fleiri til orða, álít eg álykt-
árumræðu þessa máls lokíð, og vil eg því biðja þíngmenn að gánga
til atkvæða, samkvæmt atkvæðaskranní, sem þeir hafa Ieíngíð.

þá geingu þíngmenn til atkvæða, og fór atkvæðagreiðslan þann-
ig fram:
1. A. breytíngaratkvæði J. Sigurðssonar: fellt í einu hljóN.

B. þá fallio líka.
2. Nefndin: fellt með 14 gegn 3.
3. Breytíngaratkvæði J. Sigurðssonar: fellt með 16 gegn 1.
4. Nefndin: samþykkt með 15 gegn 2.

A-D áliti(') samþykkt þar með.
5. Viðaukaatkvæði G. Einarssonar: samþykkt með 11 gegn 6.

Vamforseti: þao 3. og síðasta mál, sem eptir dagskránni kem-
ur nú til meðferðar í dag, er þegnleg uppásttínga um breytíngu á
4. gr. í lögunum 15. apr. 1854, til alyktarumræðu og atkvæða-
greiðslu, Framsögumaður er hinn heiðraði varaþíngrnabur úr Reykja-
vík. Eg hef látio prenta atkvæðaskrá í málinu og vona, að þíngmenn
hafi hana hjá ser.

Í máli þessu voru eingin breytíngaratkvæðt fram komin.
AtkYæoaskdin hljóðar svo:
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Atkvæ~askrá
í

málinu um breytíngu á lögunum 15. apr. 1854.
Uppástúngur nefndarinnar:

1. A~ konúnglegri auglýsíngu 4. des. 1854 megi verða breytt á
þann hátt, a~ með bönarbrðfum, sem send eru til Innanríkis-
rá~herrans eða hlutaðelgandi verzlunarfulltrúa, eða embættis-
manna, um, a~ fá íslensk leíðarbréf, skuli ætÍ~ fylgja löglegt
mælingarbréf og önnur skipaskjöl, sem sanni stærð skípsíns,
nafn þess og heimili og nafn skipstjórans, og sem skilað verði
aptur með lelðarbréfinu.

2. A~ skýrsla sú um nafn, stær~ og heimili skipsins m. fl., sem
samkvæmt ofan nefndri konúnglegri auglýsingu frá 4. des. 1854
og Iagaboðí 15. apríl 1854, 4. gr. :i að fylgja bónarbréfum um
íslenzk lelðarbréf, skuli eptlrleíðís gefast út af skipstjóranum,
og a~ staðfestfng skýrslu þessarar falli burt.

3. A~, ef það lýsir ser, a~ stærð skipsins eptir mælíngarbréflnu
eða leiðarbréfi því, sem það samkvæmt mælíngarbréflnu hefur
Ieíngið, er minni en svarar því, sem skípíb eptir hinni dönsku
fermíngarreglugjörð (Bestuvnings-Reglement) hefur flutt híngað
inn, eða flytur út, af vörum, eða þetta skyldi sannast við mæl-
ingu skipsins, sem yfirvöldunum á verslunarstöðunum se heim .•
ilt að gjöra láta, ef tilefni finnst til, þá skuli heimta leiðar-
brersgjaldi~ eptir þeirri stærð skipsins, sem þannig verður sönn-
uð, og a~ auki borgun fyrir mælínguna, hafi hún verið gjör~.

Framsögumaður : Þa~ er hvorttveggja, að mál þetta er ein-
falt og öbrotíð, 8,'0 þab hlýtur ab vera öllum ljóst, enda hefur það
ekki mætt mótmælum á þinginu, og því álít eg mer ekki þörf á, a~
fara um það mörgum orðum, Þa~ er auðvitað, a~ því ljósari sem
lögin eru, þvf betri eru þau, og því auðveldara sem mönnum er
gjört a~ sækja að landinu, þvi meiri hlýtur þroski hinnar frjálsu
verzlunar a~ verða, Ef 4. gr. laga þessara væri hö~ óbreytt, yrM
hún til tálmunar verzlunínni, ef henni yrbí fylgt; en se henni ekki
fylgt, þá er hún þýMngarlaus og verri en ekki neitt.

Þ. Jónassen: Þa~ tók einginn til orða vi~ undirbúníngsum-
ræðu þessa máls í gær, annaðhvort af því, a~ þinginu hefur þótt
nefndaralltíð svo vel úr gsrðí gjört, að það heíðl eingu víð það að
bæta, eður af því, að þínginu hefur þótt máli~ ekki vera þess um-
komið. Eg get nú ekki verið þessu samdóma, eins og eg leyfði mer
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a'O bíta í ljési, þegar rætt var mn að setja nefnd í nuíllnu, því Ni
ekkert væri annað, fer uppástúngan fram á breytíngu í lögum, sem
ao eins eru fárra mánaða gömul, og þannig éreynd, og þetta kalla
eg míkíð áhorfsnuil fyrir þíngíð að bera upp víð stjórnina, og því
síður get eg verið meðmæltur þeirri her umræddu breytíngu, sem
hún, þegar á allt er lítið, bæðl er énaubsynleg og ísjánero; Mn er
ónauðsynleg, því þau tilfelli, sem nefndin hefur haft fyrir augum og
byggt á, geta ekki nema mjög sjaldan komið fyrir, það tilfelli nefni-
lega, að útgjörðarmaður skipsins se í öðru landi en skipið, og þó
svo kynni að bera að, sjá þó allir, að það getur, eins og nú er oroio
greitt með allar póstgaungur erlendis, ekki valdið miklum umsvifum
eða kostnaði að nálgast þá lögboðnu skýrslu útgjörðarmannsins, og
í öllu falli er eingin næg ástæða til, að breyta lagaboðínu, þó þao
geti hugsast, ao hlýðninní vlð það geti í einstökustu tilfellum orðið
samfara einhver umsvif eða ómak. þao gildir um öll lög,

Breytíngin er ísjárverð, því hún veikir þá tryggíngu, sem eðli-
legt er að stjórnin vilji hafa, þegar, eins og her er, spursmál er um
opinbera afgreíbslu ; nefndin sjálf hefur sagt, að skýrsla sú, sem her
ræðir um ab breyta, se ekki nægilega tryggjandi, en þó vill hún
gjöra þessa tryggíngu enn þá minni, en hún nú er, með því að
láta skipstjórans skýrslu koma í stað útgjörðarmannsíne, og ao láta
staðfestíngu consúlsins eða hlutaðeigandi embættismanns falla í burtu;
þetta get eg með eingu m6ti skilið eða abhyllzt.

Yfir höfuð er skýrsla sú, sem lagaboðið áskilur frá útgjörðar-

manninum í 4. grein, svo 6brotin og bundin svo litlum umsvifum,
ao eg get e~ki skllíð, ao það se ástæða til, að bera sig upp undan
henni, og eg vero líka ao halda, að stjórnin, sem hefur áskllið þessa
skýrslu bæði í tílskip. frá 1816 og aptur núna í nýju verslunarlög-
unum, ekki fyndi ástæðu til að sleppa henni, ao minnsta kosti ekki
að svo stöddu. Víð 3 uppástúnguatri'M nefndarinnar vil eg líka
leyfa mér að geta þess, að mer þykir það merkilegt, að þegar sagt
er rángt frá um stærð skipsins, skuli hlutateigandi geta sloppið með
a~ borga afgrelðsluna af skipinu eptir þess réttu stærð, og þar að
auki, í vissum tilfellum, þann kostnað, sem lelöí af því ao mæla
upp skípið ; eg held nefnilega, að sá, sem vísvitandi segir rangt Id
stærð skipsins, til þess að komast hjá því ao borga það, sem hon-
um ber, eigi ekki að komast hjá sekt og abyrgð eptir málavöxtum,
og hvað mælíngu skipsins snertir, gjöri eg Iítlð úr henni her:i landi,
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hvar eingir "Shibsmaalerel
' eru. Yfir höfu'ð er það álit mitt, a'ð

þínglð eigi ekki a'ð senda stjórninni nokkra bænarskrá í þessu máli.
Framsögumaður : l)a'ð liggur sannarlega ekki vel á hinum

hefðraða 3. komíngkjörna þíngmanni í dag, því hann getur á ekkert
það fallizt, sem upp er bori'ð í dag. Hann sagðí um þetta mál, að
lagabobíð væri úngt og máli'ð lítilsvert. Eg veit ekki, hvað gamalt
eitt lagaboð þarf a'ð vera til þess, að því megi breyta, þegar reynsl-
an er búin a'ð sýna, að þess er full nauðsyn. En a'ð mallð se lítils-
vert, get eg ekki fallizt á, og ekki hefur stíptamtið liti'ð svo á það,
þar sem það hefur í vor veitt 4 skipum leyfi til að versla, þó þau
vantaði skilríki það, sem her ræðir um. Þíngma'ðurinn sagði, a'ð
þetta gæti eingum umsvifum ollað. Eg held honum se þab þó eins
kunnugt og öbrum, a'ð það er ekki umsvifalaust, að senda t. a. m.
f1'<\Englandi til Spanar. IIann sagbí og, að það væri sjaldan, sem
menn leígðu skip annarstabar en þar sem þau ættu heima. Eg er
þó' viss um,' a'ð honum er fullkunnugt, að sum skip eru mörg ár
samfleytt á ferðum, og leigja sig til flutnínga frá einum stað til
annars, og koma ekki heim árum saman, og svo er jafnvel um
dönsk skip, a'ð þau eru t. a. m. mörg ár vestur í Ameríku, svo
þetta fellur öldúngis um sjálft sig hjá honum. þá talaði hann um,
að breytíng nefndarinnar væri svo ísjárverð. Þa'ð lítur eins út, og
hinum hefðraða komingkjörna þingmanni hafi ekki verið kunnug
verslunarlög Færeyínga, sem komu út í vor, því þar eru allar þessar
uppástúngur nefndarinnar í 8. gr. orðrðttar, og þaðan eru þær tekn-
ar. Og þar sem hann var al) tala um hina miklu tryggíngu, sem
í þessu skýrteini væri fólgin, þá se eg nú ekki, hvaða meiri trygg·
íngu ver þurfum í því efni, en Færeyíngar. IIann sagði, al) her
kynni einginn að mæla skip. ÞíngmatlUrinn gjörir sannarlega ekki
mikil) úr oss Íslendíngum, ef einginn af oss skyldi kunna svo mikið
í mælíngarfræðí, a'ð hann gæti mælt eina skútu. Eg er sannfærbur
um, að hann gæti það sjálfur. þar sem hann talabi um sekt, el'
við hefði átt a'ð liggja, þegar skiplð reyndist vanmælt, þá stendur
það eins í verzlunarlögnm Færeyja, að stjórnin hefur ekki minnzt
þar á neina sekt, og því fylgdi nefndin. þetta eru nú ný lög frá
stjórninni, og eg se ekki, að hin umtalaða skýrsla se nauðsynleg
her, þegar stjórnin ser hennar einga þörf á Færeyjum.

Varaforseti: Fyrst ati nú taka eigi fleiri til máls, álít eg
þessari ályktarumræðu lokið, og skal þá biðja þíngmenn al) gánga
til atkvæða samkvæmt atkvæðasknínní,
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Var þú geíngið til atkvæða og fór atkvæðagreíðslnn þannig:
Tölul. 1., uppástúnga nefndarinnar: samþykktur með 10 gegn 7 atkv.

2. samþykktur með 9 - 4 -
3. samþykktur með 12 - 5 -

því næst spurðí varaforseti, hvort þínglð vildi semja og senda
konúngi þegnlega bænarskrá í málinu samkvæmt atkvæðagreíðelunní,
og var það samþykkt með 11 atkvæðum gegn 6.

Varaforseti: þar eð nú er ekki fleira til starfll á þessum fundi,
skal eg ákveða næsta fund á morgun kl. 11 f. m., og verour þá tek-
iú til meðferðar konúnglegt frumvarp um sveitastjórn á Íslandi til á-
lyktarumræðu og atkvæðagreiðslu.

Fundi slítlð,

3. ágúst - tuttugasti og fimmti fundur.
Allir á fundi, nema hinn 5. konúngkjörni varaþíngmaður, sem

hafði tilkynnt forseta, að hann gæti ekki mætt sökum embættisanna,
og þíngmaður Mýrasýslu, vegna sjrikdéme,

Gjörðabók frá síðasta fundi var lesin upp og samþykkt.
Forseti: Eptir dagskránni kemur þá til ályktunarumræðu og

atkvæðagreíðslu konúnglegt frumvarp til sveitastj órnarlaga á Ís-
landi. Eg hef látio prenta atkvæðaskrá í málinu, og vona, ao allir
þíngmenn hafi hana.

Atkvæbaskraín, með þeim breytíngar- og viðauka-atkvæðum, sem
upp eru borin í málinu, er svo hljéðandí :

Atkvæúaskrá
í

sveitastj órnarmálinu.
1. J. Sigurðsson: breytíngaratkvæ'6i víð nefndarálitið § 1, ao orð-

io "amtsráo" falli burt, en upphaf greinarinnar orðíst þannig:
"IIer eptir skal amtsnefnd (samkvæmt 27. § hth á eptir) í hverju
amti, sýslunefnd í((, o. s, frv.

2. E. 6. Kúld: breytíngaratkvæðí viú 1. gr. nefndaruppástúngunnar:
"allra" falli burt, og í staðinn fyrir: "sem nú skal greina ((: setjist
.•,ao því leyti her skal greina".

3. Nefndin: breytíngaratkvæðí vlð § 1 stjórnarfrumvarpsins: ao eptir
"amti" bætist inn í: "sýslunefnd í hverri sýslu", og vio enda
§, á eptir nÍtilandF", bætist inn í þessi orð : "sem nú skal greina".
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4. Grein frumvarpsins: breytt eða óbreytt.
5. Nefndin: breytíngaratkvæbí víð 2. § frumvarpsins: a'ð 1. kafli

greinarinnar orðíst þannig: "Í hreppsnefndinni í hrepp hverj-
um skulu æt~ vera 3 eða 5 eða 7 menn eptir fjölmenni hrepp-
anna, og skulu þeir kjörnir", o. s. frv., eins og í frumvarpinu.
"Auk þess skal í hreppsnefndinni" falli burt.

6. Sama: breytíngaratkvæðir a'ð
2. kafli greinarinnar: "af á'ðurnefndum ákvörðunum - se gild"
falli burt.

7. Sama: breytíngaratkvæðí : a~
3. katli greinarinnar breytist þannig: "Amtma'ðllr skal ákveða
nákvæmar" o. s. frv., eins og í frumvarpinu; "og getur amtsrdðið,
þegar fram líða stundir" falli burt.

8. Sama: breytíngaratkvæðí r að
4. kafli greinarinnar falli burt.

9. Greinin óbreytt eða með breytíngum.
10. Nefndin: breytíngaratkvæ'ði víð 3. §: ao á eptir orðln: "búandi

maður", se bætt inn í: "í hreppnum", og a~: "af eigin efnum"
falli burt.

11. Greinin óbreytt eða með breytíngum.
12. Nefndin: breytíngaratkvæðl víð 4. § frumvarpsins: fyrir "afkom.

endum'( setjist: "nmjum".
13. Greinin óbreytt eða með breytíngum.
14. Nefndin: breytíngaratkvæðí víð 5. gr.: í staðinn fyrir: "stærri

heift", komi: "meiri hluti".
15. M. Andresson: breytíngaratkvæðí samþykkt af nefndinni, að í

sta'ð orðanna: "helfíngur", komi: "á víxl meiri eða minni hluti",
o. s. frv.

16. Nefndin: breytíngaratkvæOi, a~ orðín: "hinna kosnu", falli burt.
17. Greinin óbreytt eða með breytíngum.
18. J Sigurðsson: breytíngaratkvæðí víb nefndaruppástúnguna í 6.

§, að orðið : "hrepp skila ce, falli burt, en eptir orðín : "a~ fara.
fram á((, komi: "serstökum þíngum", o. s. frv.

19. Sami: breytíngaratkvæðl, a'ð í burtu falli talan ,,3", en verði
aptur þannig orðað: "í henni skulu í fyrsta skipti vera syslu-
maðurinn og 2 af hreppsbúum".

20. Nefndin: breytíngaratkvæðí við 6. §, að í stao: "vera 2 af
hreppsbúum", komi: "vera af 3 hreppsbúum".

21. Greinin óbreytt eða með breytíngum.
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22. Nefndin: breytingar- og víðauka-atkvæði víð 7. § frumvarpsins,
að í staðinn fyrir: "á kírkjufundi", se sett: "me~ þfngboðí"; að
fyrir aptan orOin: "framfara((, se bætt víð : "og skal þíngboðíð
vera geingið boðleið um hrepplnn"; a~ í staðinn fyrir: "hyern
þeir velji", setjist: "hverja þeir veljí"; að á eptir: "ef fleiri hafa
jafnmörg atkvæði", bætist inn í: "og eru þá of margir".

23. Greinin óbreytt eða með breytingum.
24. J. Sigurðsson: víðaukaatkvæði vio nefndaruppástúngu til 8. §:

endir greinarinnar orðíst þannnig: "En staðfesti hún kosníng-
una, má hlutaðelgandi skjóta málinu til amtsnefndarinnar, og ó-
nýti hún þá kosnínguna, skal kjósa á ný".

25. Nefndin: breytíngaratkvæðí vio 8. § frumvarpsins: a~ upphaf
greinarinnar orðíst þannig: "Ef sá, sem orðinn er fyrir kosningu,
færist undan því að taka við henni", o. s. frv.

26, Sama: breytíngaratkvæðí, ab fyrir orðín : ))undir amtsraðíð", setj-
ist: "undir sýslunefndína" .

27. Sama: breytíngaratkvæbí : að á eptir orðið : "lÍrskurOinn ", bætist:
"En í fyrsta sinn, þegar kosið er til hreppsnefnda, skal sýslu-
maðurinn skera úr þeirri umkvörtun",

28. Sama: breytíngaratkvæOi: "þó a~ einginn - málalokum" falli
burt.

2fJ. Sama: breytíngaratkvæði: ao upphaf annars kafla greinarinnar:
),sömuleiOis - getur", falli burt.

30. Sama: breytíngaratkvæðí : að fyrir: "Einnig skal hver sá, sem
nokkuð hefur" setjist: "hafi nokkur eitthvað", o. s. frv.

:n, Sama: breytíngaratkvæOi: að á eptir: "viovíkjandi(( bætist:
"skal hann".

32. Sama: breytfngaratkvæðí, að fyrir: "senda amtmanni hana með
áliti sínu" setjist: "senda hana sýslunefndinni með áliti sínu, er
þá sker úr henni".

33. Sama: breytíngaratkvæ'ói: að fyrir: "yerOi þá kosníngin - ónýtt",
komi: "ónýti hún þá kosnínguna".

34. Greinin óbreytt eða með áor~num breytíngum.
35. Nefndin: breytingaratkvæði víð frumvarpsins 9. §: að fyrir:

"undir amtsraðíð", setjist "undir sýslunefndína".
36. Sama: breytíngaratkvæðí ; að fyrir: "ao öðrum kosti amtsraðíð",

setjist: ),ao öðrum kosti sýslunefnd in".
37. Sama: breytíngaratkvæðí, a'ð: "ef sá - þarf að halda ((, falli burt.
38. Greinin óbreytt eða með aorðnum breytíngum.
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39. Nefndin: breytíngaratkvæbí víð frumvarpsins 10. §: ao orðin:
"hreppsnefndarmaour« - eptir 2. gr. ", falli burt.

40. Greinin óbreytt eða með breytíngum.
41. H. Kr. Friðriks30n: víðaukaatkvæði víð frumvarpsins 11. §,

(samþykkt af nefndinni): ao á eptir orbin : "brefagjöro á hendi",
bætist inn í: "hann ávísar og öllu þVÍ fe, CI' greiða skal úr
sveitarsjöðnum, samkvæmt ályktunum hreppsnefndarinnar".

42. Nefndin: breytíngaratkvæN: ab orðin : "þó skulu öll mál -
gjörðabók nefndarinnar", falli burt.

43. Sama: breytíngaratkvæðí : ao nlðurlagið: "nema þau - í hrepps-
nefndinni", falli burt.

44. Greinin óbreytt eða með breytíngum.
45. Nefndin: breytíngaratkvæOi víð frumvarpsins 12. §: ao í stað :

"helmíngur« setjist: "meiri hluti".
46. Sama: breytíngaratkvæðl : að orðin: "ao sýslumanninum ekki

meðtöldum", falli burt.
47. Greinin óbreytt eða mco breytíngum.
48. G. Brandsson: breytíngaratkvæðí víð nefndaruppástúngu til 13.

§ frumvarpsins: ao orðlð : "og", sem er milli orðanna: "únglínga
í hreppnum" og _.,hvort sem hann er í nefndinni eða ekki",
falli burt. Sömuleiðís, að orðin: "þá skal hún - íþessu efni",
falli burt.

49. Nefndin: breytíngaratkvæOi, ao upphaf greinarinnar orðist þann-
ig: "Hreppsnefndirnar skulu eptírlelðis hafa á hendi öll þau al-
mennu málefni, er varða hreppinn allan, sem fðlag út af fyrir sig".

50. Sama: breytíngaratkvæðí : að orðín : "og eptir nú gildandi lög-
um - í hreppsnefndinni ", falli úr, en komi í staðínn : "þó skal
hlutaðelgandi sóknarprestur, eins og að undanförnu, hafa ser-
deiIisleg afskipti af uppeldi og uppfræbíngu únglínga í hroppn-
um, og hvort sem hann er í nefndinni eða ekki, þá skal hún,
ef hún getur ekki korníð ser saman um þau mál við prestinn,
án tillits til atkvæðafjölda yfir höfuð að tala, fara eptir tillögum
ham; í þessu efni. Hreppsnefndin kýs á hverjum fundi úr sínum
flokki 1 eða 2 menn, er annist öll fátækra-málefni milli funda
samkvæmt reglugjörð 8. jan. 1834«.

51. Greinin óbreytt eða með áorðnum breytíngum.
52. J. Sigurðsson: vlðaukaatkvæði víð nefndaruppástúngu til fyrra

hluta 14. §: að eptir orðín : "goldið um of", komi: "en verði
þao ekki lækkað, má hann skjóta málinu til amtsnefndarinnar,
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og verði þá útsvarlð eptir úrskurði hennar lækkað, þá skal borga
honum aptur það, sem hann hefur goldið um of".

53. Nefndin: breytíngaratkvæbí vi'ð frumvarpsins 14. §: a'ð fyrir
orðin: ,..upP fyrir amtsraðlnu", setjist: "upp fyrir sýslunefnd-
inni".

54. Sama: breytíngaratkvæbí : a'ð orðín : ,)þó skal amtmaður - næsta
fund, sbr. 28 §", falli burt.

55. Sama: breytíngaratkvæðí : a'ðí staðinn fyrir: "en hafi kærandi --
ákveN'ð er", setjist: "þó skal hver rnabur greiða, eins og li-
kveðið er, sveitarútsvar það, er honum hefur verið gjört".

56. Sama: breytfngaratkvæðí : að í staðinn fyrir: "eptir úrskurði
nmtraðsíns", setjist: "eptir úrskurði sýslunefndarinnar".

57. Sama: breytíngaratkvæðí, a'ð orðln : "og reíknfngamann", falli
burt.

58. Sama: breytíngaratkvæN: a'ð fyrir: "skal amtsraðíb", komi: "skal
sýslunefndin".

59. Sama: breytíngaratkvæðí : að fyrir: "amtsrá'ðinu skal falið", setjist:
"sýslunefndinni skal fali'ð".

60. Greinin óbreytt eða með breytíngum.
61. Nefndin: breytíngaratkvæðí víð frumvarpsins 15. §: fyrir oro-

in: "senda hann amtsraðinu (I, setjist: "senda hann sýslunefnd-
inni".

62. Greinin óbreytt eða með breytíngum.
63. Nefndin: breytíngaratkvæ'ði vi'ð 16. § stjórnarfrumvarpsins : að

upphaf greinarinnar orðíst þannig: "Hreppsnefndirnar skulu þar
að auki vera í ráðum með um öll önnur", o. s. frv.

64. Sama: breytíngaratkvæN: a'ð í staðinn fyrir: "þannig skal hrepps-
nefndin ásamt sýslumanni annast um", setjist: "þannig skulu
þær eptir tilhlutun sýslunefndanna annast um".

65. Sama: breytíngaratkvæðí : að fyrir orðln: "og að þeir sðu bættir",
komi: "~Ogað þeim se breytt og þeir sðu bættir".

66. Sama: breytíngaratkvæðí : síðari hluti fyrra kafla: "þegar hrepps-
nefndin - um þess konar mál <0, falli burt.

67. Sama: breytíngaratkvæN: síðari kafli greinarinnar: "Hrepps-
nefndin skal annast um - eins og á'ður" falli burt.

68. J. Sigurðsson: viðaukaatkvæði vi'ð nefndaruppástúngunnar 16.
§: a'ð ,i'ð hana verði bætt: "þær skulu einnig hafa á hendi um-
sjón á fjallskilum, fjárrettarhöldum, hafa gætur á að koma í
veg fyrir voðatilfelli og stöðva þau; þar a'ð auki skulu þær
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niðstafa húsvilltu fólki, og yfir höfuð að tala ráta fram úr sðr-
hverri nauðsyn, er fyrir kann að koma í sveitunum".

69. Greinin 6breytt eða með breytingum.
70. Nefndin: viðaukaatkvæðí Yi~ stjórnarfrumvarpsins 17. §: at

eptir orðin: "hvernig bæta megi lækna-skipun og yfírsetukveúna",
bætist inn í: "og bera það undir álit og úrskurð sýslunefndar-
innar, og eins, hvað gjöra mætti", o. s. frv.

71. Sama: víðaukaatkvæðí : a~ "it enda greinarinnar bætist: "síðar
skal þat með lögum ákveð it, hverja tilsj6n hreppsnefndirnar
skuli hafa með kirkjum, kirkjureikníngum, stöðunum og krist-
fjárjörtum((.

72. Greinin 6breytt eða með breytíngum.
73. Nefndin: breytíngaratkvæN við 18. § stjórnarfmmvarpsins orð-

ist þannig: "Hreppsnefndin skal af ítrasta megni reyna til að
afstýra hússgángi og flákkí í hreppnum, og eins leitast ,'ið að
viðhalda góðri reglu yfir höfuð að tala".

7 4. Greinin óbreytt eða með breytingum.
75. E. 6. Kúld: breytíngaratkvæðí vit stjérnarfrumvarpeina 19. §,

samþykkt af nefndinni: at upphaf greinarinnar orðíst þannig:
"Hreppsnefndin skal eiga 2 aðalfundi á ári, en þat er á haustin
og vorin, og þar at auki", o. s. frv.

76. G. Brandsson: breytíngaratkvæði (samþykkt af nefndinni): a~
orðin: "eða sýslumaður", falli burt.

7i. Nefndin: breytingaratkvæN, að fyrir: "einu sinni á vetri, þegar
færðln leyfir" setjist: "um miðjan vetur, þegar fært er",

78. Sama: breytíngaratkvæN: að í stað: "hreppstj6ri( komi: "fá-
tækrastjéri",

79. Greinin 6breytt eða með breytíngum.
80. J. Sigurðsson: breytíngaratkvæðí við stjérnarfmmvarpeíns 20.

gr.: að orðln: "til at borga undir bref til sendíferða", o. s, frv.,
falli burt.

81. Greinin 6breytt eða með breytingum.
82. Nefndin: breytíngaratkvæðí : að í stað stjórnarfrumvarpsins 21.

gr.. komi ný grein (21. gr.), svo hljöðandí : "Í sýslunefnd
þeirri, er samkvæmt 1. gr. skal stofna í hverri sýslu, skulu
auk sýslumanns, sem er sjálfkjörinn, vera ekki færri en 4 og
yfir höfuð að tala ekki fleiri en 8 menn. Sýsluma~ur er for-
maður nefndarinnar, og hefur þó atkvæðisrétt í öllum málum.
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Atkvæði haw; sker úr Í þeim nuílum, þegar atkvæði eru jafn-
mörg".

83. Nefndin: að ný grein (22. gr.) komi, svo látandi : "Í Skap ta-
Iellssýslunum er sín sýslunefnd í hvorri sýslunni, og sýslumallur
formaður þeirra.

84. Nefndin: að ný grein (23. gr.) komi, svo hljóðandi : Í hverja
sýslunefnd kjósi hver hreppsnefnd einn úr sínum flokki hill 1.
ár. þar sem eru fleiri en 8 hreppar Í sýslu, skal það á sýslu-
nefndarinnar valdi, all ákveða með atkvæðafjölda, hvort fleiri
hreppar, og þá hverjir skuli senda menn á sýslunefndarfund :1.
árl hverju; en einginn hreppur má vera undan því þeginn al)
senda fulltrúa leingur en 2 ár Í senn.

Serhver hreppsnefnd á rett á, þó ekki eigi hún það ár að
senda sýslunefndarmann, all senda fulltrúa sinn til sýslunefndar,
til al) skýra þau málefni og halda svörum uppi Í þeim, sem
þá hreppsnefnd varða, en ekki eiga slíkir fulltrúár atkvæðisrétt
á þeim sýslunefndarfnndum.

86. M. A.ndresson: Viðaukaatkvæði víð nefndaruppástúngunnar 23.
gr. (samþykkt af nefndinni): all á eptir orðin : "hm fyrsta ár",
bætist inn í: "og mel) sama hætti kjósi hver hreppsnefnd ser
fulltrúa :1.hverju því ári, sem henni ber, ella hún ætlar al)
senda mann á sýslnnefndarfund. þar sem fleiri, o. s. frv."

87. Nefndin: all ný grein (24. gr.) komi, svo hljébandí : "Fund
skal sýslunefnd halda einn á ári hverju, og þar all auki á for-
mallur nefndarinnar rett á, all ákvella aukafund, svo opt sem
þörf krefur. Eins skal aukafund halda, ef meiri hluti nefndar-
lllanna beiðíst þess".

88. Nefndin: a'ð ný grein (25. gr.; breytíngaratkvæðí að nokkru
leyti vill stjórnarfrumv. 27. grein) komi, svo hljöðandl : "Sýslu-
nefndin hefur þessi störf á hendi:

89. Sama: a. Hún skal '}ndurskolla alla sveítarreíknínga hrepps-
nefndanna og skera úr þeim, og hafa gætur á, ao efnum hrepps-
ins se hæfilega varið og þau ávöxtull.

90. Sama: b, Hún skal ekki all eins skera úr málefnum þeim, sem
um er getið í 8., 9., 14. og 16. greinum tilskipunar þessarar,
heldur einnig úr öllum ágreiníngi, sem verður á millum hrepps-
nefndanna í sýslunni, um framfærslu fátækra, ella önnur sveita-
málefni. Og yfir höfull al) tala hefur sýslunefndin ,i hendi hin
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sömu ætlunarverk, að svo miklu leyti sem gjörvalla sýsluna
snertir, sem hverri hreppsnefnd eru ætluð í sínum hreppi.

sr. J. IIávarðsson: vlbaukaatkvæðl vil'lnefndaruppást. 25. gr., staf-
llð b, að eptir orðin: "el'la önnur sveitamálefni", komi: ,-,Þó
skal hlutaðelgendum leyft að áfría þenna úrskurð í öllum þeim
sveitalegu málum, sem hreppa greinir á, undir æðra úrskurðar-
valda.

92. J. Sigurðsson: vlbaukaatkvæði við nefndarinnar 25. gr., staflil'l
b, að eptir orðin: "önnur sveitarnálefni a, verði bætt: "samt skulu
þessi mál berast undir amtsnefndina til síðustu úrslita, þegar
þörf krefur, Og yfir höfuð að tala, o. s. frv. «

!l3. Nefndin: staflíður e í nefndaruppást. 25. gr. "Hún skal ann-
ast um' þjól'lvegu, þínghús, ferjur, brýr, lendíngar, og almennar
fjárrettir í sýslunni, o. s. frv. «

94. G. Einarsson: breyríngaratkvæðí víð nefndaruppríst. 25. gr. staf-
líð d (samþykkt af nefndinni): 110 í staðinn fyrir orðín : "kosn-
al'l þenna - jarðagj öldin ", komi: "Aðalreglan víð niðurjöfnun
kostnaðar þessa skal vera sú, ao miða helming upphæðarinnar
víð allt tíundarbært lausafð í sýslunni, en hinn helmínginn við
öll jarbagjtíldin, o. s. frv. e

95. Nefndin: stafliður d í nefndaruppástúng. 25. gr.: "Hún skal
gjöra árlega áætlun um upphæð þess kostnaðar, sem þessl al-
mennu störf í sýslunni ár hvert útheimta. Kostnað þenna skal
sýslunefndin leggja að helmíngi á allt lausafð í sýslunni, en
að helmíngi á öll jarðagjöldln, og jafnar hún síðan niður og
ákveður, hve mikið, eptir þessum mælikvarða, hverjum hreppi
beri að greiða ",

96. M. Andresson: víðaukaatkvæði víð nefndaruppástúng. 25. gr.
staflio d (samþykkt af nefndinni): "Síoan jafnar hver hrepps-
nefnd þessum kostnaði niður á íbúa hreppsins samkvæmt 14. gr."

97. Nefndin: að ný grein (26. gr.) komi, svo hljöðandí : Hrepps-
nefnd í hverjum hreppl jsð skyldug til ab skrifa formanni sýslu-
nefndarinnar til, með nægilegum fyrirvara, þegar hún hefur á-
forrnað, að bera upp á sýslufundi sérstaklega, en þó almenn-
íng varðandi uppástúngu, svo formaour sýslunefndarinnar geti,
.íl'lur en næsti sýslufundur byrjar, gjört það kunnugt þeim
hreppsnefndum, sem eptir áour gjörori ráðstöfun áttu að því sinni
al'l fríast vlð, að láta menn úr sínum flokki mæta á sýslufundi".

98. Minni hluti nefndarinnar (Jón Guðmundsson): al'l í stað meiri
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hlutans 27. og 28. gr. komi ný grein, svo hljöðandí : "Þegar
sýslunefndir greinir á um eitthvert sveltanníl, þá skulu hin síð-
ustu úrslit þeirra mála fyrst um sinn liggja undir alþíng, þáng-
að til ákYe~i~ er bæðí um stö~u Íslands í stjórnarfyrirkomu-
lagi alls konúngsveldisins og um hvers kyns yfirstjórn her á
landi. Sýslunefndir þær, sem ágreinir, skulu því senda alþíngi
öll skjöl slíkra mála, ásamt álitsskjölum sínum um þau".

99. J. Jónsson: viðaukaatkvæði víð minna hlutans 1. kafla hinnar
nýju gr.: að strax á eptir orðunum: "leggja undir alþíng", komi:
"og skal það kjósa 7 manna nefnd úr sínum flokki, sem, áður
en þíngi er lokið, gjöri út um þess konar mál. þó skal það
vera a~ eins, þangað til ákYeM~ er, o. s. frv".

100. lllinni hlutans nýju greinar 2. kafli: "Til þess að meðhöndla
og gjöra út um öll þess konar mál kýs alþíng, í hvert skipti
og það kemur saman, 7 manna nefnd úr sínum flokki, og er
einginn rett kjörinn í þá nefnd, nema hann fái meir en helm-
íng allra þeirra atkvæða, sem greidd eru á þíngi og gild.

101. P. Sigurðsson: viðaukaatkvæbí vi'ð þenna kafla: ab eptir orð-
in: "úr sínum flokki", bætist: "þar á meðal að minnsta kosti
1 eða 2 löglærða embættismenn",

102. E. 6. Kúld: breytíngaratkvæðl víð minni hlutans nýju greinar
3. kafla, að orbin : "Nefndin má aldrei sitja a'ð störfum þess-
um leingur en 3 vikur" falli burt, og setjist í staðínn : "Nefndin
skal hafa Iokið starfa sínum viku eptir þínglok; þó hefur for-
seti alþfngís rett á, a'ð leingja nokkuð vinnutíma nefndarinnar,
en þó að eins þá, er brýn nauðsyn krefur",

103. J. Jónsson: breytíngaratkvæbl 'vi'ð sama kafla, að á eptir orð-
unum: "nefndarmenn fá", komi: ,,2 rdI. daglega",

104. lI1inni hlutans: nýju greinar 3. kafli: "Nefnd þessi tekur til
starfa í Reykjavík, undir eins og alþíngi er slítíð, kýs ser for-
mann úr sínum flokki, og skiptir síðan störfum l11e~ ser eptir
þeim reglum, sem hún setur ser sjálf. Nefndin má aldrei sitja
að störfum þessum leingur en 3 vikur. Nefndarmenn fá sömu
dagpenínga og alþínglsmenn fá nú, og skal fyrst um sinn, og
þar til öðruvísi verour ákveblð, jafna þeim kostnaði nlður ásamt
með og eins og öðrum kostn aði til alþíngis.

105. lI1inni hlutinn: varauppastúnga: "a'ð hinu nýja fyrirkomulagi,
sem upp á er sningið á stjórn hreppsveita og sýslusveita mál-
efnanna, verði frestað fyrst um sinn, þangað til búið er a'ð
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ákveða hvers kyns yfirstjóm lí Íslandi og stöðu þess í stj óm-
arfyrirkomulagi gjörvalls komingsveldíslns.

106. Meiri hluti nefndarinnar: að ný grein (27. gr.) komi, svo hljó~-
andi: "Þegar sýslunefndir í sama amti ágreinir, skal hver þeirra
fyrir sig kjósa 1 mann til a~ leggja seinasta úrskurð á málið
með hlutaðelganda amtmanní, sem skal vera formaður þessarar
nefndar. Sýslunefndimar gefi honum til kynna, hverja þær
kjósi til þessa, og kallar hann þá til fundar víð sig með næg-
um fyrirvara. Mæti þá elngínn fyrir einhverrar sýslunefndar
hönd, sker amtmaðurinn með hinum, sem mættur er, eða, ef
fleiri en tvær sýslur ágreinir, með hinum, sem mættir eru, úr
málinu; mæti einginn, sker hann einn úr því. þyki ein-
hverri sýslunefnd amtmaðurinn hafa haft fyrirvara þenna of
stuttan, svo að fulltrúi hennar ekki þess vegna hafi getað mætt,
getur hún kært það fyrir ínnanrfkísráðgjafanum, sem, ef honum
þykir ákæran á rökum bygg~, ónýtir úrskurðinn, og býður amt-
manninum að taka málíð aptur fyrir til löglegrar meðferðar og
úrskurðar.

107 .• Weiri hluti nefndarinnar: að ný grein (28. gr.) komi, svo hljó~-
andi: Þegar sýslunefndum, sem er sín í hvoru amtl, ber eitt-
hvað á milli, skulu amtmenn leita um það rirskurðar hlutað-
eigandi stjörnarraðs og leiðbeina málinu með áliti sínu. þó
skulu þessi seinustu úrslit málanna, sem getíð er í þessari og
næstu grein her á undan, þegar sýslunefndum ber eitthvað lí
milli, að eins gilda, þánga~ til áheN~ er um stö~u Íslands í
gjörvdllu kontingsveldínu, og um vald og verkahring alþíngis.

108. V. Finsen: breytíngaratkvæðl við stjómarfrumvarpsins 21. gr.:
a~ í sta~ orðanna: "og 5 menn aðrir, er amtsbúar kjósa (', komi:
"og 1 fulltrúi úr hverju lögsagnarumdæmi í amtinu".

109. Nefndin: breytíngaratkvæði 'vm stjórnarfrumvarpsins 21. gr.
(nefndaruppástúng. 29. gr.): "Í amtsraðí því, er samkvæmt 1.
gr. skal stofna í hverju amtl, skulu sitja: amtmaðurinn í hverju
amtl, sem er forseti, í Suðuramtínu biskupinn á Íslandi, í
hverju hinna 1 prófastur, sem biskupinn þar til kýs, og þar
að auki þrír menn aðrir, sem alþíng velur með meiri hluta
allra atkvæða, í hvert sinn sem það kemur saman; skulu þessir
3 hafa starfa þenna á hendi milli alþínga. Alþíng kýs og 1
mann í hvert amtsráð til vara, og á hann setu í amtsrábínu í
forföllum hinna.
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110. Greinin óbreytt eða með breytíngum.
111. 22. grein stj érnarfrurnvarpslns.
112. 23. grein stjórnarfrumvarpsins.
113. V. Finsen <breytíngaratkvæðí : að stjórnarfrumvarpsins 24. 25.

gr. og upphaf 26. greinar allt að orðunum : "um lángan tíma",
falli burt, en komi í staðinn ný grein svo látandi : "Til þess
að kjósa mann í amtsráðíð fyrir hverja sýslu, skal hver hrepps-
nefnd "elja úr flokki sínum 1 kosníngarmann. Kosníngarmenn
þessir skulu síðan á kjörfundl, sem sýslumaður ásamt 2 öorum
mönnum, er hann kveður til þess, stjórnar, kjósa 1 fulltrúa fyrir
sýsluna í amtsráoio meðal þeirra búsettra manna í amtinu, sem
kjörgeingi hafa til alþíngis.

114. 24. grein stjórnarfrumvarpsins.
115. 25. grein stjdmarfrumvarpsins.
116. Nefndin: breytíngaratkvæðí "io stjdmarfrumvarpslns 26. gr.

(N. 30. gr.): að úr greininni falli 1. kaflinn. "Varafulltrúar-
tíma" falli burt.

117. Sama: fyrir: "ao minnsta kosti helmingur" setjist: "meiri
hluti",

118. Sama: "Til þess að úrskurður - hreppsmanna « falli burt.
119. 26. greinin óbreytt eða með breytingum.

(Nefndaruppástúngunnar 31. gr.),
120. G. Einarsson: Víðaukaatkvæði víð stjórnarfrumvarpsins 27.

gr. staflið a: ao víð enda staflíðsíns bætist: "Amtsr:íoio íSuður-
amtinu skal og hafa á hendi umsjón alþíngistollsins og niður-
jöfnun hans á landið".

121. Nefndin: breytfngaratkvæbl vio stjórnarfrumvarpsins 27. gr.
staflið e: að fyrir orðln: "álits hreppsnefndanna a setjist: "álits
sýslunefndanna ((.

122. Sama: Víðaukaatkvæb! vio stjórnarfrumvarpsins 27. gr. staflið
d: að á eptir: "einnig", bætist: "þar á eptir"; og að fyrir orðín :
J)hvernig ástand þeirra er", setjist: "hver se uppruni þeirra og
tllgangur".

123. Sama: víðaukaatkvæðl: að nýr staflíður e bætist víð þannig
orðaður: "þao skal sjá um almennínga í amtinu og aðalfjall-
vegi arnta í milli".

124. J. SigU1'ðsson: viðaukaatkvæði "iú þenna staflið : ao í staðinn
fyrir: "amta á milli" setjist: "amta og sýslna lÍ milli".
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125. Nefndin: breytíngaratkvæbí víð stjórnarfrunwarpsins 27. gr.
stafliði f. g. h. i: að þessir stafliðlr falli burt.

126. 27. grein stjórnarfrumvarpsins óbreytt eða með breytíngum.
127. Nefndin: breytíngaratkvæðí víð stjórnarfrumvarpsins 28. gr.:

að þessi grein falli burt.
128. Sama: breytíngaratkvæði vi~ stjórnarfrumvarpsins 29. gr.: að

þessi grein verði 32. gr.
129. Sama: breytíngaratkvæðí vlð stjórnarfrumvarpslna 30. gr.: a~

þessi grein verði 33. gr.
130. Frumvarp stjórnarinnar óbreytt eða me~ áorðnum breytíngum.

Var nefndaralítlð afhent framsögumanni, P. Peturssyni.
Framsögumaður hreífði því, hvort ekki væri bezt að skipta at-

kvæðaskrannt í kafla, svo umræðurnar færu þannig fram, eins og
gert hafbí verið við undlrbriníngsumræðuna, og væri atkvæðin greidd
eptir því ; konúngsfulltrúi og forseti voru þeirrar meiníngar, að
drjúgast mundi verða með tilliti til tímans, að ræða atkvæðin í einu
lagi, og mælti einginn móti því.

Framsögumaður : Eins og þíngmenn þá sjá, er fjöldi af breyt-
íngaratkvæðum á atkvæðaskranní ; mörg þeirra eru frá nefndinni, og
sum frá einstökum mönnum. Breytíngaratkvæðí nefndarinnar eru
fleiri, en hvað þau eru í sjálfu ser þýoíngarmikil; sum eru sprottin
af því, a~ nefndin bætti sýslunefndunum inn í, og lagði nokkur störf
undir þær, sem stjðrnarfrumvarplð ætlar umtsráðunum, og eru þau
því nauðsynleg afleiðíng þeirrar stefnu, sem nefndin hefur tekið,
Breytíngaratkvæbí þessi eru eingan veginn sprottin af aðflnníngu víð
stjórnarfrumvarpi~, jafnvel þó nefndin vildi forðast slík breytíngar-
atkvæði, sem snerta orðfærið eingaungu. Á\)ur en menn nú fara a~
ræða mál þetta til atkvæbagrelðslu, bið eg þíngmenn a~ átta sig vel
á serhverju þeirra, og hversu þeir ætli ser að haga atkvæðagreíbslu
sinni, því undir því eru hinar einstöku greinir komnar, þar el'i líka
ágreiníngur varð í nefndinni um hin seinustu úrslit málanna; og því
verður spursmalíð, hvort þíngmenn vilja fallast á stjörnarfrumvarpíð,
uppástúngu meira hlutans, uppasuíngn minna hlutans, eða í fjór~a
lagi, hvort þeir vilja, að málinu verði frestað. Eg segi fyrir fram
fyrir mitt leyti, og eptir því mun eg haga ræðum mínum, að ef
þíngmenn ekki samþykkja uppástúngu meira hlutans, þá vil eg ráða
til al'i samþykkja stjörnarfrumvarpíð óbreytt í öllum aðalatriðum þess,
og virðíst mer það eingin frágángssök fyrir þíngíð ; því það, sem
nefndin hafði helzt á móti amtsraðunum, það VOTU ser í lagi kosn-

177



íngaruar til þeirra, sem eptir frumvarpluu mundu verða mji)g flóknar
og torveldar, og nefndin áleit ekki gott a~ koma þeim hill' víð ; og
jafnframt því sem nefndin var hrædd um, að amtsráðín mundu verða
mjög kostnaðarsöm, þá vildi hún ekki sleppa sýsluuefndunum, af því
Mn vissi, a~ þíngm ekki mundi vilja láta þær falla úr, þar eð þær
þegar eru farnar að myndast her. En þó mönnum mí ekki líki ein-
hver vegur a'b öllu leyti út af fyrir sig, þá er samt bezt að velja
þann, sem minnstir gallar þykja á, þó einhver galli se á þeim öll-
um. Kosníngunum held eg se víðhjalpað með breytíngnratkvæðlnu

113. Eg vildi vekja athygli þíngsins að þessu, áiJur en atkvæða-
grei~slan fer fram, SYO þín gmenn gætu geingi'b hlutdrægnielaust aiJ
málinu og komist a~ einhverri niðurstöðu í því. Eg skal mí ekki
a'b sinni tala um hvert breytíngaratkvæbí út af fyrir sig, heldur ein-
úngis fyrst um sinn aptur a~ tölulið 21, því eg :i rett til a'b tala.
aptur, hvort sem er. Þegar eg þ:í virði fyrir mer atkvæðin eptir
tölu, þá el' fyrst breytfngaratkvæði 1; þá er á því sá formgalli, að
það er bori<l upp við nefndarálltið, en ekki "i<l stjörnarfrumvarplð,

svo því mætti vísa fr:i, en eg fer mí samt ekki fastlega fram á það,
því mer þykir atkvæðið ómerkilegt ; þar stendur nefnilega "amt8-
nefnd", en í stjórnarfrumvarpinu er "amtsrá~((. Á breytíngaratkvæðl
2 er sami formgalli, og á nr. 1; nefndin gat ekki fallizt :1, a~ fella.
úr allra, eins og breytíngaratkvæðíð fer fram :1, og bæta vlð : "a~
því leyti her skal greina", því þessi orð eru of óákve'bin í almennu
lagaboði, sem á að gilda fyrir öll sveitarmálefni. Eg vona, að þíng-
menn veiti mer eptirtekt, þó eg se ekki lángorður. Töluliður 3. er
breytíngaratkvæ'bi nefndarinnar, og þarf eg ei a'b tala um þa'b ; þa'b er,
eins og eg tók á'bur fram um öll breytíngaratkvæðí hennar, sprottið
af þeirri stefnu, sem. hún tók; og að svo miklu leyti hin breytíng-
aratkvæði hennar ern ekki þannig undir komin, þá er gerð grein
fyrir því í nefndarálitinu ; en ef þíngmenn leita nokkurrar upplýs-
íngarí þessu tilliti, þá skal eg reyna að gefa þeim hana. 15. tölu-
liður byggist á þVÍ, a'b verið er að tala um oddatölur ; en nefndin
gat ekki fallizt á, að prestar og hreppstjörar væru sjálfkjörnir, því
um prestana er það émögulegt sumstaðar a~ koma því við, þá er
töluliður 18; á hann gat nefndin ekki fallizt; tilgángur upp.ístúngu-
mannsins er sá, að reyna til að letta á erfiðinu Yi~ þessar kosning-
ar, en nefndinni var ómögulegt að sjá neinn leiti a'ð þessu, því
þá koma npp aptur ný ferðalög, og verður margfalt erflði. þess
vegna áleit hún bezt, a~ kosníngamar færu fram á hreppaskilaþíng-
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um, eins og stjdmarfrumvarpið ætlast til; þær geta þá ekki valdlb
neinni sðrlegrl fyrirhöfn, því, eins og nú er ástatt, verða hreppstjórar
að kalla hvern búandi mann fyrir sig til tíundarframtals, og geta þeir
þá um leið láti~ menn kjósa í hreppsnefndina. þá er breytíngar-
atkvæði 19; á þab gat nefndin heldur ekki fallizt; því það er auð-
sætt, að það væri óþarflegt ómak fyrir sýslumanninn, a~ fara innan
um alla sýsluna og vera kjörstjóri Í hverjum hreppi; en uppésningu-
mabnrínn hefur ekki virt það fyrir ser, a~ sýslumaðurinn er ekki
eimíngis kjörstjóri í einum hreppi, heldur Í allri sýslunni. Eg mun
nú ekki mæla fleira að sinni um þetta mál.

H. G. Thordersen : Eg ætla a~ tala fáein orð, og geri eg þ6
ekki að gamni mínu að tala núna. Framsögumaður áleit það gott,
ef þíngmenn gerðu grein fyrir atkvæði sínu, og eg ætla þá a~ fara
eptir þessu og gera grein fyrir mínu og það, móti venju minni, strax
f byrjun umræðunnar, þó eg nú standi upp, þá ætla eg samt ekki
að byrja á neinni lángloku; eg ætla ei að fara að gegnumganga
stjörnarfrumvarpíb og nefndarálítíð ; eg játa, að hvorttveggja er gert
mob mestu greind og nákvæmni, og eg heíðí ekki verið fær um að
gera þau eins úr garðí ; en mer virðíst hvorttveggja of margbrotið
fyrir hið einfalda fyrirkomulag þessa lands; þa~ er ekki nógu Ís-
lenzkt, einfalt, og samboðið þörfum vorum Í þessu landi. Eg hef
lifað skásta kafla æfi minnar í sveit, og hafi nokkur hlutur verið
mer ljós, þá hafa mer verið kunnug sveitamálefni; en eg segi þa~
nú hreint út, a~ umræðurnar í þessu máli hafa víð undirbúníngs-
umræðuna farið sín Í hverja áttina, og eg hef þá fulla sannfæríngu,
a~ landsmenn vorir muni ekki skilja slíkt fyrirkomulag, sem her ræðir
um; það er ekki enn komið inn í þjöðarlnnar meðvitund. Eg hef
heyrt her einhvern hrínglanda, og eg skildi hvorki upp ne niður -
eg tala ekki nema um sjálfan mig -, og til a~ sanna þetta, þá
breíðl eg her út þessa atkvæðaskra, sem er nógur dúkur á öll borð
her á þessu þíngi. Mer var færð hún í morgun, og svo ruglaður
sem eg var þá, þá er eg enn ruglabrl nú. Eg álít eingan veginn tíma
kominn til þess að Innleiða þetta her, og eg læt þíngm 'vita af því, að
eg gef ekkert atkvæði, hvorki stjórnarfrumvarpinu ne breytíngum nefnd-
arinnar; eg vil einúngis, að málinu verðí frestað, og þar með punctum !

Framsögumaður : Eg vil þá leyfa mer að halda áfram, og
er þá fyrir tölulíður 24. Flestar breytingar þessa þíngmanns eru
sprottnar af því, að hann vill hafa hreppnsefnd, sýslunefnd og
amtsnefnd; og svo, að sumum málum "erM skoti~ til innanríkis-
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rátherrans; YCJ'~a þ:í úrskurðarvöldin tjiigur, og mun þa~ um of
seinka fyrir málunum. l)etta hefur stjérnin einmitt vilja~ varast,
með því Mn ekki vildi taka sýslunefnd. Eg þarf ekki frekara að
tala um þetta breytíngaratkvæðl, ne önnur samkynja eptir sama þíng-
mann. 41. töluliður er samþykktur af nefndinni; henni þótti það
raunar auðsætt, að þetta er samkvæmt 11. gr. skylda forsetans, en
hún gat ekki verið á móti því, a~ þetta væri betur tekið fram. 48.
breytíngararkvæði er um hluttekníngu presta í kennslumálum. Nefnd-
inni þótti nauðsynlegt, að prestur hefði sama vald og híngað til hefur
"orm í þessum efnum, því fremur, ef hann er ekki sjálfkjörinn í
hreppsnefnd. Nefndin fekk ekki se~, að vald prestanna væri neitt
aukið fyrir tillögur hennar, heldur er það hið sama, og á~ur. þa~
var tekið fram við uridírbúníngsumræöuna, a() hreppsnefndin mundi
fara eptir tillögum hans yfir höfuð, og nefndin gat ekki hugsað ser
þann sðrgæðíngsskap af prestinum, að hann ekki reyndi til að koma
hörnunum fyrir sem bezt; en í stöku tilfellum hefur þó hreppsnefndin
vald til a~ breyta út af þessari aðalreglu, og falli npprísninga nefndar-
innar her, þá er presturinn sviptur öllum myndugleika í þess konar
málum, og er það ætíð ísjárvert. 52. breytmgaratkvæbi er samkynja
24., og þarf ekki meira að tala um það. þá er breytíngnratkvæðí
68, og gat nefndin ekki fallizt á það, því það var aðalregla hennar,
a~ takmarka ekki of nákvæmlega verkahrfng þessarar nefndar, og það
var, a~ eg held, hyggilega gert af nefndinni; það gat ekki dulizt fyrir
nefndinni, að eptir uppástúngu hennar höfðu sýslunefndirnar feíngíð
stóran og, ef til "ill, í sumu tilliti heldur stóran verkahríng ; en
úr þessu bætir það, ef það ekki er nákvæmlega tiltekið, hvað heyri
til sveltamala og yfirvaldsaðgjörða, því þá er eptir a~ ákveða þetta
hetur, og getur þá margt hvað talizt með yfirvaldsaðgjörðum. þá er
75. breytíngaratkvæðl, sem nefndin fellst á, því aukafundir geta verið
nógu margir, en það virtist gott, að aðalfundir væri sem fæstir, en
að hitt mundi auka kostnað og draga afl og fjör úr sveitanefnd-
unum. 76. breytíngaratkvæðí víð 19. grein stjórnarfrumvarpsíns
hefur nefndin samþykkt, því hún hélt, a~ það gæti orN~ tilefni
til ágreiníngs, ef hreppsnefndunum þætti sýslumenn boða þær opt
saman til fundar; en hún áleit, að sýslumaður mundi hafa svo
mikil áhrif á sýslubúana, a~ hann gæti kallað hreppsnefndina sam-
an, þegar nauðsyn bæri til. þá er breytíngaratkvæbí 80, sem raunar
er lítilfjörlegt og 6merkilegt, þar það er ómögulegt a~ ákveða, hvern-
ig þær sendiferðir eigi öðruvísi að borgast. sem þar ræðir um. 86.
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er samþykkt af nefndinni, og verður tilhöguuín ljósari víb það. U1.
stefnir í sömu átt, og sum breytíngaratkvæbí að framan, t. a. m. 24,
52, o. s. frv., sem gera ráll fyrir, all amtsnefndin hafi yflrúrskurbar-
vald í þess háttar málum; sama er að segja um tölulið U2. 94.
breytíngaratkvæN hefur nefndin samþykkt, því hún játar, að það sé
greinilegra og fyrirbyggN mísskllníng betur en orð nefndarinnar, þú
meiníngin se að öðru leyti hin sama. 96. töluliður er samþykktur
af nefndinni, því það skýrir betur og fyrirbyggir mísskilníng, að hreppti-
nefndirnar jafni niður kostnaðinum eptir jarðaafgjaldi, þar eð það er
ætlazt til, að þær gjöri það, eins og hreppstjórar nú eru vanir að
gera, eptir efnahag og ástandi lllanna ; en hitt tekur af öll tvímæli,
og það áleit nefndin gott. þá kemur aðalhmiturlnn, við tölulíb
98, þar sem vegir nefndarinnar skilja. Eg vil ekki orbleingja nú
um þessa uppastúngu, því víð undlrbúníngsumræðuna hef eg tekið
fram mest af þVÍ, sem að minni meiníngu var henni til hnekkis ; þa.
tóku og meðnefndarmenn mínir fram galla hennar, bæði í efni og
formi. Eg vil her einúngis taka fram tölulið 100 viðvíkjandi form-
inu, þar er sagt: "að til að útkljá sveitamál kjósi alþíng 7 manna
nefnd úr sínum flokki; en í 104. stendur: "að þessi nefnd eigi ekki
að taka til starfa, fyr en alþingi er sliti'O, og eigi að hafa lokið störf-
um sínum á 3 vikum" og breytíngaratkv. 102 vill hafa starfatímann
að eins eina viku. Eg veit nú ekki, hvort alþíng á með, að setja
þannig nefnd, eptir að búið er að slíta því; þínginu er þá lokið og
störfum þess ; en þar að auki skil eg ekki í því, að mögulegt se að
framkvæma þessa uppástúngu, með því að setja nefndinni ekki leingri
skamt en þrjár 'vikur, því það er ekki sagt, að hún hafi þá lokið
störfum sínum, og er það þá óbærilegur dráttur á málunum, að verða
að bíða þangað til alþíng kemur aptur saman; þá er heldur ekki
víst, all þau mál, sem afgángs urðu, verði fyrst tekin fyrir. þat'! er
eins og uppástúngumaðuriun hafi ekki gert ser ljósa hugmynd um
það, hvaða mál mundu koma fyrir þessa neínd, þú hann hafi betra
skynbragð, en eg, á þess konar hlutum; hann hlýtur að vita það, að
margbrotin og flókin mál koma varla svo úr héraði, at'! ekki þurfi aö
senda þángað aptur eptir nýjum upplýsíngum - það er þó ómögulegt
að senda t. a. m, austur í Múlasýslu á þeim tíma --, og þá getur
málið dregizt í 2 ár; væri það þá ekki nóg undirbúið, mundi þat'!
enn dragast í 2 ár, áður en alþíngi þætti það takandi til greina, og
undirbúníngur þess sambobinn öllum málavöxtum. Enn fremur stíng-
ur minni hlutinn upp á þYÍ, ao nefndarmenn fái "sömu dagpcuínga «,
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og alþínglsmenn. þetta se eg nú ekki hvernig getur komizt inn í
frumvarpið ; eg held það þurfi til þess sérstaklegt lagaboð ; ab minnsta
kosti er sðrstaklegur komingsúrskurður fyrir því, að alþíngi skuli
veitast 100 dalir árlega til bókakaupa. þetta er nú sagt einúngis í
tilliti til formsins hjá minna hlutanum, en ekki í tilliti til þess, hvort
tími se til þess, að blðja stjórnina um, a'ð auka þannig vald og verka-
hring alþíngis, eða hvort það ekki muni spilla fyrir málinu, ef þessari
uppástúngu verður framgeingt. En hitt virðíst mer undarlegt, a'ðþetta
skuli eiga að vera til braðabyrgða, og vera þó miðað við stjórn
landsins, eins og uppasningumaðurlnn ætlast til ab hún verði á sín-
um tíma ; því það lítur SYO út, sem hann ætlist til, að þessi mál
skuli koma aptur undir yfirvöldln, sem hann nú vill reyna til að
losa undan þeim. Eg ætla ekki að tala um töluliðinn 105, sem bíð-
ur um, að þessu máli se frestað ; eg tók það fram Ym undirbúníngs-
umræðuna, að eg gæti ekki verið annarar meiníngar, en að uppá-
stringumaðurinn vilji skjóta málinu á frest með báðum uppástúngum
sínum, því hann mun vera sannfærður um, að þjó'ð vorri se enn ekki
svo mlkið miðað áfram, að hún geti tekið þann þátt í stjórn sveita-
stjórnarmálefna, sem stjörnarfrumvarpíð ætlast til. Hann hefur viljað
draga sig með heiðri út rir Því, sem hann fór fram á á alþíngi 1853.
Um uppástúngur meira hlutans vil eg ekki tala; eg er búinn að því
við undlrbriníngsumræðuna, og eg get játa'ð í nafni nefndarinnar, a'b
þær séu eingan veginn éaðfinnanlegar ; en úr því menn vilja
hafa sýslunefnd, þá sá nefndin ekki, hversu þetta mætti öðruvísi
vera. A~ vísu stakk einn nefndarmanna upp á því, að seinustu
úrslit málanna yrðu látin vera eptirleiðís eins og þau eru nú, þar
til verkahríngur alþíngis yrði nákvæmar akveðínn ; en af því
stjórnin hefur nú boðið oss frjálslegra og þj óolegra fyrirkomulag
á þessum málum, og af því minna hlutann greindi á við nefndina,
þá var það meðfram af þessum tveimur ástæ'ðum, a'ð nefndin
gekk að því, að halda áfram í stjórnarinnar anda, sem er bæði
þjóðlegur og frjálslegur, og stínga upp á, að láta kosna menn
skera úr málunum með hlutaðelgandi amtmanní ; en það gat ekki
tekizt, ao koma samþykki á í nefndinni um þetta atriðl. En eg er
sannfærour um, að ef sýslunefndunum verður haldið, þá verður að
fallast ii uppástúngu meira hlutans, og allt Iatíð vera, sem er, þáng-
að til alþíng verður betur ákvarðað, Um tölulíð 108 vil eg ekki
tala; en þar á móti vil eg vekja athygli þíngsins að 113, og ef þíng-
menu aðhylltust stjérnarfrumvarpíð, þ,í ættu þeir ao fallast á þessi
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breytíngaratkvæóí, Þ\"Í þau gjöra kosningarnar til amtsr.iðanna óbrotn-
ari. Tölulíður 120 er viðvíkjandi umsjón amtsrabunna yfir sjóðuni.

Eg álít, að þetta se nú innlfalíð í þeim störfum, seb amtsníbinu eru
ætluð til slíkrar umsjónar, en þó get eg ekki í fljótu bragðl seo því
neitt til fyrirstöðu, að þessu verði bætt inn í. Viovíkjandi 124 þótti
nefndinni ekki þurfa ao taka til íjallvegi milli sýslna, því hún áleit
þá vera almennt talda með störfum sýslunefndanna, þar sem sagt er,
að þær eigi ao annast um fjallYegi í sýslunum. Eg vil nú ekki tala
meira ao sinni um þessi breytíngarutkvæðí, heldur fel eg það þíng-
inu á vald, hvernig það vill fara með þau; og eg vona, að þíngmenn
muni spara ser umræður, ef þeir gera ser ljósa hugmynd um, í hverja
stefnu þeir ætla. Eg ítreka það aptur, að ef þíngíð ei aðhyllist meira
hlutann, þá álít eg, að annaðhvort eigi ao biðja um, ab fresta málinu,
eða þá helzt að aðhyllast stjérnarfrumvarplð, ásamt með þeim breyt-
íngaratkvæburu, sem viú það eiga, Sel' í lagi tölulíð 108 og 113.

E. Ó. Kúld: Menn mega segja um þetta mál: "breyta skal til
batnaðar" I Eg játa, að það er híð fyrsta stig til stj órnarfyrirkomu-
lags hjá oss, og á þeim á ao byrja svona ao neðan, a: sveitastjórn-
inni, en ekki að ofan; og stjórninni hefur geíngíb gott til þessarar
breytíngar, þó það se annað mál, In'ort hún eptir uppástúngum frum-
varpsíns se betri en það, sem var aður, Þegar eg las nefndarálltið,
þá geðjaðist mer vel að því, þangað til eg kom fram fyrir sÝ:31u-
nefndirnar. Breytíngaratkvæðí, sem eg gjörðl vlð þetta mál, voru,
eins og þíngrnenn munu hafa skilið á orðum mínum vio undir-
búníngsumræðu þessa máls, sprottin af þVÍ, að mer geðjuðust ei
með öllu uppástúngur nefndarinnar, einkum eptir að kom aptur
fyrir sýslunefndirnar ; en eg bjóst vio, eptir því sem mer heyrð-
ist á orðræðum sumra, að þetta kæmi af skilningsleysi mínu og
aðrir mundu leingra komnir, og þeir væru þvi rá onir í, að hallast
að þVÍ, sem upp á var sningíð í álitsskjali nefndarinnar, og að þeir
álitu nú þetta ekki ótímabæran burð. Og þess vegna tók eg mer
þessi breytíngaratkvæól, sem einmitt lúta að því hinu sama, og eg
vildi með þeim reyna til að skafa i burtu einhvern þann agnúa, er
mer finnst á þessum uppástúngum og því fyrirkomulagi, sem her
ræðir um. 2. töluliður er einúngis orðabreytíng ; og þarf eg því ei
um hann að tala. En 75 hefur nefndin samþykkt. 102 gerði eg,
ef minni hlutinn kynni að fá meira meðhald í þínginu, en meiri
hlutinn, og tók framsögumaður fram galla á því; en eg vil leyfa
mer ao sýna, að þeir eru ekki eins verulegir, og honum sýníst.
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Framsögumaður gat þess, a~ málin mundu ómögulega verða útkljáð
á einni viku (Framsögumaður: Ekki á þremur, því síður einni); en
hann gerði þó sjálfur ráð fyrir, að málin mundu eigi verða mörg,
og kæmu þar að auki undir þá menn, sem menn verða að álíta
einna bezt færa að meta þau og einatt kunnuga þeim. Honum
þótti mál þau, sem ekki verða þegar útkljáð á 1. nefndarfundí,
dragast í það óendanlega; en eg held sjálfsagt, að þau frá fyrri fundi
verbí fyr útkljáð en þau, sem seinna koma. Eg ímynda mer, að eins
lángur dráttur gæti orðið hjá amtsraðínu. Hann sagði, að það væri
því til fyrirstöðu, að menn þyrftu að senda heim í sýslur, en það
mun eins vera hjá amtsráðunum (Framsögumaður: það er mögu-
legt, hitt er ómögulegt). Eg vil minna á töluliðina 99 og 103; því
þeir eiga við mitt breytíngaratkvæðí ; mer finnst þeir nú óhafandi; eg
held allir viti, að þíngtíminn hefur opt orðið of stuttur til þess að
útkljá þau mál, sem þínginu fluttust til meðferðar; ætli hann yrði
þá ekki líka heldur stuttur, ef þessi væru tekin með? þá hlyti
þíngtíminn að leingjast, og kostnaðurinn yrði margfalt meiri; en það
er óþolandi, að ætla að bæta úr því með 2 dölum um daginn; en
eg ætlast heldur ekki til, að bundið se "ið það, að þeir menn verði
kosnir, sem eiga heima í Reykjavík. Framsögumaður sagði, að þíngíð
hefðl ei rett til að kjósa þessa nefnd; en her er einúngis beðið um
þenna rett. Eg ímynda mer og, að lllenn megi ekki skorast undan
þeirri nefndarkosníngn, eins og menn mega það ekki á alþíngi. Eg
hefði ekki verið í vafa um að greiða atkvæði, hefði eins staðið Ii
og 1853; en mí hefur nefndin stigið feti leingra, en að sýslunefnd-
unum einum. Eg vil leyfa mer að skjóta því til hins heibráða for-
seta og varaforseta, hvort ekki mætti skipta í sundur tölulið 105 við
atkvæðagreiðsluna, við "fyrst um sinn"; því ef þjóð vor þykir ekki
komin nógu lángt á leið til að hagnýta ser og hafa not af því, þá
mætti biðja um nýtt frumvarp á næsta þíngí, ef ske mætti, þángað
til að þjóðin hefðí þá betur kynnt ser þetta fyrirkomulag og látið í
ljósi álit sitt á því,

Framsögumaður : þíngmaður Snæfellínga vildi eins og kenna
nefndinni um það, ef málinu yrði frestað, af því ver værum stignir
feti leingra en að sýslunefndunum ; það væri þó kynlegt, ef nefndin
hefði átt að hlaupa frá verki sínu halfkörruöu, ef hún hefbí ekki
viljað hafa arntsrað, og ekkert sett í staðinn. Eg skil ekki í því,
að það se til nokkurs, að biðja stjórnina um frumvarp, og biðja svo
um frest lÍ málinu, en biðja svo aptur um frumvarp á næsta þíngi

184



1857, en vilja þó ekki segja neitt um, hvernig þíngíð ætlist til, að
hinu seinasta úrsliti málanna verði til hagað. Eg verð öldúngis a'ð
frítaka nefndina frá því, að henni verbí þessi frestur að kenna, því
síður, sem eg hefi geflð þínginu rá'ð til, a'ð geíngið verði inn á stjórnar-
frumvarpið ásamt með tölulið 108 og 113 á atkvæðaskrannt. þíng-
rnaburinn hafði það eptir mer, a'ð eg gjörbl rá'ð fyrir, að þau mál,
er þannig kæmu til seinustu úrslita, mundu ekki verba mörg; en
þó þau, ef til vill, verði ekki svo mörg, geta þau þó verið flókin,
og hin vandasömu úrslit þeirra eru einmitt komin undir því, en ekki
svo undir því, hve mörg þau eru. Hann sagði, ab meðhöndlun mál-
anna væri eins örðug fyrir amtsrríðln, og alþíngis-nefndina, en hann
verour ab gæta að því, að amtsraðin eru þrjú og a'ð málin því skipt-
ast í 3 staði. Amtsraðín eiga og hægra en alþíngismenn, því amtmenn-
irnir eru svo kunnugir málunum, og kunnugri en sú nefnd, sem með
atkvæðafjölda er valin á alþíngi, nema amtmennirnir séu sjálfir valdir,
og þá veit eg ekki, hvað hægra það er í Reykjavík, ab koma þeim
við, en heima hjá amtmönnunum sj.ílfum, hvar ýmisleg skjöl og skýrteini
kunna að liggja þeim málum til upplýsíngar, sem fyrir kunna ao koma.

Jón Guðmundsson: þao er nú a'ð vísu aðalspumíngín í þessu
máli, fyrst, hvort að nú þegar megi þykja tími til kominn að fara
því á flot, að her verði lögleidd sveitastjórn með svo tilbreyttu og
frjálsu fyrirkomulagi, eins og þetta frumvarp leggur undirstöðuna til,
og ef svo væri, þá í annan stað, hvort ekki se hin fyrsta og mesta
nauðsyn á, að hafa allt þetta nýja fyrirkomulag þeirra mála í sem
fyllstri og beztri samhljóðun frá hinu lægsta stigi þess til hins efsta.
Hinn heiðraði framsögumaður hélt, að hin sanna ástæða mín væri í
raun rettri eingin önnur en sú, a'ð eg vildi fresta málinu, þar þjóo-
lífi vort eigi væri korníð svo lángt á veg enn þá, að ver værum
færir um þessa breytíngu, svo að henni reiddi vel af. Eg vil nú
hreinskilnislega játa því, a'ð eg álít, ao ver sðum eingan veginn svo
lángt á veg komnir enn þá, að ver megum telja víst, að her komist
samstundis á fullkomin, algjörð sveitastjórn, eins og hún er hjá þeim
þjéðum, þar sem þetta fyrirkomulag sveitamálanna hefur um langan
aldur átt ser stab og reynslan er um marga mannsaldra búin a'ð afla því
víðgángs, framfara og heilla. þa'ð er með oss í þessu máli, eins og
með þann, sem er í æsku, því öll framför verður að eiga ser aldur;
fyrst er að byrja, og byrjunin ein er það, sem getur gefio framför-
ina, og leitt með ser víðgang og þroska, þá stundir líða fram.
Svona skoða eg oss Íslendinga með tilliti til þessa máls ; eg geri
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mel' ekki í grun, ao þjéblífí voru se svo þokao áfram, ab "er höfum
her upp hjá. oss algjörða sveítastjórn, samstundis og hún er ákveðin

að lögum, en eg álít "er séum svo á veg komnir, að "er getum nú
byrjað á þessu; það má leingi gánga, að segja, að menn séu ekki
þeim eða þeim framförum vanir, In-ort sem einstakur maður á í
hlut eða heilt þjöðfðlag, ef sú er meiníngin þar með, að menn geti
ekki strax orðið fullnuma og algjörbír, því þetta er satt, en þar af
leiddi þá, ao eingum manni og eingri þjóo ætti að leita framfara,
hvorki í einu ne neinu. En í þessu máli hafa bæði landsmenn og
þetta þíng lýst þYÍ yfir, ao ver séum færir um þab frjálslegra fyrir-
komulag á sveltastjdrn, sem her er faríð fram, ekki að eins með
nálega öllum atkvæðum 1853 um þetta sama mál, heldur einnig
þegar ver á því þíngi beiddum konúng, mco nálega öllum atkvæö-
um, um frjálslegrl yfirstjórn her á landi; svo ef vér nú segðum,
að ver ekki værum færir um, ao byrja það fyrirkomulag sveitastjórn-
arinnar, sem her er stúngið upp á, þá yrðum ver tvísaga, þar sem
ver höfum álitio oss færa um svo frjálslegt æðra stjórnarfyrirkomu-
lag. þVÍ ef ver þykjumst færir um, ao byrja híð meira, þá álítuni
ver oss og færa um að byrja hið minna, sem einnig verour jafnan
eðlilegast og affarabezt ao byrja á, því með svo felldu greiða menn
beztan veg fyrir eðlilegri og smámsaman áfram þokandi framför Í
hverju, sem er.

það hefur nú verið sagt her, al> mál þetta væri svo margbrotið
(II. G. Thordersen : þal> voru mín 01'0) og al> atkvæðaskníin kæm-
ist jafnvel ekki fyrir á stærstu pappírsörk (ein riuld : það er ó-
mögulegt), og þetta þykir nú gagnstætt því, sem hinn haæruverðugl
1. konúngkjörni þíngmaður hinnar andlegu stéttar sagði á þínginu
1853, þegar þetta mál var her til lung.íngsumræðu, "al> ef menn
færu að búa her til ný sveítastjérnarlög, þá ættu menn al> gjöra ser
hið ítrasta far um, að þau yrðu sem einföldust og sem íslenzkust,
og allt hið útlenda útílokað'"; eg aðhyllist nú fyllilega þessa skoöun ;
en þegar eitthvað er bæðí almennt og mikílsvarbandl, eins og þetta
mál er, þá hlýtur skoðun manna á því a\') verða mjög misskipt og
margbrotin, og það er einmitt þessi misskipta skoðun, mest um ein-
stök orðatiltæki og híð smærra fyrirkomulag, sem hefur þanið svo
atkvæðaskrana, al> hinum haæruverbuga þíngmanni blöskraði það svo
mjög; en slíkt má þó í rauninni aldrei míba vlð pappírsarkir. Mál
þetta er svo umf.íngsmlkíð, að það nrl> ur ekki framsett skoðun
lllanna í því í nokkrum línum, og treysti eg ekki sj,ilfum hinum
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haæruverðuga sessunaut mínum (-- biskupnum - ) til þess. Öll sveita-
stjórnarlög eru a~ áliti annara þjóða nokkurs konar grundvallar- eða
undírstöðu-lög þjóðfelagsins, og að undir þeim se velfurnan og fram-
för þjó'ðarinnar mjög svo komin; þau verða því að vera þjó'ðleg og
frjálsleg yfir höfuð a'ð tala, og her hjá oss þar að auki, eins og
hinn haæruverðugl þíngma'Our kvað a'ð orði í hitt eð fyrra, "sem
íslenzkust og sem einföldust", og þVÍ get eg með eingu móti fallizt
á amtsrabln, hvort heldur er eptir frumvarpi stjórnarinnar eða því,
sem meiri hluti nefndarinnar hefur stúngið upp á, þVÍ það fyrir-
komulag er hvorki einfalt ne íslenzkt, heldur éíslenzkt, útlent og
éhafandi. þetta var líka, sem gerði, a'ð mig greindi á við mína
heiðruðu meðneíndarmenn, og hef eg þó jafnan haft hina mestu ó-
beit á, að ágreiníngur risi í nefndum, eins og sjá nui af því, a'ð þó
eg hafi verið í ótal mörgum nefndum her á þíngum síðan 1845, þá
er þa'ð nú í annað sinn, að mig hefur þannig greint á við með-
nefndarmenn mína, að eg hafi orðið í minna hluta. En her gat eg
með eingu móti verið mínum heiðruðu meðnefndarmönnum samdóma,
þar sem um svo verulegt grundvallarfyrirkomulag var að ræða; ver
vorum allir í nefndinni á einu máli um það, að amtsráb þau, sem
í frumvarpinu er stúnglð upp á, væru öldúngis óhafandi her á landi,
og mer að minnsta kosti varð það brátt ljóst, og er það því ljósara,
sem eg leingur vlrbí fyrir mer, að uppástúnga meiri hluta nefndar-
innar væri þó hálfu verri. en það, sem er í frumvarpi stjórnarinnar;
því það er þó hreint og beint, en uppástúnga meira hlutans helbert
halfverk og óhæfa, (Framsögumaður : Ástæ'ður I). Eg skal koma
með þær bráðum. Framsögumaðurinn hefur hvorki við undirbún-
Ingsumræðuna ne í umræðunni í dag komið nema með smavegls
mótbárur móti uppastúngum minni hlutans; hann hefur aldrei neitað
því, og aldrei hrakið það, a'ð grundvallarreglunni fyrir öllu hinu
nýja fyrirkomulagi í sveitastjórninni væri þar fylgt fram með fullri
samhljöbun við það, sem að neðan ætti að vera, og þetta er mer
og má öllum vera nóg víðurkenning frá framsögumanni. Hann
sagðl, a~ alþíng heíðí ekki vald á, að setja nefnd til þess, eptir
þíng, að skera úr sveltastjörnarmalum ; þetta hefur minni hluti nefnd-
arinnar aldrei farið fram á; hann hefur einúngis komið með uppá-
stúngu um að biðja konúng um, a'ð gera þetta a~ lögum, og úr því
það væri orðið að lögum, þá ætti líka alþíng rett á því. Alþíng
hefur áður, 1853, í einu hljéðí beðið um, að vald og verkahringur
þess væri aukinn, SYO ab það feingi löggjafarvald í öllum innlend-
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um málum, og menn hafa seo það af svörum níðherrans um stjórn-
arbétarmallð, ao hann tekur því alls ekki fjærri, ao alþíngi verði veitt
þetta vald, en nú á það að vera óhæfa, að feta að þeim ferlinum
smátt og smátt, sem alþíng vildi ryðja ser til alfaravegs 1853, sem
stjórnin sjálf 1851 gaf tvívi-laust í skyn ao ætti fremur öllu ao eiga
undir verkahríng alþingis. þao þékti sjálfsagt ekki mikið koma til
þess,sem stjórnin gjörði Íslendingum kost á 1851, en þó gjörði hún
þ,í landsmönnum kost á, ao alþíng hefði æðsta vald í öllum sveita-
stjérnarmálum þessa lands.

Eg held það se satt, sem sagt hefur verið her á þíngi um uppá-
stúngu minni hlutans, ao hún er öll, þar sem hún er seo, og hún
er enn þá ekki hrakin með ástæðum. það er hennar aðalkostur,
að hún fer fram óbrotnum, en verulegum síðustu úrslitum sveita-
málanna með samkynja fyrirkomulagi úrskurðarvaldsins , eins og
stúngib er upp á á hinum lægri stigum; að hún raðgerir ekki yfir-
úrskurðarvöldin nema tvenn, og það síðasta innlent, eitt og híb sama
fyrir allt land, og með svo litlum sem eingum tílkostnaði. Meiri
hlutinn stingur upp á prennum yflnirskurbarvöldum ; þau eiga að
vera sitt í hverjum ~jór(J1íngi landsins, opt og tíðum um ein og
sömu málin, og þó síðast hjá hlutaðeigandi ráðherrum, sem verða
al) fá öll rnalín á dönsku, og ekkert þekkja her til. Með þessu segi
eg að grundvallarreglan fyrir þessu fyrirkomulagi se þverkubbuö,
meðan að hún hjá minni hluta nefndarinnar er sjálfri ser samkvæm
frá hinu lægsta til hins efsta.

Þegar vel er lesið í kjölinn það, sem hinn heiðraði framsögu-
maður hafði móti uppastungu minna hluta nefndarinnar, þá mun það
hvorki reynast míkið na verulegt. Honum fundust 3 víkur vera of
stuttur tími; þetta getur mí verið, en ef svo reyndist, þ.í nuí leingja
hann. Enn fremur sagði hann, al) málin lllundu einatt reynast svo
úr garði gerð, að opt þyrfti að leita um þau nýrra upplýsínga, en
hann miðaði þessa athugasemd einkum við það fyrirkomulag, sem nú
er, en ekki við þab, sem upp á er stungið, hreppsnefnefndir og sýslu-
nefndir, og þegar það lægi al) öðrum kosti við, að fresta úrslitum
málanna um 2 ár, ef þau "æru illa úr garði gjöro, þá mundi þetta.
verða bein hvöt til al) gjöra málin sem bezt úr garbí frá sýslunefnd-
unum undir úrslit alþíngís. En menn vita. þar að auki full-vel, að
skorturinn, "em fyrir er borinn, á ýmsum upplýsingum um sveítamalin,
eins og þeim er nú hattað, kemur einatt og optar af því, a~ fyrir-
komulagið á úrslitum þeirra, eins og það er nú, er óeNilegt og öfugt,
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og þau völd, sem síðustu úrslitin hafa :í hendi, of ókunnug mál-

unum og málavöxtum. Framsögumaðurinn fann einnig a~ þVÍ, a~
minni hlutinn ætlast til, að uppastúnga sín skyldi að eins gilda
fyrst um sinn, og honum þókti líklegast til gátu, a~ þar með væri
ætlazt til, að undir eins og ákveðin væri In' ers kyns yfirstjórn her
í landi, þá hefði minni hlutinn ætlazt til, að leggja hin síðustu
úrslit sveitamálanna undir embættisvaldlð ; hvaðan getur framsögu-
maðurinn leitt þessa ályktun? Mer, sem minna hluta, fannst ein-
mitt, a~ ei mætti einbinda npp.ístúnguna svo, að það gæti orðið til
fyrirstöðu, að stjórnin samþykkti hana, vegna þess það gæti, ef til
vildi, virzt a~ mega verða þrepskjöldur fyrir aðalfyrirkomulagi hvers
kyns yfirstjórnar her á landi. Ef eitthvert annað fyrirkomulag á
síðustu úrslitum sveitamálanna þykir betra seinna meir, þá þarf upp-
ástúnga minna hlutans, eins og hún er mí löguð, ekki að vera því
til fyrirstöðu, þegar svona er sninglð upp á þVÍ a'b eins til bráða-
byrgðu, og eg er fulltrúa um, að hefði minni hlutinn ekki gjört það,
heldur farið því fram, að hinum síðustu úrslitum sveitarnálanna skyldi
vera svona fyrírkomið um aldur og æfi, hvernig sem yfirstjórninni
her á landi yrðí breytt að öðru leyti, þá er eg: sannfærður um, að
framsögumaður hefbí fundið það, og ekki lagt í lágina, hve fráleitt
það hefbi verið. En með þessari uppásningu, eins og hún nú er
lögub, er eingin ósamkvæmni hjá minni hluta nefndarinnar vi'b fyrir-
komulagið að neðan, og alls ekki fyrir það girt, að því megi breyta
þegar annari yfirstjórn her verður breytt, eptir því sem þá þykir
bezt víðeiga. Ver megum ekki gleyma þVÍ, að í ástæðunum fyrir
þessu frumvarpi hefur stjórnin fundið a'b því, að þíngíð 18i3 ekki
haíbl stúngið upp á neinu síbasta úrskurðarvaldí ; þá var eg sam-
dóma meðnefndarmönnum mínum í því, a'b híð æðsta úrskurðarvald í
sveitamálum "hlyti að vera ífullri samhljöðun" víð það fyrirkomulag, sem
þá var stúngi'b upp á, á hreppanefndum og sýslunefndum. þetta sam-
þykkti og alþíng 1853 með miklum atkvæðafjölda ; en bæði ver nefnd-
armenn - og meðal þeirra var þá hinn háttvirti framsögumaður og
þíngmaðurínn IÍr Eyjafirði, -- og eins allir þíngmenn, ver vissum þá
allir bæði af amtmönnum og raðgjafa ; og hvers vegna var þá ekki
stúngi'b upp á, að leggja hin síðustu úrslit sveltamálanna undir þessi
æðstu völd? Af því bæti þessir sömu heiðruðu þíngmenn og aðrir
álitu þá, að þar með væri þverkubbuð sú grundvallarregla, sem byggt
var á fyrirkomulag það að neðan, sem upp á var stringíb ; ver vor-
um þá allir á einu máli um það, eins og nú, a~ amtsnefndirnar gætn
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her aldrei átt vio á Íslandi, og úrskurður ráogjafanna heldur ekki,
þegar á þessari ólíku grundvallarreglu var byggt. Allt fyrir þetta
varð nú meiri hluti nefndarinnar ~íþessari uppástúngu, sem her ligg-
ur fyrir eptir þá, og sem þannig er gagnstæð öllum einhuga uppá-
stúngum þíngsins 1853, og má sjá her af, hvað þeim sömu nefnd-
armönnum, sem nú eru í meira hlutanum, hefur þokazt áfram síðan
185~, og það sest nú bráðum, hvort þíngíb allt vill nú líka feta
þenna öfuga feril aptur á bak; en eg hef með uppástúngu minna
hlutans sýnt, að eg ekki ætla ao þoka mer í þá áttina, hvort sem
margir eður fáir verða með því eða mót. Eg hef sagt, að uppá-
stúnga meiri hluta nefndarinnar se eingu réttari og eingu affara-
betri, en þó málin sðu lögð undir amtmennina og ráðherrana. Hann
stíngur nefnilega upp á gjörðarmönnum með arntmanni ; en hvaðan
eiga þá þessir gjörðarmenn að koma? þao má kjósa til þess menn
úr sýslunefndunum, sem ágreinir, sömu mennina, sem hafa skorio úr
málinu í sýslunum; það má eptir uppasningunnl kjósa og senda
þessa sömu menn, og dæma þeir þá í sjálfs sín eigin sök. Kapp-
sömustu mennirnir verða sjálfsagt valdir, og fylgisömustu sínum
kjósendum, því fyrir það er alls ekki girt með uppástúngum meira
hlutans; þeir fylgja þá, þegar á amtmanns fund kemur, hver um
sig fram máli sinnar sýslunefndar, SYO ao því hlýtur að reka, að
amtmaðurínn, sem einn er óvilhallur og évíðrlbínn, verour að skera
einn úr málinu. Var þá ekki miklu nær og miklu hreinna og beinna
fyrir meira hlutann aö stínga upp á því, að amtmaður skæri einn
úr. Framsögumaðurinn sagði, ao hann hefbí ekki hugsao ser þessar
amtsnejndir án kostnaðar, sem af þeim leiddi; kostnaður þessi mundi
verða lagour á jafnaðarsjóðína, og gæti þá svo farið, ao kostnaður-
inn til þessa óskapnaðar meiri hlutans, sem sjálfur hann hefnr ekki
treyst ser til ao nefna neinu nafni, verði ekki SyO lítill á endanum.
Eg vildi vita, hvort arntmaðurinn, þegar nú 6 sýslur greinir á í am ti,
er skyldur til ao taka viO öllum gjörbarmönnunum í einu, þegar þeim
er hentast ao koma, eða hann má láta þá bíða, þegar hann hefur
annað að gera, kann ske eitthvert annað sveitastjórnarmal, sem aðrir
gjörbarmenn eru fyrir í, til að útkljá með honum. Þegar þeir nú
eiga, sem seinna koma, að bíða (Framsögumaður : þao stendur í
greininni með berum orðum, að það á að kalla þá inn með fyrirvara).
Gott og vel! en sá fyrirvari getur verið ónógur, "konúngur vill sigla,
en byr ráoa", og ver höfum eingar jiírnbrautir eða gufuskip til þess að
geta ferðazt her yfir Hig og láo og geta verið komnir í ríkveðinn
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Uma, og menn geta her einatt ekki íarlð ferða sinna, þótt þeir vilji,
og þal'> er þá ómögulegt, al'> koma á þeim tíma, sem amtmanni er
hent, og sem hann hefur tiltekið, einkum þegar mennirnir eru úr
fjærlægustu héruðum amtsins. þal'> rekur þá al'> því, al'> amtmaður
stendur helber eptir einn, og verður að skera einn úr malinu. Eg
get því ekkibetur sel'>, en meiri hluti nefndarinnar hafi verið að búa
til einhverjar slæður - líkt og fuglabræður - utan um arntmann-
inn, til þess al'> þar mætti sýnast nefnd, eða tveir með honum, í gjörð-

inni; en meiri hlutinn sjálfur getur ekki verið svo blár, að hann sjái
ekki, al'> þetta getur þó ekki geíngíð í augun á neinum manni.

Hinn heiðraði íramsögumaður sagðí, a'ð eg ætlaðíst til, að sveita-

málin með tímanum kæmust undir valdstjórnina ; en þetta getur hann
ekkt leitt út af einu orði minna hlutans, hvorki uppástúngunni ne
ástæ'ðunum, enda var aldrei mín meiníng sti, og getur ekki verið,
og því fór eg þenna veg, þar eg ellegar hefði fallizt á uppastiingu
meiri hlutans. En af því eg nú sá, hval'> tregt mer gekk vil'> með-
nefndarmenn mína, þ/i kom eg fram mel'> varauppástúngu mína, því

eg vil miklu heldur fresta málinu, en stínga upp á óhæfu, þvert
ofan í það, sem alþíng hefur á'ður svo al'> segja í einu hljóði latíð
uppi bæði víð stjórnina og þjóðina, Eg al'> mínu leyti gat ekki
verið kunnur að því, al'> koma nú með uppástúngur þvert ofan í
þessa fyrri atkvæðagreiðslu þíngsins; eg fann eingar ástæður til, al'>
rál'>a þínginu til al'> breyta skoðun sinni og sannfæríngu í þessu efni,
eða til al'> stínga upp á fyrirkomulagi, sem eptir ástandi þessa lands
væri óeNilegt og öfugt og þó margbrotið, og, al'> undírstöðunní til,
öldúngis ésamhljöða og sundurleitt, og eg vildi miklu heldur fyrst
um sinn þetta fyrirkomulag á sveítamálunum, sem nú er; því þó
það se ófrjálslegt og því se í mörgu og verulegu ábótavant, ef
nokkrar þjöðlegar framfarir eiga al'> geta komizt her á, þá er þal'>
samt byggt á einni og sömu grundvallarreglunni bæði neðst og efst,
og það er þó jafnan mikil bót í máli. Og .eg vildi raska þessu eldra
fyrirkomulagi því al'> eins, al'> eg sæi, al'> annað betra gæti korníð í
staðinn, betra ekki al'> eins al'> fyrstu undírstöðunni, heldur og a'ð öllu
hinu efra fyrirkomulagi út í yztu æsar; með svo felldu móti áleit eg,
a'ð sveitasstjérnarfyrirkomulag það, sem frumvarpið fer fram, mætti
byrja nú þegar, og al'> hún með svo felldu gæti verið sú byrjun, er
af mætti standa framför smámsaman, eptir því sem hún færi al'>
festa rætur og smá-þróast.

Eg vona líka, al'> uppástúnga minni hlutans se öll, þar sem hún
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er Sell, með tilliti til kostnallarins ; því hann má telja lítinn sem
eingan, og er ekki meira en um 400 rdI. mest, og þess getur aldrei
gætt all neinu verulegu innan um annan alþínglskostnaðlnn, all eg
nú ekki tali um, ef all breytíngaratkvæðí þíngmannsins úr Snæfells-
nessýslu yrði samþykkt. Alþíng hefur í ár mínnkað kostnaðinn vel
nm annað eins með því all mínnka upplag þíngtíðíndanna. En það,
sem samt er mest áríðandi í þessu máli, er það, eins og eg hef
á\)ur sagt, að halda ser fast víð eina og sömu grundvallarregluna;
það dugir ekki í neinu efni, og gefst aldrei nema illa, að láta yfir-
byggínguna bera undirstöðuna og undirvíðina oíurlíða, en það eru
her sýslunefndirnar og hreppsnefndirnar ; þær verða fyrst um sinn
smágjörðar og veikar fyrir, á meðan þær eru í barn dómi og hafa
ekki ná\) neinni reynslu eða festu, og það verður of þúngt, að setja
ofan á þessa veigalitlu undirstöðu svo ofviða ris og ósamkynja, þá
hina æðstu valdstjórn, amtmenn og "rá\)herra; það væri til þess að
öll undirbyggíngin kiknaði og felli um koll, óðar en hún væri reist;
þá mundu menn eiga lángt í land með að geta reist hana víð aptur.

Framsögumaður : Eg þarf ekki ab svara hinum heíðraða vara-
forseta mörgum orðum, og hafðí eg búizt við, að ræða hans mundi
verða kjarnameiri eða þá lelngri, en hún varð. En hversu lítio sem
honum þöktí að eg hefði mælt á móti uppástringum hans, þá veitti
honum þó erfitt að hrinda mótmælum mínum. þar sem eg sagbí, all
alþíngisnefndin opt mundi þurfa upplýsingar, sem hún ekki gæti feingi'ð
í tíma, þá jataðí hann þó, a\) nauðsynlegt kynni þó a\) verða fyrir
hana, all senda eptir þeim í heruðín. En hvernig á að koma þessu
víð á einum 3 vikum, þegar senda þarf í fjarlægar sýslur? Um
kostnað þann, er af þessu kann að leiða, talaði hann ekki.

Mer er ekki gefin spádómsgáfa, og því hef eg ekki spáð, hvað
stjórnin mundi gera í þessu efni; hvorki þekki eg hennar skoðun
:í þessu máli, nema að svo miklu leyti sem hún sest af ástæðunum
fyrir frumvarpinu, ne heldur hef nokkurt vald eða umboð til þess,
að tala í þessu efni frá stjórnarinnar sjönarrniðí ; en við undirbúníngs-
umræðuna þá let eg í ljésí ótta minn fyrir, all uppástúnga minni
hlutans gæti orðíð málinu til fyristöðu, þar það eptir minni sann-
færíngu á illa við, ab fara þessu nú á flot víð stj6rnina. þall er
gömul og gullvæg regla, að tala í tíma og þegja í tíma, en það er
sjálfsagt undir hverjum einum sjálfum kornið, hvenær honum finnst
tíminn vera kominn, og eg vil bi\)ja hinn heíðraða varaforseta að gæta
þess, að eg sagbl mína meiníng, en talaði ekki fyrir stjórnarinnar hönd.
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Eg ætla ekki a~ vera fjölor~ur um mótmæli hans gegn mein
hluta nefndarinnar; mest allt af þVÍ, sem hann sagðí, var einúngis
byggt á því, að hann of lauslega hefur kynnt ser álit nefndarinnar.
Honum fórust svo orð, sem að amtsnefndin hrapaði opt og tíðum
ofan á amtmanninn, þegar a~ verst gengdi; en hann gætti þess ekki,
að amtmaður á að kalla hana inn með fyrirvara, og að sýslunefndin,
ef a~ henni þykir fyrirvarinn of stuttur, getur kært rábstafan amt-
mannsins fyrir ínnanrfkísraðgjafanum. Hann sagði, a~ hjá meiri
hluta nefndarinnar yrðu 4 tröppur í úrslitum málanna; þetta er satt,
en það kemur svo sjaldan fyrir, einúngis þegar að ágreiníngur verður
á milli tveggja amta. Þa~ kom mer ekki til hugar, þó það hef'ði
legtð nærri, a~ hann vildi koma málunum undir valdstjórnina, en
það er samt undarlegt að biðja um, að gefa alþíngi vald þetta til
braðabyrgða, því þar í liggur, a~ alþíng síðan eigi að missa það
aptur. En að því leyti hann hefur verlð að drótta að meiri hlutan-
um, að hann vildi koma sveitarnálunum undir valdstjórnina, þá hefur
hann aldrei farið fram á, a~ amtmenn og rá~herrann skyldi halda
veldi þessu, þegar að hin nýja stjórnarbreytíng er komin á, ef a~
veldi alþíngis verour aukið. Eg á bágt með að ríma saman hugsun-
arhátt minna hlutans, nema ef hann helzt vill fresta öllu málinu; því
hann sagðl, og það er bæði satt og gullvægt, að það væri gott a~
byrja á litlu, byrja að neðan, og halda svo smátt og smátt áfram
upp eptir; væri nú svo fyrir honum í raun og veru, þ;í yrðí hann
ásamt með mer að álíta betra en ekkert, og æskilegt, a~ hrepps-
nefndir og sýslunefndir komist á, og hefðí þetta þá getað nægt í
brabína, þó nefndin hef'ði haldið ser bæði víð Innanríkísraðherrann og
amtmennina, en þetta hefur nú nefndin samt ekki gert, og hversu
lítil'l minni hluta nefndarinnar þykir koma til þeirra, sem eiga að hafa
þátt í úrslitum málanna með amtmanní, þá verður það með tím-
anum góður reynsluskóli fyrir menn þessa, og eg get varla ímyndað
mer þá, sem koma frá sýslunefndunum, svo einræna, a~ þeir, ef
þeir segja, að sýslunefndin hefðí á raungu máli að standa, þá
gerðu malíð að kappsmáli á móti betri sannfæríng sinni, og mætti
þá líka allt eins vel gera rá~ fyrir hinu sama á lægri stöðunum,
bæðí í hreppsnefndunum og sýslunefndunum.

Eg ætla a~ sinni ekki að tala meira um mállð, og ekki halda
fram uppástúngum meiri hluta nefndarinnar, svo a~ eg geri þær a~
kappsmáli, en biðja þingmenn einúngis að hafa málil'l skýrt fyrir aug-
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um 5er, svo a'O þeir hvorki láti meira hluta eða minni hluta nefnd-
arinnar villa sjónir fyrir ser, en fari sjálfir sem rðttastan veg.

Eins og hinn heiðraði varaforseti sagðl - og skal eg ekki vefeíngja
01'0 hans - ao uppástringa minni hlutans væri öll, þar sem hún er
seo, þ:í held eg, ao megi ekki síður segja hið sama mn uppastiingu
meiri hlutans. Eg sagðist ekki skyldi vefeíngjn 01'0 hans, þó eg,
þegar að 3 vikna tími er settur, ekki sj,íi, að hverju öðru mundi
reka, en leingja setutíma alþíngisnefndariunar, og þá ætla eg, að
fd hlíð málsins sjálfs væri betra að alþíng sjálft tæki málio til með-
ferðar, og kysi nefnd til ao íhuga málin, undir eins og það kemur
saman, eins og farið er fram á í breytíngaratkvæði nl'. 99. En það
er satt, a'O meðan að alþíng er svo f,íliðao, eins og það er, þá er
því ekki fært a'O takast slík mál á hendur. En auk alls annars
virðist mer það vera aðalgallinn á nppástúngu minni hlutans, a'Ohann

sviptir amtmennina öllum afskiptum af úrsliti þessara mála og gjörir
þá öldúngis þýðíngarlausa.

G. Brandsson: Eg skal ekki verða fjölorður um mál þetta,
sem mer er of vaxið, þar eg ekki er ~YO !lj(,tgáfa'bur, að eg geti
átta'O mig í atkvæðaskr.ínnl, sem er með 130 atkvæðum, eu sein eg
fyrst fekk rúmum klukkutíma, áður en fundur var settur. t)að er
sagt, að forfeður vorir ei hafi vlljað Hra !ljMir ti ser að breyta
gömlum lögum og hafi ekki til þess gripið, nema þeir sæju þess
fullnaðarþörf', og Einglendíngum, merkustu þjóð í heiminum, er mí
á dögum boríð sama 01'0, og finnst mer því ekki liggja svo míkíð

á, að vðr breytum nú þegar vorum lögum nm sveitamál, og það svona
stórkostlega, enda þótt nokkur þörf kunni að vera til þess, og þó
hin nýju lög yrðu í nokkru betri en hin eldri, þ:í verða þau æði-
mikið kostnaðarsamari, þegar á að fara að framfylgja þeim; því margir
fundir af mörgum mönnum taka ekki all-lítinn tíma frá annari vinnu,
og er vandséð, hvort sá halli verður unninn upp með þessari breyt-
íngu frá því, sem nú el'. þa'O hefur verið sagt her á þínginn, a'O
góo sveiastjórnarlög væru grundvöllur allra góora stjórnarlaga, og ætti
þá ekki að hrapa svo 11.0 þeim, að grundvöllurinn ekki verði góour
og haganlega lagður. Í nefndinni hefur orðið ágreiníngur um úrslit
málanna, þegar þau kæmu frá sýslunefndum, en aptur í 29. grein
nefndarfrumvarpsíns sýnist, eins og þessi ágreiníngur hafi ætlað 11.'0

hverfa aptur; því þar er nefndin öll á því, að stofna amtsrab, og
skil eg ekki, hvers vegna þessi síðustu úrslit gátu ekki legið undir
það, þó mí bæði meiri og minni hlutinn n.ilglst hvor annan í þess-
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ari grein, þá er þó ekki því atJ 'heilsa, a() þeir komi ser saman nm
þetta; minni hlutinn finnst mer þ6 samkvæmari sjálfum ser, þar sem
hann vill halda nefndast)6rn frá því lægsta stigi til hins hæsta, og atJ
alþíng kjósi í þessa síðustu nefnd, eins og í amtsraðlð ; þykir mer
því þessi uppástúnga ekki eins fráleit, og meiri hluta nefndarinnar,
sem ekki hefur getað fallizt á hana. Víð undirbtinfngsumræðuna var
talað um, hvort arntsraðin mundu eiga atJ fá borgun fyrir starfa sinn,
og sagðí framsögumaður þá, að þau feingju einga borgun, en í dag
segir hann það gagnstæða, og þykir mer það sennilegra, þar fáir munu
verða til að sækja amtsfundi borgunarlaust, þó það se að öðru leyti
ósamkvæmt, að hinar nefndirnar þá einga borgun skuli fá fyrir starfa sinn.

Eg er nú helzt á því, að málinu se frestað, og er þess al)
minni ætlan mikil þörf, þar sem fyrirkomulag þetta, enn sem kornið
er, ei er farið að þreingja ser inn í meðvitund þj6ðarinnar, og hef
eg reynsluna fyrir því; því þar sem menn sumstaðar af sjalfsdéðum
hafa farið a\) stofna slíkar nefndir í hreppum, hefnr það kann ske
gelngíð vel fyrsta ário, en svo hefur jafnvel orðíð mesta tregða :í
því, að þessir menn kæmu á fundi og eins á hinu, að hreppsbúar
vildu breyta til um kosníngar, þó þeir hefðu til þess fullt frelsi og
nægar hvatir. Eg drap á þetta 1853, þegar mál þetta kom her til
umræðu, en eg hugsaði þetta mundi lagast smátt og smátt. En eg
verð nú að segja, þó mer se raun að þVÍ, ab það hefur ekki nærri
alstaðar viljað reynast þannig. Eg er nú ekki SYO skilníngsgöður,
atJ eg geti seð, að þörfin se svo brýn fyrir breytíngu þessari, sem
margir ætla; meðan Iaungunin til hennar er ekki orbin almennari
og áhrifameirri, en nú er títt, og ætla eg þess "egna, atJ því, sem her
'er farið fram á, se vel frestandi, enda "eit eg ekki, hvort það er að
öllu tilhlýðilegt, að láta menn fá atkvæðaskrann í slíku máli, sem þetta
er, riHtáður en ályktunarumræðan og atkvæðagreiðslan á að fara fram.

Um breytíngaratkvæði mín ætla eg ekki að vera margorður,
því breytíngaratkvæðí mitt við 19. gr. er samþykkt af nefndinni, en
11m hitt við 13. gr. frumvarpsins læt eg mer á litlu standa hver af-
drlf þess verða ; það breytir svo atJ segja ekkert meiníngu nefndarinn-
ar. Eg áleit einúngis, að greinin væri ekki lakar orðuð á þann hátt,
sem eg hef stúngil) upp á, og rétti prestanna ekki heldur þar með
þraungvað um of; en eg vildi, al) atkvæði hreppsnefndarinnar í þVÍ,
sem þar ræðir um, yrðu ekki öldúngis þýðfngarlaus, annars ætla eg
hvorki prestum eða nefndunum það, að þær muni ekki geta korníð
ser saman sem optast, þó eg lÍ hinn bóginn viti til, a\) ágreiníngur

195



hafi orM~ í slíkum efnum milli presta og hreppstjóra, því þó ólíklegt
se, þá hafa prestar ekki ætí~ verið svo ljúfir á, að taka sveitabörn
á kennslu heim til sín, enda þó hreppstjórum hafi sýnzt þeir geta
það fullt SYO vel, sem aðrir, og hvar ætti að vera líkindi til þess
fremur? Nefndarfrumvarpið talar líka um uppeldi barna, sem prest-
arnir eigi að hafa þessi einvaldsráð yfir; en stjórnarfrumvarpið tek-
ur fram eimíngis kennslu afskipti þeirra, og einkum milli þess að fund-
ir eru haldnir í hreppnum, og felli eg mig öllu betur við þa'b,

J. PFtursson: Mer finnst vera ösamkvæmní milli aðaluppá-
stúngu og varauppastringu minni hlutans, því í a'balupplÍstúngunni á-
lítur hann, að ver seum færir til að fá nýja sveitastjörn, og ráða til
lykta seinustu úrslitum sveitamalefna, en í varauppástúngunni felst
sú skoðun, að ver séum alls ekki færir um, að taka neinn þátt· í
sveitastjórninni. Hreppsnefndirnar og sýslunefndirnar álít eg se góður
skóli, og eg held, að fólk her se mikið elskt a~ hreppsnefndum og
sýslunefndum, en skipti ser, enn þá sem komið er, almennt minna
um, hvar hin síðustu úrslit málanna sen. En hafi nefndin mí farlð
skakkt í því, a~ sýslunefndir eigi víð her á landi, þlí er sá vegurinn
samt opinn, a~ fylgja frumvarpi stjórnarinnar með víðaukaatkvæði
hins komingkjörna varaþíngmanns undir staflið 113, Þ"í með því er
nokkuð bætt úr aðalgallanum á frumvarpi stjórnarinnar. En nefndin
hðlr samt, að sýslunefndirnar mundu vera þjdðínní öllu geMelldari en
amtsráðín, og hún hefur þá eflaust farið mikið villt, ef þíngíð nú ekki
vill hafa sýslunefndir, eða ef það helzt vill fresta málinu. þa'b, sem
meiri hluti nefndarinnar hefur stúnglð upp á; er mjög áþekkt því
fyrirkomulagi, sem nú er, nema hvað hann í vissu tilliti hefur fækk-
að yflrúrakurðarvöldnnum, eins og stjórnin vill, og sett sýslunefndir
að nokkru leyti í stað stjórnarinnar amtsrá'ba. Gángi menn inn á
uppástúngu meira hluta nefndarinnar, þá fá menn þannig hreppsnefnd-
ir í stað hreppstjóra, sýslunefndir í stað sýlumanna, er fá sama 'vald
í sveitamálum og sýslumenn höfðu her á landi fram til 1834, sem
aldrei getur orM'b hættulegt, þar sýsluma'burinn, sem lögreglustjóri,
situr í þeim, og því getur annaðhvort sjálfur eður með aðstoð amt-
manns, skyldu þær taka nokkra óleyfilega eða hættulega ákvörðun,
aptrað, a~ hún feingi framgáng; og loksins amtmenn með kosnum
mönnum til aðstoðar í stað amtmannsins eins; amtmaður hefur þá
með þessum mönnum síðasta úrskurð í sumum málum eður þeim,
sem ætlazt var til í reglugjörðinní 1834 að arntmaðurínn hefði sein-
asta úrskurðarvaldið í, og í sumum innanríkísraðherrann, sumsé þeim,
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sem eptir reglugjörOinni 1834 áttu a~ heyra undir kanselíið. Gángi
menn Inn á varauppástúnguna, þá missa menn af hreppsnefndum og
sýslunefndum, og eg se einga ástæðu til þess, ef menn "ilja gánga
inn á varauppastúngu þessa, eður fresta málinu, nema ef þa~ skyldi
vera, a~ mönnum se illa víð hreppsnefndir og sýslunefndir, þar eing-
um getur fundizt það vera skaði, að amtmaður fær tvo kosna menn
ser til styrktar, og að hann fái seinustu úrslit í sumum málum.

Varaforseti hélt, a~ þeir menn, sem yrðu kosnir til að útkljá mál
með amtmanninum, mundu verða slæmir og kappsarnir, en þetta lýsir
einberu vantrausti á sýslunefndunurn, að þær helzt mundu vilja vera
ser úti um slíka menn, og eg get ekki ímyndað mer það. Sýslu-
nefndirnar verða ekki ,Hí kosníngar sínar bundnar við menn, sem
búa í sýslunni, eins og sumir sýnast halda, heldur geta þær kosið
menn, sem búa nálægt amtmönnunum, Her í Reykjavík eru nóg ir
menn, sem eru færir til þessa starfa, eins í Stykkishólmi og Akur-
eyri, (J. Guðmundsson: En ætli það se víst, að þeir vilji tak-
ast þann starfa á hendur). :Ef hinn heiðraði varaforseti ætlar, að
menn sðu ekki fáanlegir til að takast þetta á hendur, þá er þjöðín
því ekki vaxin, a~ fá frjálsleg sveítastjörnarlög, þar hún þá ekki vill
taka neinn þátt í opinberum málum.

Þa~ er verið að tala um þann kostnað, sem af þessu Ieiði, en
frumvarpið fer ekki fram á neinn kostnað ; það er venjulegast, að
þegar þjöðln kýs menn til opinberra starfa sín vegna, þá er það
borgunarlaust, og eins yrði það með þetta; en hlutaðeigendum er
eingan veginn fyrir það bannað, að veita þeim hugnun fyrir ömakíb,
þ6 ekki se það lagaskylda.

þa~ er sagt, a~ sýslunefndirnar muni einmitt kjósa menn úr
sínum flokki; eg ímynda mel', að ekki muni svo fara, en skyldi það
verba, þá væri þa~ sjálfsagt samkvæmt "analógí" laganna, eður eptir
því sem gildir í öðrum líkum tilfellum, ólögmætur fundur, eður að
sá gjörðarmaður hefðí ekkert atkvæði þar.

Loksins, ef menn nú vilja fresta málinu, þá er þó einu kastað
burt, sem öllum hefur þókt mikilsvert, og sem allir hafa viljað fá,
og það er eptirlit með opinberum reikníngum. þetta veit eg ekki
hvort kemur ser vel. Verði málinu frestað, þá hefur og stjórnin
áliti~ oss færari til að fá sveitastjérn, en ver sjálfir, og það var
eðlilegt, þó hún hugsaði, að ver værum orðnir færir til þess, og það
því fremur, sem Færeyíngar nú þegar hafa feíngíð sín sveltastjórn-
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arlög mjög frjálsleg; og njf stöndum þó varla þeim á baki, auk þc~~
að "er sjálfir höfum óskað þess.

Eg fyrir mitt leyti vil og heldur gánga inn á frumvarp stjórn-
arinnar, mel) tilstyrk víðaukaatkvæðis hins konúngkjörna varaþíng-
manns staíl. 113, heldur en varauppasténgu minni hlutans, því þar með
fáum ver bæðl amtsráð, eptirlit opinberra sjóða, og meiri hluttekn-
íng í sveltastjórnarm.ílum, en ver nú höfum.

J. Jónsson: Eg tók mer breytíngaratkvæöí við minna hlutans
fyrsta kafla stall. 98, einúngis í þeim tilgangi, að reyna til mco því,
að bæta úr hugsunarvillu hans - minni hlutans - í hinum seinni
staflið, þar sem úrslit sveitamúlanna eiga eptir hans uppástringu a\')
liggja undir alþíng, en aptur strax í staflið 104 villist minni hlutinn
frá þessu, og ætlar til, al) 7 menn séu að eins af alþíngi valdir í
þess konar nefnd eptir þínglok, svo að alþíng þ:i hefur framar ekk-
ert vald í sveitastjérnarmalunum, nema eímingls aö kjósa menn í
nefnd. Eg ætla hver heilvita maður sjái þá, hver ósamkvæmní er í
þessu, því alþíng hvorki er ne getur verið annað, en sú lögboðna
nuinaðar- og eptir kríngumstæðum stundum ;) vikna-samkoma, bæði
koming- og þjóð-kjörínna manna her í Reykjavík, og á því augna-
bliki, sem henni er í nafni komingsins uppsagt, hættir þíngi'O a'O
vera þíng. Verði það nú ofan :i, al) stafllbur 98 verði samþykktur,
þá finnst mer honum verði með eingu víbhjálpað, nema mínu breyt-
íngaratkvæói, 99 stafl., þannig a'Oalþíng strax velji nefnd úr flokki
sínum og láti hana gjöra út UIll málin, aður alþíngi er lokið. Af
þessu dreg eg enn fremur þá ályktan, ao ef staflíður 98 er sam-
þykktur af þínginu, þá se stafliður 100 felldur j en eg vil samt víð-
víkjandi þessum Illerkilega annmarka við uppástringu minna hlutans
bera það undir þíngmenn, hvort eg villist í þessu.

Enn fremur finnst mer það vera merkilegur annmarki við uppá-
stúngu minna hlutans, og sem gjörir hana aldeilis öbrúkaudí, ef svo
ber undir -- sem auðveldlega getur viljað til -, að Reykjavíkur-
sveitarfélagi lendi í misklíð við einhverja sýslu út um Iandið, út af
einhverju fátækramálefni, þá verður það þessi nefnd í Reykjavík, og
af eintómum Reykjavíkurbiium, sem á að skera úr málinu milli sín
og hinnar sýslunnar. þetta eru þá spaný, övanaleg, og alls ólög-
mæt úrslit málefna, að forminu til, og tryggíngarlaus mel) öllu fyrir
þá fjarlægu malsparta ; því það má telja það víst, að í þvílíka nefnd
yrðí að kjósa Reykjavíkurbúa, þar flestir eða allir hinir aðkornnu
[ríngrnenn úr landinu munu þykjast hara dvalið hcr nógu leingl,
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þegar hinn lögakveðní þíngtími er liðinn, og hver "ilja flýta :;er til

sinna heimkynna, meðan færð og veður leyfir. þetta sýnir, hvati
lauslega og t.ryggíngarlaust þessi uppástúnga er hugsuð og byggo.

Eg vona, að fyrir þíngmanni Snæfellínga, sem mest talaði mót
viðaukaatkvæði mínu við minna hlutans uppástúngu, hafi skýrzt nokk-
UO, vi'b hvað það væri, sem það styddist. Hann sagði, að nefndin,
meðan á þíngtímanum stæði, varla mundi geta skipt ser af sveita-
málum vegna annara starfa; en eg ætla, að þíngíð kann ske á þann

hátt kynni að geta unnið þjriblnnl eins mikið, ef ekki meira, gagn,
eins og með sumu öðru, að minnsta kosti mörgu hverju, sem fram
hefur farm á þessu þíngi. Honuni þókti, að amtmönnum með gjörð-
armönnum mundi verða eins mikil töf á, að leita upplýsinga, sem
nefndinni í Reykjavík, en hann gætti ekki að því, að nefnd þessi
ekki getur gert neitt verulegt á milli þínga í tvö ár, og eptir að
hennar ákveðni tími er llðinn, meðan amtmaðurinn hefur þó til þess
allan tímann fyrir ser, og þetta er stórmikill munur.

Í tilliti til Þess, sem hinn heiðraði varaforseti hefur sagt, að öll
uppástúnga minni hlutans se þar, sem hún er seð, þá skal eg tala
fátt um það, því varla mun öllum virðast svo, og ætla eg ekki þurfi
að fara lángt út í það til þess að sjá annað, þao er undarlegt, hvað
ræður hans hafa hnlglð til þess, að amtmönnunum og öðrum með

þeim, af hlutaðeigendum kosnum mönnum, se ekki trúandi í úrslit-
um sveltamala ; þetta finnst mer nokkuð Isjarverð tilgáta, því eg
yrði þá að halda, að ef einhverjir amtmenn sætu á alþíngí, þá væri
þeir heldur ekki hafandi í þessa hans úrskurðarnefnd, þó fallist
væri á arntsraðin eptir hinu kOlllínglega frumvarpi, og sýslunefndun-
um samkvæmt Þ\Í væri sleppt, þá finnst mer það ekki vera 8'0

hættulegt, þar sýslunefndirnar. ef menn vilja, geta verið til eins fyrir
það, þó ekki hafi þær úrskurðarvald, og látið leiða af ser margt
gott. í tilliti til húnaðar og jarðyrkju, Ill. fl. Ao 2 af þeim mönnum,
sem sátu í sveltarmálefnanefndlnni 1853, skuli hafa breytt sannfær-
ing sinni, getur mer ekki skilizt að varaforsetinn hafi ástæðu til ao
dæma; því þá var ekki farið svo lán gt út í málið, sem nú, eins og
allir "ita, og hann getur því ekki nú dæmt um sannfæríng þeirra
þá í þeim atriðum, hvar þeir aldrei höfðu látio hana í ljósi.

J. Kristjánsson: þao var með mikilli eptlrvæntíng, að eg fór
að lesa þetta frumvarp, og hið mikla blað nefndarinnar, en eg játa
það með hreinskilni, að það samsvaraðí hvorugt ósk ne von minni.
þó ao sveitarlög lík þessum, sem stjérnarfrumvarpíð inniheldur, kunni
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all vera góð fyrir Færeyinga, þá er ei sagt, ao þau SElU góð fyrlr
OS:5, en astæður frumvarpsins eru mikið byggðar á þvi. Eg ætla
mer nú ekki að tala um amtsráðln, sem stjérnarfrumvarpíð hefur að
bjéða, af því nefndarálltíð hefur fellt þau burtu og ræður flestra
þíngmanna lúta að því sama, enda mun heilt amt reynast of víðlent
svæðí til að vera annar flokkur sveita i fatækramélum, og amtsraðín
annaðhvort ekki koma saman, og þá amtmaðurinn einn sitja í þeim,
eða verða afarkostnaðarsöm. En hvað sýslunefndunum viðvíkur, þá
liggur það nú þegar í meðvitund þjóðar vorrar, að þær séu géðar,
hollar og affarasælar. þær liggja svo nærri hugsan og eðli þjdðar-
innar; menn í sömu sýslu hafa svo mikið sameiginlegt, eins og auð-
skilið er, þar sem þeir hafa einn og sama héraðsdómara, og lifa
þannig í hinni þreingri þýðingu orðsíns undir einum og sömu lögum,
því dómari hver heim færir lögin og segir hvað lög eru í þeim ein-
stöku efnum, sem fyrir koma í felagi manna; einnig hafa menn í
sömu sýslu sameiginlegan fulltrúa á alþíngi landsmanna, og síðan
það reis upp aptur, hafa felagslegar samkomur myndast í sýslunum
af sjálfsdáðum. og þíngið ætti því að reyna til að búa svo í haginn
með sýslunefndirnar, að stjórninni gæti geojazt þær sem bezt. það
mun að vísu vera tekið fram í ástæðum fyrir stjórnarfrumvarpinu, að
ömtin seu þegar annar flokkur sveita vegna þeirra ýmsu amtssjéða,
en þar er þá líka getið þess, að þörf væri á að stofna amts-fátækra-
::ljóo með tilliti þess, ef nmtsníð ætti að vera annað stigio í fátækra-
málum, en eg ætla það yrði einmitt auðveldara ao koma upp sýslu-
sjóðum, já auðvelt, ef sýslunefndir yrðu lögteknar. Mer geðjast þannig
vel að sýslunefndunum og hreppsnefndunum eptir uppastúngum nefnd-
arinnar; en úr því þeim sleppir, felli eg mig illa við nefndaruppa-
stungumar og öllu ver en víð stjérnarfrumvarpíð í heild sinni. þær
frjálslegu hreppsnefndir og sýslunefndir, sem nefndin hefur verið að
ráða þínginu til, hníga allt í einu hjá henni undir þrjú veldi í land-
inu á þremur stöðum, og eptir því sem sjá má um samsetning þeirra
samkvæmt uppástringum nefndarinnar má það ætla, að þau verði
einveldisleg í öllum fátækramálum, enda komast fátækramál allra
landsmanna með þessu aldrei undir eina og sömu gjörð eða úrskurð,
nema því að eins, að einhver ágreiningur rísi milli amta. Eg skil
nú ekki, hvað nefndinni (meiri hlutanum) getur geíngíð til þess, að
yfirgefa svona það frjálslega fyrirkomulag lí sveitastjórnarmálefnunum,
nema ef hún ætlar, að stjórnin heldur muni aðhyllast þetta, þó eg
fyrir mitt leyti haldi, að stjórnin eingan veginn muni fallast á það,
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það vera undarlegt, að fela henni á hendur póstgaungur her, nema
ef þa~ skyldi vera, að hún ætti að sjá um póstgaungu e~a póst-
skipsferðír hingað til landsins, og það yrði, ef til vill, samfara ærn-
um kostnaði fyrir allt Iandlð. Yfir höfuð að tala álít eg það æski-
legt, ef mál þetta kemur i það horf, að vænta megi, að konúngur
leggi frumvarp um það fyrir næsta alþíng.

Frarnsögumaður: Eg þarf ekki að verða Iangerður til þess
að svara hinum hefðraða 4. konúngkjörna þingmanni, þar mer fannst
ræða hans í mörgu reka sig á sjálfa sig. Hann sagði það hefði
verið betur, að nefndin hefði gert áætlun um hinar nýju póstgaung-
ur, bæði um útgjöldin og tekjurnar, enn fremur, að hún hefði gefið
skýrslu um kostnað og bréfuburðarpenínga nú; þetta síðasta hefði
nefndinni nú kann ske veitt hægt, en henni þótti þess eingin þörf,
þar sem hún elnúngís fer fram á, að biðja um frumvarp til nýrra
póstgaungulaga. Hvað pöstskípsferðunum viðvíkur, þá fannst henni
kostnaðurinn vi~ fjölgun þeirra óbærilega mikill, þó það væri almenn
ósk, að þeim væri fjölgað, og gæti kostnaður sá, sem af þessu leíðir,
orðíð öllu málinu til fyrirstöðu; þetta var ástæ~an til, að nefndin
ekki vildi hreífa þeim, en yrði fjölgun þeirra framgeingt, þ:í verður
"Generalpostdirectionen" að annast hana.

Hvað kostnaðinum við tilhögun nefndarinnar á póstgaungum
vi~víkur, þá vil eg geta þess, að þó hann verði töluvert meiri, en
nú, þá fellur samt mikið burt af kostnaði þeim, sem, nú sem stend-
ur, leiðir af aukapóstferbum, og sem koma fæstum af landsmönnum
til nokkurra nota.

P. Petursson: Nefndin hefur þó haft tillit til kostnaðarins í
áliti sínu, þar sem hún hefur gert ráð fyrir, að þegar að póstgaung-
ur fjölga, þá muni líka brðf fjölga og með því aukast tekjurnar;
en þó þetta kunni að verða svo að nokkru leyti, má þó varla byggja
of mikið á því her á landi. Í öðrum löndum auka vsrzlunarvíð-
skipti manna mjög bréfaskriptlr, og liggur þá mikið á, að þær gángi
fljótt, en her hagar allt öðruvísi til, því her eru flest bref embættis-
mannabréf sem nú eru flutt ókeypis, og svo bréf einstakra manna,
sem varla munu fjölga mikið, og þá heldur ekki bæta mikið upp af
kostnaðinum, þó mer nú að öðru leyti falli vel vlð uppástúngu
nefndarinnar nm, að póstgaungum verði fjölgað, þá get eg samt ekki
eins öruggur fallizt á hana, þar áætlun um kostnaðinn vantar; en
á þessu verður vissulega ráðin bót, ef stjórnin legði frumvarp fyrir
alþíngi um þetta mál.
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ll. G. Thordersen : Mer finnst það varla vera mögulegt, að
gera áætlun um, hvort bréfum muni fjölga, en aðalatrlbl það, sem
nefndin varð að hafa fyrir augum, var, hvort að fjölga skyldi póst-
gaungulll eða hafa það eins og nú er. Nefndin áleit, a\')það mundi
vera almenn ósk a\') fjölga póstgaungum, en hvað áætluninni víð-
víkur, þá verður a\') gæta þess, að auk þess að slík skýrsla um
fjölgun á bréfum varla getur or'ði\,) gefin, þá verður hún þó aldrei
:irei\')anleg, eða henni treystandi.

P. Pétursson : Eg er hinum hefðraða konúngkjörna þíngmanni
hinnar andlegu stéttar samdóma í því, að það er varla mögulegt að
búa til nákvæma áætlan um kostnaðinn, og það var ekki heldur
meining mín, að biðja nefndina um hana svo, a\') hún væri greini-
leg og fullkomin; en eg vakti máls á þessu, af því að nefndin fór
a'ð byggja á fjölgun bréfanna, Sem eg hef áður sagt, þá geri eg
mig vel ánæg\')an með nefndaralítíð ; en eg vildi, að þíngið vi\') um-
ræðurnar vildi gera ser ljóst, hvort kostnaður sá, sem af fjölgun
póstgánganna leíbír, gæti verið frágángssök.

Framsögumaður : Mer getur ekki skllízt, a'ð kostnaðurlnn nú
þurfi að vera frágángssök fyrir þíngið, þar sem ekki er farlð fram
á annað, en a'ð biðja stjórnina um, að leggja frumvarp fyrir næsta
alþíng. Nefndin hefur einúngis lauslega gert r;i'ð fyrir, a\')bréfin mundu
fjölga, og þetta létta kostnaðinn, og er þetta næsta líklegt, þar sem
að nú eru svo mörg bréf send utantösku með póstinum, en til er
ætIazt, að hjá þessum ósi\') verðí komizt með nakvæmarí akvör]»
unum.

P. Petursson: Fyrst eg nú er farinn a\') tala í þessu máli, þ,i
kemur mer til hugar, að nefndin fer fram á, að jafnir bréfburðar-
peníngar skuli vera yfir allt land; en af þessu leiðir, a'ð ef þínglð
getur gjört ser von um, að bréfaskríptir aukist, þá aukast líka tekj-
urnar, en annars verbur það þeim til rýrnunar, og þykir mer lík-
legast, a\') Svo muni fara, eptir því sem her tilhagar. Eg ætla
mer þcss vegna að áskilja mer breytíngaratkvæðl vm uppástúngu
nefndarinnar í þá átt, að hurðarkaup hrefanna verði míbað víð fjar-
lægbína.

H. G. Thordersen : Mer finnst þessi áætlan vera móti öllu því,
sem má búast víð, og móti allri reynslu í lífinu, því þegar einhver
hlutur verdur ódýrari, þá er hann meira brúkabur. þa'ð liggur því
í augum uppi, að bréíaflutníngur muni aukast víð það, að hann verður
kostnaðanninní.
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Framsögumaður : Nefndin ímyndaði ser líka, að jafnt burðar-
kaup yr'ði ástæoa til, að póstarnir því síður mundu taka bréf utan
tösku, þegar bréfin eru lángt að, Ao öðru 'leyti finnst mer það ó-
sanngjarnt víð breytíngaratkvæðl hins 4. konúngkjörna þíngmanns, ao
eptir því þá verour hver staour a~ gjalda fjarlægbar sinnar.

Varaforseti: Fyrst eigi fleiri taka til orða í þetta sinn, þá álít
eg undlrbúnfngsumræðunní í máli þessu lokið.

þá kemur næst eptir dagskránni til undirbúníngsururæðu þegn-
leg uppasnings um ráð til qð sjá við hallæri,

Framsögumaður nefndarinnar er hinn heíðraðl þingmaður Barð-
strendínga, og bíb eg að afhenda honum nefndaralítíð.

Framsögumaður : Eg skal leyfa mer að lesa upp nefndaralitíð,
og er það svo hljöðandl:

Hm hefðraða alþíngí hefur kosið oss í nefnd til að tjá álit vort
um uppástúngu þá til þíngsins, sem hvetur til ao sjá ráo víð hallæri.

Ver játum það allir, ao oss viroist uppastúngan nauðsynleg,
og mikilsumvarðandi í því efni, sem hún ræðir um; en það þykir
oss vandasamara að finna og segja, hvernig þínglð eigi að snúa ser
og hvað afráða í þessu efni. Uppástúngan fer því á flot, "hvort ei
se nauðsynlegt, ab bera málefni þetta undir stjórnina, svo háyfir-
völdum landins yrðí boðið ao hlutast til þess, að í tíma yrði korníð
í veg fyrir vandræði af hallæri, og að stjórnin beri umsorgun fyrir,
að bætt verði úr þeim korn-vöruskorti, sem nú virðíst fyrirsjáan-
legur víða á verslunarstöðum landsins. Ver þykjumst sjá fram á,
að þótt menn allraþegnsamlegast beiddu mí hans hátign konúnginn
ao gefa út opíð bréf, sem gjörðí yfirvöldunum það að skyldu, ao
gjöra ráostöfun fyrir því, er firra mætti vandræðum af hallæri, svo
sem t. a. m. með því að fyrirskipa gætilega heyjaasetnfngu og
forsjállega meðferð á matbjörg manna, þá mundi ei þetta boð-
orð geta kornið frá stjórninni svo fljótt, að nokkur almennileg fram-
kvæmd gæti komið út af því her í landi á næsta missiri. Svo vitum
ver ei heldur, nema þvíumlík ráostöfun kynni að grípa of míkíð inn
í frjálsleg rðttlndi manna. Hvað korneklunni viðvíkur, þá berum
ver það traust til vors mildasta komíngs, að hann af sinni lands-
föðurlegu mildi muni sjá svo um, ab jafnan verðl kornvara fáan-
leg eptir nauðsynlegum þörfum her á landi, þegar stjórninni er
gjört kunnugt um neyð landsmanna og líísnauðsyn þeirra að fá
kornvöru.
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Ilíð annall atriði uppástúngunnar er það: "~hvort þínglð mætti
ei fela hayflrvöldunum í landinu, til bráðabyrgða all minna lands-
menn á gætilega heyjaasetnfngu og skynsamlega meðferð á matbjörg
sinni, o. s. frv., og hvort fulltrúar þjóðarinnar á þíngi þessu ættu
ei að hlutast til hins sama". Ver ætlum nú, a'ð það geti verill fyrir
utan verkahríng þíngsíns, all snúa ser til hríyfirvaldanna í þessu efni,
og vonum þess sameiginlega, all þau hvervetna, sem í þeirra valdi
stendur, muni gjöra sitt hill ítrasta í þessu efni, og láti því undir-
embættismenn sína fyrirskipa og rálla til alls þess, er nauðsyn kref-
ur í því, sem her ræðir um, og það því heldur, sem þeim ber að
líta til þess, all sýslumenn áfýsi hreppstj6rana til, all hafa. gott fyrir-
komulag á umsjón. með gó'ðri hússtjórn og bústjórn, eins og tekill er
fram í hreppstjórnarinstrúxinu, t. a. m. a'ð hafa íðulegt tillit með
fátækum um skynsamlega brinaðarhættí í 12. grein, bls. 9, um
heyjaásetníngu í 14. gr., bls. 11; Ulll að láta ei matbjörg sína ar
hendi fyrir óþarfavörur í 26. gr., bls. 21, sem byggt er á konúng-
legum lagaboðum með fleiru, er að þess konar lýtur í rímínnztr!
reglugjörð.

Nú með því að allt þetta er svo umvarðandí, einkum í bága
árfer'ðinu, a'ð því se ekki gleymt, finnst oss, sem þíng þetta eigi líka
allt sitt fram að leggja, eins og uppástúngan bendir til, og hygg-
jum "er, a'ð slíkt bæri helzt a'ð gjörast að þíngsins tilhlutan af for-
seta þess, er ritaði landsmönnum bréf af þínginu. Teljum ver nauð-
synlegt, að í því bréfi væri einkum tekið fram, að nefnd yr'ði kosin
í hverri sveit, er ákYeN og ráði til gætilegrar heyjaásetníngar; einnig
all hún með hreppstjórum reyni sem bezt að koma í veg fyrir burt-
sóun matvæla úr landinu, svo að þeim se ekki eytt a'ð óþörfu. það
teljum ver líka ómissandi, að forðabúr eptir kröptum væri stofnuð
í sveit hverri af kornvöru, fiski og feitmeti, og ætlum ver, að með
yfirvalda leyfi mætti einnig verja til þess sveítasjébum, þar sem þeir
eru til og liggja arðlausír, svo a'ð úr þessum forðabúrum mætti ár-
lega lána eður selja þeim, er nauðþurfandl væru, og leggja svo and-
"irNð eður lánið, þegar það feingist, aptur til forðabúrsins.

Af framanskrifuðu er það því, all nefndin leyfir ser all ráða
hinu heibráða alþíngi til:

1. Að bera fram fyrir hans hátign konúnginn þá allraþegnsamleg-
ustu bæn, all hann af sinni landsföðurlegu mildi vilji sjá SYO

um, a'ð her í landi se jafnan kornvara fáanleg, eins og með
þarf, þegar kunnugt verður, 30 skortur er á henni.
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2. A~ alþíngi með bréf fra forseta sínum skori nú á landsmenn,
að þeir gæti sín, sem bezt má verða, til að koma í veg fyrir
neyð og tjón af bágu árfer'ði, skepnufelli og bjargarskortí, og
þar væri meðal annars tekíð fram:
A. A~ hver ein sveit feingi nefnd kosna af eigin sveitúngum

sínum, sem akveðí og rá'ði til gætilegrar heyjaásetníngar.
ll. A~ bjargræði fari ei burt úr landinu, nema móti bjargræði

aptur, eða því, sem til bjargræðisvega meðþarf.
C. A~ stofnuð verði forðabúr, svo þaðan yrðí bjargað neyð-

stöddum, og
D. A'ð til þeirra væri líka varið sveitasjóðunum, að því leyti

sem kríngumstæður leyfa.
Reykjavík, 27. d. júlímána'llar 1855.

6. Sívertsen, lll. Andrpsson. V. Finsen.
formaður og frarnsögumabur,

Framsögumaður : Eins og eg veit, þá er þíngmönnum nefndar-
álit þetta kunnugt, og eru úr því dregnar uppristungur þær, sem þíng-
menn sjá að nefndin hefur gert. Vona eg þess til þíngmanna, að þeir
f þessu hafi líkt hugarfar, og nefndin, og þyki það mestu varða, að
taka gó~ rá~ Í tíma; þVÍ þegar farið er a~ horfa til vandræða, þá verða
góðu ráðin dýr. Eg vona líka, að þíngmenn beri það traust til vors
allramildasta konungs, a'ð hann leyfi oss a~ leita til sín, þegar í nauð-
irnar rekur. Eins munu og landsmenn sjálfir verða fúsir á, að taka
mál þetta a'ð ser, og taka vel bendíngum þíngsins í þá átt, því dæmi
einstakra manna eru þegar farin að sýna sig á affaragöðan hátt með
heyjásetníngar, o. fl. Held eg nú, a'ð landsmenn vorir séu leingra á
veg komnir, en á árunum 1807 og 1808 í hallærunum, í þessum efn-
um, og þá tóku þeir þó vel tillögum þáverandi stiptamtmanns, greifa
Trampe, og man eg SYO vel eptir því, a~ það varð mörgum að göðu
líði, þegar hann þá sendi þjóðinní prentað ávarp "til fSlendínga(l, er
gekk um öll héruð og sveitir landsins.

P. Peturss<m: Eg fyrir mitt leyti vil helzt, að eingin bænar-
skrá. Be skrifuð til konúngs um þetta, þar stjórnin nri, úr því að hin
frjálsa verzlan er komin á, ekki getur að minni meiníngu rá'ði'ð her
l.Í neina beinlínis bót. En að landsmönnum se rita'ð til um ýmsar
varú'ðarreglur,er eg ekki lÍ móti, þó eg aldrei haldi, a'ð það geti
orðíð a'ð gagni, að fara að stofna forðabúr upp til sveita.

Konúngsfulltrúi (kanselírað V. Finsen f sjúkdómsforföllum amtm.
lJfelsteðs): Eg skal láta í ljósi þá meiníngu mína, a'ð eg ætla það
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göða aðferð, sem nefndarálitið fer fram á í 2. uppastúnguatrlðí sínu,
nl. að alþíngi gegnum forseta sinn sendi landsmönnum ávarp um
það, að búa sig sem bezt undir bágt og erfitt árferbí, og álít eg
það réttast, a'ð þingið feli forseta a'ð semja þetta ávarp. þar á m6ti
ræð eg þínginu frá að fallast á fyrra upprísninguatrlðið, því hvorki
getur það átt við, a'ð alþíngi sendi konúngi bænarskrá um slíkt efni,
og þar að auki munu hlutaðeigandí yfirvöld rita stjórninni, ef svo
bæri undir, að skortur á nauðsynjavörum væri fyrirsjáanlegur, og
þá mundi eflaust verða ráðin bót á því, ef brýn nauðsyn væri til.
Eg hef gjört þessa athugasemd samkvæmt umboði því, sem mer
hefur verið fallð af konúngsfulltrúanum, og skal eg geta þess, a'ð
sem meðlimur af nefndinni hafðí eg mestan vafa um þetta atrlbí.

lll. Andrisson : Eg býst við þa'ð verði álitin heimska mín, það
sem eg vil segja víðvíkjandi hinu fyrsta uppástúnguatriN nefndar-
innar. Mer finnst nefnilega, að það muni í eingu vera ótilhlýðilegra,
að vi'ð ritum stj6rninni bréf um þetta, en það var fyrir hana að
rita oss bréf það, er hún sendi oss í vor, og sem einginn þykist
skilja. Mer finnst í uppástúngu nefndarinnar mebalvegurínn vera
þræddur nógu vel, þar sem bréf þetta stj6rnarinnar ekki er nefnt á
nafn, en vér einúngis blátt á fram berum fram bænir vorar. Eg

, ætla líka, að þegar a'ð konúngur vor í skjölum sínum til vor segir
"á voru landi Íslandi", þá muni hann ei heldur a'ð öllu álíta ser
óskylt um vellíðan vora, hvort ver séum svángir eða ekki.

En eg er mikið fastur á því, að þínglð taki skörulega a'ð ser
hina uppástúnguna, og ávarpi landsmenn. Eg, sem nú er gamall,
man eptir Því, sem framsögumnburlnn sagði um ávarp stiptamtmanns
Trampes til Íslendínga, og lagðíst vel til þess. Nú er reyndar betur
ástatt her á Íslandi en þá, þó fremur se farið a'ð líta út til þess,
sem árferðí farl hallandi her á Suðurlandi. Eg ætla því að vera
göðrar vonar um, að þíngi'ð leggi saman krapta sína og riti ávarp
til landsmanna.

E. 6. Kúld: Eg veit ekki, hvort eg hef skilið stjórnarbréfið
rétt, en mer hefur það aldrei skotið skelk í bríngu, því stjórnin
hefur einúngis sagt, ab hún væri laus vi'ð þær serdeilislegu skyldur,
sem á henni lágu, á'ður en verzlanín var gefin frjáls, en aldrei, að
hún væri laus við þær almennu skyldur sínar, sem stjórnar víð
þegna sína, og mun hun aldrei hafa ætlað ser það, Eg get því
ekki álítið annað, en a'ð ekkert se á m6ti því, að senda konúngi
bænarakra.

206



Þa~ er eímingís fátt eitt, sem eg vildi hafa beðið hina heíbr-
uðu nefnd a~ gefa mer upplýsíng um, t. d. hvernig hún hefur hugs-
a~ ser stofnan forðabúranna ; hið 1. atrlðí talar um heyjaásetníngar,
enn fremur, a~ nauðsynjavörur ekki skuli fara úr sveitunum, nema
nauðsynjavörur komi í stað þeirra; en nú veit eg ekki, hvort það
er hin sama nefnd, sem allt þetta er falið á hendur; held eg, a~ ef
SYO væri, þá yrðu menn tregari til þess, a~ gánga í nefndina. Vilji
þíngi~ fallast á, að ávarp se skrifað til landsmanna, þá vildi eg, að
skorað væri á þ1i einarðlega, en þó varlega, og íþví tilliti vildi eg,
a~ mýkra eða þýNegra or~ væri haft í stað orðsins "burtsóan".

G. Einarsson: Eg held varla, að það eigi víð, að nefndin fari
að leggja rá~ til, hvernig fara skuli að stofna það eða það, sem
hún ræður landsmönnum til að reyna a~ koma á; hygg eg, a~ bezt
fari, að láta hvert eitt sveitarfélag sjálfrátt, a~ hve miklu leyti það vill
taka til greina það, sem her er farið fram á, og hvernig það vill
eða getur hagað því eptir ásigkomulagi og ástæðum, því það má
gjöra almennt rá'ð fyrir því, a'ð þar sem menn vilja gefa uppástring-
um þessum gaum, þar verði og nægir kraptar til að finna hagfellt
fyrirkomulag.

M. Andresson: Þíngma'ðllJ'inn, er núna settist, talaði einmitt
það, sem eg hugsaði, og sem lá mer :í vörum. þar sem lyst er til
að sinna slíku fyrirkomulagi, eru nóg rá'ð til; þannig stofnuðu í sveit
minni 4 menn forðabúr af sjalfsdaðum, fyrir 27 árum síðan, og
hefur þetta vel tekizt og haldizt víð undir umsjón vissra manna.
Eg held varla það taki því, að fara serlega lángt út í þetta mál,
eða taka fram neinar serstakar reglur.

J. Sigurðsson: Þa~ eru tveir vegir, sem að liggja í þessari
uppástúngu nefndarinnar; sá eini vegur er, að þíngið leiti konúngs,
og finnst mer þetta sjálfsagt, því hann mun varla reiðast því, þó
menn kvartí fyrir honum, þegar neyðin þreingir að, ef hann vill
heita góður Iandsfaðír vor; hvað hinni sðrstöku skyldu viðvíkur, þá
ætla eg, a~ bæðí konúngur mundi styrkja, og yfirvöld vor beiðast
styrks, ef almenn þörf gerist á því, og má í þessu efni treysta því,
sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi sagði um daginn um, að von
vor ekki mundi bregðast í því. Hvað hinum veginum viðvíkur,
að þíngíð skrifi ávarp til landsmanna, þá lízt mer vel á það ; en eg
se ekki, hvort það getur haft nokkur áhrif hjá landsmönnum, a'ð
forseti fyrir hönd þíngsins skrifi þeim bréf', og mer finnst það liggja
næst, a'ð skrifa ávarp til hinna þriggja háyflrvalda, eða amtmannanna,
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og biðja þá um, atl koma á þeim reglum og tillögum, sem þeir álíta
sem beztar, annast málið, og a~ nefndir verði settar. Um þetta vil
eg áskilja mer breytíngaratkvæði,

M. Andresson: Þíngma~ur Mýrasýslu fer í nokkuð aðra átt, en
nefndin, þar hann talar um vald, en nefndin ekki. Nefndin ætlaði
ser ekki al'>fara fram á meira, en meb hugvekju eða ávarpi al'>reyna
til, al'> hafa áhrif á landsmenn, og vekja athygli þeirra, án þess það
væri nokkur skipan, því, enn sem komið er, lítur ekki út fyrir, ao
algjört hallæri muni koma, og ao skipa mönnum t. d. að skera fe,

er ekki gerandi, nema í brýnustu nauðsyn, en betra að fara fyrst
hinn veginn.

E. 6. Kúld: Þíngma~ur Dalasýslu hefur misskillð mig, ef hann
hefur haldið, að eg vildi tefja fyrir málinu; það var ekki ætlan mín,
en eg vildi vita, hvernig skyldi tilhaga með forðabúrin, og hver
skyldi hafa abyrgð þeirra; en það er mlkllsáríðandl, að það, sem
til er ætlazt, se greinilega tekið fram. Eg ætla það se betra, ao
níNeggja landsmönnum, en fara að skipa þeim, og í Því tilliti hélt
líka hinn hæstvlrti konúngsfulltT'Úi, að bezt væri, að f01'scti sjálfur
sendi ávarpið út, svo það ei tefðist fyrir þYÍ. þetta álít eg árí~-

andi, og eg vildi því vekja athygli vora, forseta og þíngsins á, hvort
ekki mundi vera æskilegt, að nefndin tæki ao ser a~ semja avarpið,
þar forseti er forfallaður, en varaforseti hefur SYO mörgum störfum
að gegna, og að það SYO væri prentað, og hver þingmaður taki með
ser heim í héruð þessi prentuðu bréf til ritbýtíngar, og væri vel, ef
forseti sendi h.íyfírvöldum landsins nokkur exemplör til útbýtíngar

og meðmælingar.
J. Sigurðs.~on: Þíngmaour Árnesínga hefur misskilið orð mín

seinast. Eg vildi alls ekki láta beita neinu valdi í þessu efni, held-
ur þótti mer það ónýtt, að senda ávarp þetta mönnum, sem ekkert
kvæði að, og áleit eg því betra, að senda embættismönnum það, þó
þal'> væri einúngis bæn eða táNeggíng. Embættismennirnir eru líka
landsmenn 'vorir, og þegar nefndin hefur svo gott traust á þeim,
skil eg ekki, hvers vegna hún hefur ekki eins gott traust á þessum
landsmönnum vorum. En eg held efalaust, að bón þessi verki meira,
ef hún er flutt af embættismönnum til manna, en af öðrum um-
komulausum mönnum, jafnvel þó hún kunni, hvort sem er, að geta
orðið að liði á einstöku stað,

M. Andresson: Þa~ er auðvitað, al'>þingmanni Mýrasýslu stend-
ur opið fyrir, al'> taka ser breytíngaratkvæðí um það, sem honum
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Iízt, eins um þetta atriði sem annað, því nefndin mun varla fara a~
breyta því. Þa~ hefbi nú má ske veríð aðgeíngíleg aðferð, sem hann
fer fram á, en eg ætla ekki að tala neitt um hana a~ sinni; hún
kom til umtals í nefndinni og gat nefndin ekki fallizt á hana. Mer
liggur annars d'6 að finnast þíngmaður Mýrasýslu gjöra líti~ úr oss,
sem her erum saman komnir, þegar hann kallar oss umkomulitla
menn, og þó eru her einmitt sum yfirvöldin, og það ekki þau lægstu.
Vi'6Yíkjandi spurningu þingmanns SnæfeIlínga um, hvernig nefndin
hefði hugsað ser fyrirkomulag forðabúra og fteira þess konar, skal
eg geta þess, a~ nefndin ætlabí einúngis a'6 gefa mönnum upp-
hvatníngu og láta svo landsmennn sjálfrá~a, bæbí um það, a~ hvað
miklu leyti þeir vildu taka hana til greina, og eins um það, hvernig
eða með hverjum ráðum þeir vildu gjöra það. En um það, hvort
nefndin vill kasta upp þessu ávarpi, þá skýt eg því til meðnefndar-
manna minna; þeir eru færari um það en eg; hetOi eg verið fær
um það, þá skyldi eg ekki hafa taIizt undan þVÍ.

J. Sigurðsson: Þíngma'6ur Árnesínga sagði, a'6 eg hefði kallað
oss þíngmenn umkomulitla, en þa'6 voru ekki mín orð. Eg álít
þíngi'6 ekki svo þýMngarlíti~, meðan það er saman. En eg hðlt, a'6
avarpíð yr'6i þý'6íngarminna, ef það væri feingi'6 eða sent umkomu-
litlum eða þýMngarlitIum mönnum til flutníngs upp í sveitum. Eg
vissi ekki heldur, að alþíngíð ætlaði að senda sjálfu ser þetta ávarp,
eða skrifa sjálfu ser til, heldur hugsaði eg það ætti að sendast öðr-
um. Eg held og, a'6 sumir þíngmenn sen ekki umkomumiklir, þegar
þeir eru heima í héruðum, og ekki hefði eg tekið þal'> nærri mer,
þó einhver hefði sagt slíkt.

St. Jónsson: Eg held, al'>nefndin hafi farið vel að í þessu
máli, og mer fellur betur, að þíngið skrifi ekki amtmönnum, því eg
er viss um, a'6 þeir muni styrkja þetta mál fyrir það, eins og þeir
geta bezt; þfnglð getur heldur ekki skipað eða skorað á yfirvöldin;
þetta á einúngis a'6 vekja og hvetja alþýðu, a'6 gæta sín. A'6 því
leyti minnzt hefur verið á reglur fyrir forðabúrum, þá held eg það
se rett, a'6 gjöra nú ekki um það frekari uppástúngur, eða allrasízt
reglur fyrir þeim; þær þyrftu líka ab vera svo fjarska-margbrotnar,
því sitt á vi'6 í hverjum stað, og sömu reglur verða ei alstaðar við-
hafðar. Til sveítasjöðanna yrði ekki tekíð nema með leyfi víðkom-
anda yfirvalds, sem þá mundi sjá þeim fyrir nægilegri tryggíngu eða
ábyrg'6, svo eg held, að þfngíð þurfi ekki a'6 skipta ser af reglum
fyrir því, Viðvíkjandi því a~ rita komingi, þá held eg, að rðttara
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"e, ao yfírvöldln gjöri það, þegar á þarf 30 halda, en alþíng ekki ;
alþíng kemur ekki saman, nema annaðhvort rír, og því rr ekki hægt
ao segja fyrir, hversu mikil, eða hvort þörfin verður, áour þao kemur
næst saman.

G. Einarsson: Eg held, að þíngrnaður Eyfírðínga hafi ekki
skillð neíndarálitlð rett, því þar er ekki talað um, 30 þíngíð semji
almenna bæn til komings, en í hvert sinn sem neyð eða skort ber
að höndum; því þá ætlaði nefndin að yfirvöldin mundu rita stjórn-
inni um það, Nefndin ætlabí þVÍ ekki, að þíngíð skyldi bera upp
þörf landsmannna, í hvert sinn sem hún kæmi að, eins og mer fannst
þíngrunðurinn taka það, heldur að eins nú, svo sem í almennu :í-
varpi. þar eg stóo upp á annað borð, vil eg leiða athygli nefndar-
innar að fjiirsölunni á haustin, sem víða fer mjög éskípulega fram,
og verður því til skaða. Eg held, 30 á þessu yrði ráoin bót með
því, að stofnaðir yrðu haustmarkaðir í sveitum Ii sauðfé, og aug-
lýstir fyrirfram, svo þríngað gætu bæði kornið sjós - og sveita-menn,
til íjárkaupa. Um þetta vil eg þess vegna taka mer viðaukatkvæði.
Áour en eg sezt niom, vil eg benda þíngmanni Mýrasýslu á, ao
þetta ávarp á að vera til allra landsmanna, og því verbur það skylda
allra þeirra, bæði æðrí og lægri, að styrkja það svo mikið, sem þeir
geta og sannfæríng þeirra er til.

Varaforseti: Eg vil leyfa mer ao spyrja þíngmanninn úr Dala-
sýslu, hvort hann ætlast til, ao viðaukaatkvæði það, sem hann nú
tók ser, komi inn í bréf eða ávarp þíngsins til landsmanna, eða að
þao eigi ao verða serstök uppásténga.

G. Einarsson: Eg ætlaði til, ab það kæmi inn í brðf þíngsins
með uppástúngum nefndarinnar, en væri eigi serstök uppástúnga.

Framsögumaður : þao hafa nú þegar ýmsir svarað þeim mót-
bárum, sem gjörðar hafa verið gegn nefndarálitinu. Eg get ekki
fallíð frá því, ao það se rétt, ao þíngíð riti konúngi um þetta efni.
Bréf stjórnarinnar, sem her hefnr verið minnzt á, hefur verið aug-
lýst öllum, og því finnst mer, ao allir megi aptur biðja stjórnina.
Alþíng á ekki að skrifa í hvert sinn, sem nauðsyn ber að höndum,
heldur eiga embættlsmennlrnír, samkvæmt skyldu sinni, að segja til
þess. Viðvíkjandl 2. uppástúngu nefndarinnar er miklu svarað.
Nefndin fór svo frjálsan veg, að henni korn ekki til hugar, að gefa
neinar fastar reglur, því þetta á ekki að verða nein skipun, heldur
ráOIeggíng. Einhver þingmanna vakti máls lí, hvort sama nefnd
ætti a\'! annast um heyjaásetníng, forðabúr, o. s, frv.; en hann hefur
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víst ekki athugað vel nefndarálítlð, því það bendir í því tilliti lí
hreppstjérnarfnstrúxlð, þar sem hverjum hreppstj6ra er gjört þetta
ao skyldu, og hver einn hreppstjóri lofar því með svörnum elðí.
Þa~ hefur verið talað um, a~ nefndin hefði átt að ráoa þínginn til,
a~ snúa ser til yfirvaldanna, en það hefur hún ekki gjört, því það
er auðvitað, að yfirvöldin rita sjálf, þegar hvötin kemur, og þau
munu þá ekki spara, ao taka í streinginn með, þar sem það var
talið því til Fyrirstöðu að skrifa landsmönnum, ao þíngmenn þá skrif-
uðu sjálfum ser, það skil eg ekki; því eg held ekki, ao allir lands-
menn séu í hverjum þíngmanni, eða hver þíngmabur í öllum lands-
mönnum. Eg man vel eptir ávarpi greifa Trampe, og var þar eingin
skipun í, heldur ráNeggíng og upphvatníng, og tóku því margir vel,
svo þab kom víða að göbu haldi, og var líka gjört svo tímanlega,
sem mögulegt var. Ef menn vildu nú lelða hjá ser strax ao leggja
sitt til víð þjóOina, af því það væri ei gjört af yfirvöldunum, og ei
nema. til landsmanna sjálfra, þá held eg gleymist það, sem ætl azt er
til af hver] um manni: "allir mega orðin gó~ af ser láta leiða ",
Og veigri nokkrir ser vio þessu (sem eg get ei ætlað), þá segi eg
um undandrátt á því hreint út: "ao seint er að byrgja brunninn,
þá barnið er dautt", Um fjársöluna og markabinn ætla eg að nefnd-
in muni hugsa sig betur, og taka það atribl, sem er svo áríoandi,
til góðra greina.

P. Sigurðsson: Eg er öldúngis á sömu skoðun, og nefndin,
einkum með heyjaásetníng og forðabúr, jafnvel þó eg vænti ekki, að
forðabúr geti komizt á strax, sízt meðan svo er líti~ um matvöru,
eins og mí er. En það er gott að vekja máls á þeim samt, því
menn ættu að reyna ao koma þeim á hið fyrsta, og hugsa fyrir þeim
á hinum betri árunum. Eg er einnig á því, ao þíngio riti konúngl,
því her er að eins talað um almenna bæn; en það er þegar svo mik-
i'6 rætt um það, að eg skal ekki bæta neinu þar víð, Ao markaðir
kæmust sem fyrst á, held eg væri gott. En eg vildi helzt, að á-
varpið frá þínginu yrbí ritað og sent embættis mönnunum, sem opt
eru duglegustu mennirnir, og það er eins með þetta og annað, ao
það þarf jafnan ao hafa oddvita til alls, sem framkvæma skal, ef
menn eiga að geta vænt ser af því nokkurra nota.

J. Petursson: Hvað 2. uppástúngu nefndarinnar snertir, þá ao-
hyllist eg hana í allan máta, og eg held, að höfundur hennar eigi
miklar þakkir skyldar fyrir hana. En hvað 1. uppástúngu snertir,
þá skil eg ekki, hvernig nefndin hefur hugsao ser það, Meo því að
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skrifa konúngi um þetta lí þann hátt, sem nefndin stingur upp lí,
hlýtur hún a~ hafa hugsað ser a~ fá lagaboð, sem fyrlrsklpaðí, hvern-
ig her feingist allt af nóg matvara. Eg ímynda mer nú, að þetta
lagabob yrbí al'l vera svo lagað, að fastakaupmenn her yrðu vil'lþað
skyldaðir til, að hafa ætíð nóga matvöru, en af því leiddi, al'l þeir
mundu aptur fá meiri takmörkun á lausakaupmönnum, eða koma
þeim he\'Jan burtu, sem þá yrði eðlilegt; en eg veit ekki, hversu holt
þetta yr'ði fyrir landlb. Ef þessi uppástúnga þar lí móti er sprottin
af bréfi stjórnarinnar, sem her hefur verlð talað um, þá sýnist mer,
al'l hún hefl'li átt að orðast á þá leið, a~ landsmenn e'Oaþíngi'Obæri
þa~ traust til komings, a~ hann mundi hjálpa landinu, eins eptir og
lí~ur, þegar nauðsyn bæri til. En þetta mætti þá alls ekki orðast,
eins og uppástúngan fer fram á, því af henni mundi leiða almennt
lagaboð, sem gæti haft þær afleíðíngar, er vér vildum sízt óska; ann-
ars finnst mer, al'l í stjórnarbréfinu liggi ekki næg astæða til slíks
framgángsmáta.

St. Jónsson: Ef farið væri í þessa stefnu, þá gripi þa~ inn í
frjálsu verzlunlna, meira en eg held að óskandi væri. þal'l, sem
mer sýnist her einkum valda missldlníngi þeim, sem hinn helðrabi
þingmaður Dalasýslu nefndi, er, að sumir taka rál'lherrabrefil'l, sem
kom í ver, svo strángt. þa~ gjöri eg nú ekki; því eg held, al'lþal'l
nái einúngis til hinnar sðrstaklegu skyldu, sem hvíldi á stjórninni,
al) byrgja landíð al'l matvælum, 'vegna þess verslunin var einúngis
í höndum Dana; en al'l konúngur \'01' og stjórnin muni veita hjálp
og líösínnl, þegar á þarf a~ halda, þarf ekki a~ efast um, þegar
yfirvöldin beiðast þess.

P. Petursson: Eg er öldúngis samdóma. hinum hefðraða þíng-
manni Eyjafjarðarsýslu um skilnínginn á raðherrabrðfinu, sem her
er verlð a~ tala um. Stjórnin hefur með þYÍ aldrei viljað afsala
Ser almennri skyldu yi~ landsmenn, heldur tek eg bréfið sem vel-
'I.li7darf'Ulla og alvarlega bendíng'U um, að landsmenn séu viðbún-
ir, að taka á m6ti matvælaskortl, ef hann bæri ab nú, þegar verzl-
unin er laus orðin. Eg álít þetta bréf því vera öldúngis það sama
frá stjórninni til landsmanna, eins og bendíng sú, sem þíngíð er nú
a~ tala um al'l gefa þeim frá ser. Eg get ekki veril'l því meðmælt-
ur, al'l þíngi~ skrif komingi um þetta, því eg held það kynni að
verða skaðlegt, ef það orsakaðí nýtt lagaboð, sem takmarkaði lausa-
kaupmenn meira, en nú er, líkt og þfngrnaðurlnn frá Strandasýslu
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tók fram állan, því eg ímynda mer, a'ð nefndin hafi ekki ætlazt til,
a'ð konúngur færi sjálfur að stofna her forðabúr,

Framsögumaður : Ila'ð var ekki meiníng nefndarinnar, að fá
neitt lagabob um þetta. Ver vitum, að oss er leyft að blðja um
hjálp í neyðínní, og ver höfum gjört það, og stjórnin hefur orðíð
vel víð slíkum bænum vorum, jafnvel á seinast llðnum árum, eða
í þeirra tíð, sem nú lifa. Eg neita því ekki, að orsök þessarar
bænar se sú, að nefndin hafi má ske tekið hlð umtalaða rá'ðherra-
bréf í strángara skilníngi, en sumir nú gjöra; en allt fyrir það held
eg fullvel fari á því, a'ð þínglð láti konúnginum í ljósi traust það,
sem þjóðin ber til hans hátignar um llðsinní hans "Vi'ðÍslendínga,
þegar þörfin krefur.

J. Petursson: Eg er og á því, að nefndin hafi tekið þetta
ráðherrabréf of strángt. Eg held það megi taka það sem bendíngu
til Iandsmanna, og a'ð stjórnin hafi alls ekki ætlað með því að af-
sala ser þeirri almennu skyldu, að hjálpa, þegar nauð ber að hönd-
um. En ef 1. uppástúnga nefndarinnar fær framgáng, svona eins og
hún er, þá getur hún þar a'ð auki ekki annað en framkallað nýtt
lagaboð, sem mundi leggja tálmun á lausakaupmenn, og setja verzl-
unina í annað horf. Eg álít, eins og eg sagði, einga þörf á, að biðja
um þetta, því stjórnin mun, eins her eptir og híngað til, senda oss
matvöru, þegar hún veit, að sannur skortur er á henni í landinu.

J Sigurðsson: Eg skildi nefndina svo, sem það væri ekki
meiníng hennar, að bi'ðja um lagaboð, heldur senda konúngi ávarp,
og yfirlýsing á þeirri tiltrú, sem landsmenn bæru til stjórnarinnar,
eins í þessu sem öðru. Og eg skil ekki, að konúngur þyrfti að
svara þessu með neinu Iagaboði, heldur að eins með nokkrum orð-
um í auglýsingu sinni til næsta alíngis. þa'ð sest annars ekki af
hinu umtalaða rabherrabrðfl, að her se hin minnsta von eptir. En
menn hafa nú dregið það í efa, hvort konúngur viti nokkuð af bréfi
þessu, og því sýnist mer, a'ð þa'ð væri gott, að koma til hans á-
varpi um þetta efni og láta hann einmitt vita af bréfinu um leið.
Breytíngaratkvæðíð tók eg á'ðan af því, að eg hugsaði, að avarpið
frá þinginu til landsmanna yr'ði sent vissum mönnum út um landið,
og þá vildi eg heldur senda það embættismönnum en öðrum; því
þeir hafa þó æfinlega rett til, a~ láta birta það, þó ekki se í þYÍ
neinar skipanir til landsmanna. þar a'ð auki hvílir og á þeim nokk-
ur skylda í þessu efni Iíka,

J. Petursson: Eg se ekki, a'ð 1. uppástúnga nefndarinnar "erN
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með neinu móti skilin, eins og þíngmaður Mýrasýslu fór fram á;
því hún bíður beinlínis um rá~ til að afstýra hallæri eða matvöru-
leysi her ií landi. Til þess að verða skilin, eins og hann vildi, þarf
hún ao orðast á aðra leið, en nú er.

Varaforseti: Af ræðum þeim, sem mí eru orðnar um hinn
rétta eða miður rétta skilníng á 1. uppástúngu nefndarinnar, vil eg
leyfa mer að benda þíngmönnum á, hvort ekki se réttara, að þeir
áskílji ser heldur breytíngaratkvæðí vi~ hana, til að leingja ekki
umræðurnar um skör fram, með því að keppa fram og aptur um
skilning á þeim orðatíltækjum í uppástúngnnni, sem þó ekki mí
liggur fyrir hverjum þíngmannl, og þeim er því ekki öldúngís Jært
a'ð dæma um. A'ð ö~ru leyti má lagfæra smá-ónákYæmni í orða-
skipun hverrar uppástúngu, sem er, með því að útlista hana ná-
kvæmar í sjálfri bænarskránni til komings.

J. Sigurðsson: Eg vil þá áskilja mer breytíngaratkvæðí við
1. uppástúngu nefndarinnar í þá átt, sem eg áðan tók fram, og skal
eg orðfæra það síðar.

Varaforseti: þal' eð nú tekur einginn framar til orða, álít eg
undlrbúníngsumræðu þessa máls lokið.

Það, sem þá kemur næst eptir dagskránni til umræðu, er þegn-
leg uppástúnga um breytíngu á 4. gr. í tilsk. 15. apr. 1854.
En áður leingra er farið fram í það, verð eg að leyfa mer að spyrja
hinn heíðraða varaþíngmann Reykvíkínga, sem er formaour nefnd-
arinnar, hver ao se nú framsögumaður í máli þessu, þar hinn kosni
framsögumaður, hinn konúngkjörni varaþíngmaður, er nú forfalla 'Our
frá því.

11. Kr. Frið1'iksson: Af því framsögumaður málsins hefur nú
öoru starfi að gegna, þá hef eg tekið framsöguna að mer.

Var nefndaralltíð þá afhent framsögumannl, varaþíngmanni
Reykjavíkur, H. Kr. Friðrikssyni} sem las það upp, svo hljóðandi:

Hið heíðraða þíng hefur kosið os" undirskrifaða í nefnd, til að
segja álit vort um þegnlega uppástúngu þá, sem til þíngsins er kom-
in, um breytíngu á ákvörðununum í 4. gr. í lagabobínu 15. apríl
1854, um skilríki þau, er skip þau skuli hafa, er koma til Ísland"
til verzlunar.

Eptir að ver ítarlega höfum yfirvegað málefni þetta, leyfum ver
oss nú að skýra frá áliti voru um það, svo látandi :

Í áminnztri grein verzlunarlaganna er svo fyrirskipað, að í hverju
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íslenzku lelðarbrefi skuli vera tilgreind stærð skipsins, nafn þess og
heimili, og nafn skipstjórans, og að sanna skuli þessi atribi með skýrslu
frá útgjörðarmanni skipsins, staðfestrl af hinum danska verzlunarfull-
trúa, þar sem nokkur se, en annars yfirvaldinu á utanríklsstöðum,
eða tollheímturaðínu á ínnanrfkísstöbum. þessi akvörbuu er tekin
upp aptur í konúnglegri auglýsíngu 4. desbr. 1854, í hverri boðið
er, að þeir, sem vilja fá íslenzk leiðarbréf skuli beiðast þess bréf-
lega, og að með bénarbréflnu skuli fylgja skýrsla frá útgjör~armann
eða ritgjörðarmönnum um nafn skipsins, heimili þess og stærð, og einn-
ig um nafn skipstjórans, staðfest lí þann hátt, sem í 4. gr. verzlun-
arlaganna er tilgreint. Þa~ virbist nú reyndar óneitanlegt, a'b skýr-
teini það, sem þannig er heimtað, og sem tekið er eptir tilskipun
11. sept. 1816, hefur þann hag í för með ser, a~ það er mjög ein-
falt og ébrotíb, þar sem með því verður komizt hjá, a'b rannsaka a'b
ö'bru leyti skjöl skipanna, heldur má halda ser að eins til skýrslu
þessarar, sem er staðfest af ernbættísmannl, og sem þess vegna eptir
almennum reglum hlýtur a'b álítast trúanleg. En á hinn bóginn hef-
ur samt sönnunarmáti sá, sem þannig er viðhafbur um hin ofan-
greindu atriði, eptir áliti nefndarinnar mjög verulega ókosti í för með
ser, sem oss virðast gjöra hann míbur hæfilegan til a'b uppfylla til-
gáng sinn. þa'b er nefnilega opt svo ástatt, a'b útgjörðarmaðurlnn
lætur skipstjórann, þegar skipíð er komið til annars lands, hafa skip-
i'b á boðstölum til leigu þar, fyrir þá leigu, sem bezt verður boðín,
hvert sem vera skal, og ef nú einhver vildi t. a. m. á Einglandi
leigja híngað skip, sem ætti heima á Spáni eða í Danmörku, og út-
gjör'barma'burinn væri ekki sjálfur á skipinu, sem cptast á ser stað,
þá væri nauðsynlegt, a'b senda fyrst eptir skýrt einum þánga'b, sem
útgjUr'barma'bur ætti heimili sitt, nfl. til Spánar eða Danmerkur, og
má geta nærri, að þetta mundi leiða til þess, a'b skípíð yr'bi alls
ekki leigt híngað. þetta atriði hefur því meiri þý'bíngu, sem ver
ætlum, a'b slíkt skýrteini, sem her ræðír um, frá útgjör'barmanni
skipsins muni hvergi annarstaðar vera viðhaft, en her, og er ekki
víð því að búast, a'b útgjör'barmenn, sem ekki hugsi beinlínis um
a'b senda skip sín híngað, fari að búa þau út með slík skýrt eini,
sem þó hafa nokkurn kostnað Í för með ser, einúngis með tilliti til,
að skipi\') kynni a'b verða leigt til Íslands. Her vi'b bætist nú enn
fremur, að það er víst mjög efasamt, hvort slík skýrsla yfir höfuð
geti álitizt árei'banleg. Útgjörðarmaður eða eigandi skipsins er, ef
til vill, sá, sem síd ætti a'b votta nokkuð um stærð þess, þar sem
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þetta atrlðí hefur áhrif á, hvað míkíð hann á að greiða í leiðarbréfs-
gjald, og hvað staðfestfnguna snertir, þá er ekki beinlínis fyrírskípað
neitt um, hvaða vissu hlutaðeígandí embættismenn, sem eiga að gefa
staðfestínguna, eigi að útvega ser um þau atriði, sem til eru greind í
skýrslunni, og eins og það þannig er nokkuð óvíst, hvort allir þessir
embættismenn mundu skilja ætlunarverk sitt á sömu leið, þannig er
það, hvað yfirvöldin á útlendum stöðum snertir, ekki hægt að sjá,
hvort hin löglegu yfirvöld, sem slík málefni heyra undir, hafa ætío
geflð staðfesrínguna. Ver ætlum því, að svo geti fari'ð, að konúngs-
sjó'ðurinn kunni að hafa skaða af þessari ákviirðun, þar sem hún, ef
til vill, gæti gefið tækifæri til ab segja rángt frá stærð skipsins.
Loksins er þess a'ð geta, a'ð þar eo skýrteini þetta ekki er venjulegt
annarstaðar, þá er hætt víð, að sumir, sem vita, ao verzlunín er gefin
frjáls, og að lelðarbrðf megi fá á Íslandi, kunni að halda, að þeir
geti komizt af her með sín venjulegu skipaskjöl, og taka svo ekki
með ser skýrslu þessa frá útgjöroarmanninum, hvar af þá afleið-
íngin verður, annaðhvort að þeir fá ekki leíðarbréf eða leyfi til
verslunar, heldur verða að snúa aptur með farm sinn við svo btilð,
sem beinlínis er samkvæmt lagaboðinu - því án skýrteinis þessa
mega skipin alls ekki fá passa - eða þá líka, a'ð undantekníngar
verða gjörðar frá lögunum þeirra vegna og þeim selt leíðarbréf, og
eru hvorartveggja þessar afleíðíngar mjög ísjarverðar, því í fyrra
tilfellinu fer landið á mis vio aMutníng og kaupmaðurinn hvekkíst ;
en yrbí hið síðara jafnaðarlega ofan á, þá missti lagaboðið þýðíngu
sína, án þess nein regla kæmi í staðinn. Reynslan hefur og þegar
bent til, ao mönnum muni ekki verða tamt að gæta þeirrar umræddu
akvörðuuar, þar sem 4 skip hafa þegar síðan 1. apríl þ. á. komið
til Reykjavíkur án Ieíðarbrefs, og án skýrslu frá útgjör'ðarmanninum
um stærð, nafn og heimili skipsins, og voru þau skip þó öll frá inn-
lendum kaupmönnum, og má geta nærri, ao hið sama muni enn þá
heldur geta aðborið um utanríkisskip.

þó það se nú nefndarinnar sannfæríng, að það se yfir höfuo
mjög ísjárvert, að stínga upp á breytíngum í nýútkonmum lagaboð-
um og það svo verulegum, sem verzlunarlögunnm, þá álítum ver
samt eptir öllu áour sögðu, að her se yfirgnæfandi áatæða til þess,
að stinga upp á slíkri breytíngu, og það þess heldur, sem reynslan
hefur sýnt nauðsynina til þess, eins og þegar var getíð, og sem her
að eins er spursmál um a'ð breyta einstöku atriði.

Nefndin geingur í þessu tilliti út frá, ao serhvert skip skuli
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geta Ielngið íslenskt leíðarbrðf, ef það hefur hin venjulegu skipaskjöl
í fullkominni reglu; og ver álitum því eðlílegast, að í stað þess um-
rædda skýrteinis ætti með bénarbréflnu um íslenzkan sjópassa að
sendast löglegt mælingarbréf og önnur skípaskjöl, sem sanni stærð
skipsins, nafn þess og heimili og nafn skipstjórans, og er þess að
geta, að slík skipaskjöl munu vera her um bil þau sömu í öllum
löndum, og fylgja ætíð skipunum. þar á móti ætti þá skýrslan frá
útgjör'ðarmanninum að falla burt, en til frekari vissu og skýríngar
mætti heimta slíka skýrslu frá skipstjóranum um hin ofangreindu
atríðí, en án þess hún þyrfti að vera staðfest, Me'ð þessu móti
mundi ekkert það band vera lagt á siglínguna, sem gæti verið til
baga, og ver ætlum, að mælíngarbréfin séu yfir höfuð a'ð tala areíð-
anleg og í öllu falli miklu víssarl, en skýrteini það, sem talað er um
í 4. gr. verzlunarlaganna ; en þar eð þó nokkur mismunur mun vera
á því, hvað mælíngarbrðfln eru areíðanleg, og það vírðist æskilegt,
að sú tryggíng náist í þessu efni, sem orbíð getur, þá álítur nefndin
réttast, að bætt væri vi'ð þeirri ákvörðun, að ef stærð skipsins eptir
mælfngarbrðflnu eða eptir leiðarbrðfl því, sem það samkvæmt mæl-
íngarbréfínu hefur feingíð, skyldi sýna sig a'ð vera minni, en svarar
því, sem skipið eptir hinni dönsku fermíngarreglugjör'ð (Bestuvnings-
reglement) - í hverju nákvæmlega er til tekið, hvað mikið af hverri
vöru gángi á lestina - hefur flutt híngað inn eða flytur út af vör-
um, eða þetta skyldi sannast víð mælíngu skipsins, sem yfirvaldinu
á verzlunarstabnum se heimilt að láta gjöra, ef tilefni finnist til, þ,í
skuli heimta leiðarbréfsgjald eptir þeirri stærð skipsins, sem þannig
verði sönnuð, og að auki borgun fyrir mælínguna, hafi hún verið
fyrirtekin. Ver skulum geta þess, a'ð ákvarðanir þær, sem ver
þannig stíngum upp á, eru í því verulega samkvæm ar því, sem fyrir
er mælt í lagaboði 21. marz þ. á. um verzlunarfrelsí á Færeyjum.

Samkvæmt öllu framanskrifuðu leyfum ver oss a'ð rá'ða hinu
heibraba þíngi til, að senda til hans hátignar kemingsíns þegnlega
bænarskrá um þessi atriði:

1. A~ konúnglegri auglýsíngu 4. des. 1854 megi verða breytt á
þann hátt, að með bönarbréfum, sem send eru til innanrfkis-
raðherrans eða hlutaðeigandi verzlunarfulltrúa, eða embættis-
manna, um að fá íslenzk leíðarbrðf, skuli ætíð fylgja löglegt
mælíngarbréf og önnur sklpaskjöl, sem sanni stærð skipsins,
nafn þess og heimili og nafn skipstjórans, og sem skilað verði
aptur með leiðarbréfinu.
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2. .:\.'0 skýrsla sú um nafn, stærð og heimili skipsins, lll. fl., sem

samkvæmt ofan nefndri kgl. auglýsíngu frá 4. des. 1854 og
lagaboði 15. apríl 1854, 4. gr. á að fylgja bónarbréfum um
íslenzk Ieíðarbréf, skuli eptírleíðis gefast út af skipstjóranum,

og a'ð staðfestíng skýrslu þessarar falli burt.
3. A'ð ef þa\'> lýsir ser, að stærð skipsins eptir mælíngarbrðflnu,

eða leiðarbréf því, sem þa'ð samkvæmt mælíngarbréfínu hefur

feínglð, er minni en svarar því, sem skipið eptir hinni dönsku
fermíngarreglugjörð (Bestuvningsreglement) hefur flutt híngað
inn eða flytur út af vörum, eða þetta skyldi sannast víb mæl-
íngu skipsins, sem yfirvöldunum á verzlunarstöðunum se heim
ilt að láta gjöra, ef tilefni finnst til, þ:i skuli heimta leiðar-
bréfsgjaldið eptir þeirri stærð skipsins, sem þannig verður
sönnuð , og a'ð auki borgun fyrir mælínguna, hafi hún verið
gjörð,

Reykjavík, 27. dag júlímána'llar 1855.

H. Kr. Frit}riksson, V. Finsen, J. Petursson.
formabur. framsðgumabur.

Framsögumaður : Eg ætla ekki, a'ð eg þurfi nú margt ao tala
um mál þetta, því bæði er það mjög einfalt og öbrotíð, og svo em
ástæðurnar fyrir uppástúngum nefndarinnar ljósar í nefndarálitinu og
eiga líka víð reynsluna a\'>styðjast, Breytíngln, sem upp á er sningið,
miðar til þess, að gjöra útlendum mönnum lettara fyrir a'ð koma
híngab, og með því greiðíst aMutníngum vegur að landinu. Eg skal
því ekki fara fleirum orðum um mál þetta, fyr en ef umræðurnar
gefa tilefni til þess.

Varaforseti: þar eð einginn tekur til orða, þá álít eg undir-
búníngsumræ'Ou þessa máls lokið.

Næst kemur þá eptir dagskránni til ályktarumræðu og atkvæða-
greiðslu þegnsamleg uppástllnga um reiknínga yfir kollektusjóðinn,
og vona eg þíngmenn hafi felngið prentaða atkvæðaskrá í því máli.

Í máli þessu nr framkomið eitt breytíngaratkvæðl, svo hljöb-
andi:

Breytíngaratkvæði nefndarinnarinnar vi'ð uppastringu nefndar-
álitsins, að upphaf uppástúngunnar orðist þannig: "A'ð kon-
úngurinn allramildilegast láti semja og auglýsa hinu næsta
alþíngi - eins og stjórnin hefur á'ður gjört -- greinilegan
og skipulegan relkníng", o. s. frv.

Atkvæðaskraín í máli þessu hljóðar svo:
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At k v æ ð a e k r a
í

málinu um reiknínga kollektunnar.
1. Breytíngaratkvæðí nefndarinnar vi~ uppástúngu nefndarálitsins :

ab upphaf uppasningunnar örMst þannig: "A'b konúngurinn allra-
mildilegast láti semja og auglýsa hinu næsta alþíngi - eins og
stjórnin hefur áður gjört - greinilegan og skipulegan reikníng".
o. s. frv.

2. Nefndin (hin upprunalega uppástúnga): A'ð konúngurinn allra-
mildilegast vilji leggja svo fyrir, ab stjórn hans semji og leggi
fyrir hlb næsta alþíngi (- eins og stjórnin hefur áður gjört -)
greinilegan og skipulegan reikníng yfir "kollektupeníngana", sem
kallaðir eru, er sýni, hversu vöxtum af þeim peníngum hafi ver-
i~ varið, síðan um árslok 1797, og hver se nú upphæð þess
sjó~ar, bæði a~ innstæða og vöxtum, og hvar hann se niður
kominn.

3. Vill þíngi~ semja og senda konúngi bænarskrá um þetta mál
með svona orðuðu níðurlagí ?

Var nefndarálitið þá afhent íramsögurnanní, þíngmanni Ráng-
vellínga, P. Sigurðssyni.

Framsögumaður : Nefndin hefur sjálf gjört dálitla breytíngu
á uppástúngu sinni í máli þessu, samkvæmt undírbúníngsumræbunní,

og fekk það þá eingin mótmæli á þínginu, og önnur breytíngarat-
kvæði hafa ekki kornið fram í því, eins og atkvæðaskraín sýnir. Eg
skal því ekki fjölyr~a meira um þetta. Eg er nú sannfærður um
nauðsyn þessa máls, og hinn hæstvirti lwnúngsfulltTÚi hefur láti'D
það í ljósi Yi~ undírbúníngsumræðuna, að það væri eðlilegt, þó lands-
menn vildu fá að sj,i þessa reiknínga. En hann hélt, ab lítil rðttíng
mundi fást á því, sem oss þætti vanta eða bera á milli í reikníng-
unum; þVÍ fe~ mundi jafnan hafa verið brúkab eptir skýlallsum kon-
úngsrirskurbum, og það eins þó því hefði má ske ekki ætí'b verlð
varið samkvæmt hinum upprunalega tilgángi þess. Eg sannfærist
nú allt af meir og meir um hið gagnstæða, einkum af skýrslu kon-
úngsfulltrúans á alþíngi 1845. Af orðum hans má raða, að stjórn-
arraðunum hefur ekki bori~ saman um upphæð fjárins, því það
munar um helmíng hjá þeim, þegar þeir eru leingi búnir a~ leggja
höfuð sín í bleyti með margbrotnum reikningum yfir því, hvað óeytt
væri af kollektunni 1836. þa'ð má nú nærri geta, a'ð hefðu kon-
úngsrirskurðír verið til fyrir serhverri bnikun kollektunnar, þá mundu
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stjérnarraðin hafa vita'O af þeim, og vitnað til þeirra. l>a'Ovar með
koruingsúrskurðí leyft, a'O taka mætti renturnar af sjó'bi þessum til
strandamælínga við Ísland, en bannað, að skerða höfu'bstólinn, og þ6
er sagt, að til þessa hafi af fe þessu verið eytt 44000 rdI. kúrant
og nærri 40000 rdI. silfurs. þetta er nú ærið fe, og að það hafi
allt verið rentur, það niðurbrýtur sig sjálft. Her hefur því auð-
sjáanlega verið tekið til höfu'Ostólsins, þvert á móti konúnglegu boði.
þa'ð hlýtur því a'O vera eðlilegt, þó landsmenn vilji sjá reikníng yfir
fe þetta og skýrslur yfir brúkun þess. Reynslan hefur einatt sýnt,
a'ð margt, sem danska stjórnin hefur ætlað til að Íslandi yrði til
gagns og framfara, hefur orðið því til ógagns, einmitt vegna ókunn-
ugleika hennar á þessum fjarlæga hólma. þa'ð hefði nú ekki þurft
mikla stjórnspeki til a'ð sjá, a'ð það þurfti að vera einn íslenzkur
maður í stjdrnarráðínu ; en þessa þörf vora hefur stjórnin aldrei
tekið til greina, nema á meðan Jón heitinn Eiríksson lifði, Stjórn
Dana hefur nú líka se'ð og viðurkennt þessa nauðsyn, með stofnun
hinnar íslenzku skrifstofu í Kaupmannahöfn, og setja þar fyrir Ís-
lendíng, sem kunnugur er málunum og öllu ásigkomulagi Íslands.
Svona hefur það geinglð í hinu meira, en eg vil ekki tala um það
einstaka. En víst er það, a'ð sá, sem tekur fe af öbrum til geymslu,
eða gæzlu, á að halda því vel saman og standa fullkomin skil á
því, þó vesalíngur eigi í hlut. þa'b sest og enn af úrskurði Krist-
jáns konúngs 8. 1844, um kollektusjdðínn, að hann hefur hugsað,
að betra væri seint en aldrei, með að koma í veg fyrir, a'b því, sem
þá væri óeytt af þessum kollektupeníngum, væri svona eytt fram-
vegis gagnstætt konringsúrskurðlnum af 8. maí 1809. Eg verð að
ítreka það enn, að eg held ver eigum fullan rett á, a'ð fá a'ð sjá
reiknínga yfir fe þetta og skýrslur um brúkun þess.

Konúngsfulltrúi: Eg ætla, að það se eingin ástæða til, að
lýsa slíku vantrausti til stjórnarinnar, eins og mer virtist liggja í
orðum framsögumannsins viðvíkjandi meðferðinni á þessum sjóN.
þar á móti er það kunnugt, að reikníngar við þess háttar sjó'Oi geta
opt verið vafasamlr, og eg ímynda mer, a'O mismunur sá.• sem lýst
hefur ser á meiníngum manna um upphæð þessa sjó'Os, hafi getað
risið af misjöfnum skilníngi manna á hlutaðeigandi komingsúrskurðum.

Framsögumaðu1': þa'ð er satt, sem hinn hæstvirti konúngs-
fulltníi sagði nú, enda vildi eg ekki lasta stjórnina með orðum mín-
um, jafnvel þó eg geti ekki gelngíð her upp :í sal til þess, að slá
henni þar gullhamra, sem mer finnst hún ekki eiga það skilið. Eg
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Mk það einúngis fram, og leiddi rök að því, a~ hiifutlstóll kollektu-
sjótlsins hafi verið brúkabur þvert á móti skýlausu konringsboðl. En
þetta er ekki það eina dæmi, brtikun kollektupenínganna til stranda-
mælínga her, sem sýnir, hversu margt, sem stjórnin hefur ætlað að
gjöra í gó~um tilgángi, hefur orðið landinu til ógagns vegna ókunn-
ugleika hennar. En eg tók hitt fram, af því það gat ekki verið af
ökunnugleika, að fe~ var brúkab gagnstætt kunnugum konúngsúr-
skurði, Eg skal nú ekkert tala um það, hvaða hagnað Ísland hefur
haft af strandamælíngunum, þar sem öll gæði verzlunarinnar drög-
11Stþá út úr landinu, og lentu i vösum hinna dönsku kaupmanna.

J. Sigurðsson: Mer finnst það eina, sem nú er víð þetta mál
a~ gjöra, vera, a~ biðja stjórnina um reikninga kollektupenínganna,
og þá þeir eru feingnir, þa er fyrst tími til að tala um meðferðina
á fenu, og finna að henni, ef þörf þykir.

Varaforseti: Fyrst mí tekur einginn framar til orða, ~ílít eg
ályktarumræðu þessa máls lokíð, og skal því biðja þíngmenn að
greiða atkvæði í málinu samkvæmt atkv ætlaskránni.

Voru þá atkvæði greidd, og fór atkvæðagreiðslan þannig:
Tölul. 1., breytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt með 14 gegn

3 atkvæðum.
2., uppástúnga nefndarinnar var fallin eptir atkvæðagrelðsl-

unni um tölul. 1.
B., um að semja bænarskrá til konúngs: samþykkt með 14

gegn 3 atkvæðum.
'Varaforseti: Eg vil biðja þá þíngmenn, sem hafa áskili~ ser

breytíngaratkvæðí og víðaukaatkvæði við mál þau, sem her voru
rædd til undirbúníngs í dag, að koma þeim til mín ekki seinna en
)d. 41/2 í kvöld.

Á morgun byrjar fundur kl. 11. f. m., og verða þá tilálykt-
arumræðu og atkvæðagreiðslu þau 3 mál, sem her hafa veríb rædd
til undirbúníngs í dag.

Fundi slitið.

2. ágúst - tuttugasti og fjórði fundur,
Allir á fundi, nema forseti, konúngsfulltrtli, þíngmaður Mýra-

sýslu og þíngmaður Dalasýslu.
Gjiir()abók frá síðasta fundi var lesin upp og samþykkt.

221



Varaforseti: Forseti hefur falið mer á hendur, að tilkynna
þinginu, ao hann vegna lasleika ei getur gegnt forsetastörfum ídag;
hinn háttvirti konúngsfullt1'Úi hefur og tilkynnt mer, að hann vegna
lasleika ei geti korníð á fund, og að hann feli hinum háttvirta 5. kon-
úngkjörna varaþíngrnanni, kanseltraði V. Finsen, að vera her í sinn
stað í dag. þar annar skrifari þíngsins ei getur staðið að störfum
sínum í dag, þá vil eg í stað þess biðja þínglð að velja annan skrif-
arann til þessa fundar, og, til þess ao hlífa þíngmönnum vlð fyrir-
höfn og tímaspilll, leyfa mer að stínga upp á hinum heiðraða 6.
konúngkjörna þíngmanni til þessa starfa, ef einginn af þíngmönnum
hefur á móti því.

Af því eingir mæltu í móti þessu, settist hinn 6. konúngkjörni
þingmaður, kammerrað Þ. Guðmundsson, í skrifarasætíð, sem autt
var.

Varaforseti: þá kemur eptir dagskránni fyrst til ályktarum-
ræðu og atkvæðagreiðslu þegnleg uppástúnga um póstgaungur.

Í máli þessu eru eingin breytíngar- eða viðauka-atkvæði fram
kornin, og hljóðar atkvæðaskráin þannig:

At k v æ ð a s k r é

í
málinu um póstgaungul'.

Kefndin:
I. Ao sem allrafyrst og þegar á næsta ári verði til braðabyrgða

fjölgað reglulegum póstgaungum her á landi, svo:
1. AO einni se fjölgao milli Reykjavíkur og Friðriksgafu, og gángi

sú póstferð strax eptir að péstskípið er kornið í maí.
2. þremur se fjölgað milli Reykjavíkur og Stykkishólms, svo að

alls verði 4 reglulegar póstfer'ðir á ári milli Reykjavíkur og
hvers amtmannsins fyrir sig; og

3. Allar þessar péstíerðír verði settar í nákvæmt samband víð
þær 4 póstferðir híngað til landsins.

II. Ab aðalpóstmálastjérn alríkisins taki framvegis að ser og undir
sína stjórn og umsjón sína öll póstmál á Íslandi.

III. Ao komingur láti semja og leggja fyrir næsta alþíng frumvarp
til laga eða reglugjörðar um póstmál á Íslandi, og að í því
frumvarpi verði tekin til greina eptirfylgjandi atriði.

1. Ao reglulegar pöstferblr milli Reykjavíkur og beggja hinna
amtanna verði ekki færri en 6 - 8 árlega.

2. Ao ekki verði framvegis nema 4 reglulegar pöstferðlr árlega
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milli Friðriksgáfu og Eskifjarðar, og ekki nema 3 milli Eski-
fjar~ar og Skaptafellssýslu, en 4. pöstferðín, sem þar hefur
verið, sú í júlí, se lögð nlður ; og að þessum Eskifjar~arpóst-
ferðum bæði a'ð norðan og sunnan verði svo hagað, að þær
bæri þar a~ með hæfilegu millibili.

3. A~ l'eglulegar pöstíerðlr yfir allar sýslur í Vesturamtinu frá
amtmannsetrinu þar verði 4- 6 árlega.

4. A~ hinir reglulegu póstar fari sem beinasta og skemmsta leið
yfir hverja sýslu, og hafi póststöðvar sem næst miðbíkínu.

5. A~ hreppstjórnirnar og sýslustjórnirnar, þær sem nú eru eða
á komast, annist um hreppa- eða sýslu-pósta annarstaðar yfir
hverja sýslu, og kostnaðinn, sem þar af leiðír, en allar þær
pöstferðír setjist þó í sem nánast samband vm aðalpéstferðírnar,

6. A~ allar aðalpöstferðirnar gángi út frá Reykjavík og verði
miðaðar víð komu póstskipsins í hvert sinn, og þar eptir dag-
settar og fast ákveðnar.

7. A'ð póstferðunum að vestan og norðan og úr Skaptafellssýslu
til Reykjavíkur verði niðurskipað þar eptir, og mæti þeir
póstar póstunum úr Reykjavík, a'ð vestan og norðan í Staf-
holti, en a~ austan í Hraungerði,

8. A'ð yfirpóstmeiatara(Postdirecteur-)embætti verði stofnað her
á landi, til þess að hafa á hendi yfirumjón og eptirlit með
öllum aðalpdstrnalum her og póstgaungum, útgjöldum þeirra
og tekjum, og að þaðan verði afgreiddir allir póstar, sem
g,ínga til og frá Reykjavík.

9. A'ð brðfburðarkaup verði lækkab og láti~ vera jafnt, hvaðan
sem er af landinu.

10. A'ð fðbærur eða póstlaunamissir verði lagður víð, ef póstar
flytja bréf utantösku fram hjá pöststöðvum.

11. A'ð hæfilegt póstgjald verði lagt á öll bréf og póstsendíngar,
sem með póstkipinu flytjast milli Íslands og Danmerkur, og
híngað til hafa verið frígeing.

Framsögumaður nefndar þeirrar, er í þessu máli hefur verið
sett, er þingmaður Snæfellínga, E. 6. Kúld, og afhendi eg honum
nefndarálitið.

Framsögumaður : þar eingin breytíngar- eða víðauka-atkvæði
eru komin fram í máli þessu, skal eg ekki ræða mál þetta, fyr en
eg hef heyrt ræður þíngmanna, svo a~ þíngíð tefjist sem minnst mín
vegna.
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Þ. Jónassen: Eg skal einúngis leyfa mer a'ð geta þess, að þat)
er þegar áformað, a'ð láta póst gánga milli Reykjavíkur og Fríðríks-
gáfu í maí-mánuN á vorin, svo að uppástúnga um þessa póstgaungu
er óþörf; hvað málið sjálft snertir, er það mitt álit, að þíngi'ð eigi
ekki að senda um það nokkra bænarskní, því það er án efa til und-
irbúníngs hjá stjórninni, sem búin er að fá frá amtmönnunum allar
nauðsynlegar upplýsingar í því.

Framsögumaður: þa'ð er sannarlega skaði, að hinum 3. kon-
úngkjöma þíngmanni ekki hefur kornið til hugar a'ð ónýta mál þetta,
fyr en þab er kornið til atkvæðagreiðslu, og það af svo lðtrvægum
rístæðum, þegar hann sagði, að málið nú væri í undirbúníngi hjá
stjórninni, og bráðum mundi koma frá henni fyrir alþíng. þetta hefur
hann nú sagt, en ekki sannað, eins og líka það, a'ð mesti óþarfi væri
a'ð biðja um póstgaungur milli Akureyrar og Reykjavíkur, þar e'ð
nmtmenn og stjórnin hefðu verið að skrifazt á um það, Eg ætlaði
fremur, að það mundi styðja málið, en fella það, að fleiri biðja, t.
a. m. alþíng, jafnvel þó amtmennirnir kynnu að hafa beðið hins
sama, og að því heldur mundi það f,ist hjá stjórninni.

P. Petursson: Eg vildi leyfa mer að biðja hinn heíðraða fram-
sögumann um nokkrar upplýsíngar, áður en geíngíð er til atkvæða.
þa'ð er þá fyrst vi'ð I 1. í atkvæðaskránnl hjá nefndinni, að einni
póstgaungu milli Reykjavíkur og Friðrlksgafu verði nú þegar íjölgað,
og gángi sú póstferð, strax eptir ab póstskip er komið Í maí. Mer
skilst ekki, hvernig þetta verður gert að vori, þar sem stjórnin fær
mál þetta frá alþíngi fyrst Í vetur, og svo verður að leita álits amt-
mannsins fyrir norðan, en mer finnst þó nefndin ætlist til, að póst-
fer'ð þessi skuli byrja Í næsta maímanuðí. Se nú málið samt nú
þegar í undirbúníngi hjá stjórninni, þá er reyndar allt öðru máli að
gegna.

Viðvíkjandí rr í atkvæðaskrá nefndarinnar þá kom eg fram með
nokkrar athugasemdir vlðvíkjandí þeim kostnaði, sem af því kynni
a'ð leíða, ef a'ðalpóstmálastjórnin tækist póstgaungurnar á hendur,
þar eð mer er ókunnugt, með hverjum skilmálum hún vildi takast
þetta á hendur, og vildi eg nú fræðast af nefndinni um, hvort og
a'ð hve miklu leyti póstmálastjórn ríkisins muni eiga að fá endur-
gjald af sjó'ðum landsins, ef pdstskipsferðum verður fjölgað milli Ís-
lands og Danmerkur. Eg se heldur einga áætlun um, hval'! muni
gánga til póstgángnanna eptir hinni nýju tilhögun, eða hvað híngað
til hafi korníð inn fyrir póstgaungur á ári hverju. Ef eg einga llPP-
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lýsíng get feingi~ um þetta, þá verð eg ab greiða atkvæði móti nefnd-
inni í þessu atríðl og óska, ab hafa pöstgaungnmar, eins og fyr
hefur verið, undir stjórn ínnanrfklsráðherrans. Enn fremur vildi eg
hafa upplýsíng um ill ll, því ef að póstmálastjórn alríkisins tekur
þetta ab ser, hvert eiga þá tekjur þessar ab renna, eða ætlast nefndin
til, ab svo mikið se lagt á brðf og póstsendíngar með póstskipinu,
ab það samsvari því, sem péstsldpsferðlrnar kosta? Ef svo væri, þá
værí of mikið gjald lagt á; en eg ætla það varla muni hafa veríð
meíníng nefndarinnar, þar hún til tekur "hæfilegt gjald", en hitt

..væri óhæfilegt. Nú sem stendur skoða eg það sem mikinn velgjörn-
ing, ab menn hfngað til hafa getað sent href og böggla borgunar-
Iaust með póstskipinu, og ætti ekki að raska því, nema menn gætu
gjört ser von um einhvern sérlegan hagnað í aðra hönd.

Varaforseti: Eg verð ab kalla þab mein, þegar þíngmenn fara
a(') bibja um upplýsíngar um það, sem má lesa í nefndaráliti nu, og
er þar skýrt tekið fram; eg segi þetta mein, einnig með tilliti til
þess, ab eg verð nú ab gegna forsetastörfum; því það leingir um-
ræðurnar takmarkalaust og óþarft, ef þingmenn fara svo að ráN sínu,
og setja upp langar spurníngaræður um þau atríðl, sem í nefndar-
álitunum eru glögglega tekin fram, nefndaráIitunum, sem hafa legið
álestrarsalnum Iögskípaðan tíma, og eru síðan lesin upp í þínginu.
þab er tekið skýrt fram i nefndarálitinu allt þetta, sem hinn hátt-
virti 4. konúngkjörni þíngmaður var nú ab spyrja framsögumanninn
ab og vekja efasemdir um; þar er tekið glöggt fram, ab aðalpóst-
málastjórnin annast um allar póstgaungur í ríkinu yfir gjörvallt kon-
úngsveldib, nema her, og því er það í nefndarálitinu álitlð bæðl
rettast og eðlilegast, ab þessi abalpóstmálastjórn alríkisins hefði einnig
á hendi öll póstrnál her á landi, af því þab er einn hluti ríkisins. Póst-
málastjórnin hefur aður skrifazt á víð Innanrfkísrabherrann um þetta,
og það verið í ráðagerð, ab hún tæki þetta ab ser. En ef póstmála-
stjórnin tæki ab ser póstrnál þessa lands, þá er auðvitað, að póst-
sjóour alríkisins bæri allan þann kostnað, sem þar leiddi af, eins her
sem annarstaðar ; því þá er aldrei að því spurt, hvort meiri kostnað
eður minni þurfi til víðunanlegrar péstafgreíðslu í einum landshlut-
anum, heldur en öðrum, eða hvort afgángstekjurnar í einum hlut-
anum eru meiri, en í öðrum, því allur póstmálakostnaburinn, hvar
sem er í ríkinu, er, án alls tillits til slíks, greiddur úr hinum sam-
eiginlega almenna póstsjóbi, og þangað renna einnig allar tekjurnar.
Og með tilliti til athugasemda hins sama heíðraða þingmanns áhrær-

225



andi uppastringnna á atkvæðasknínní undir 11. tölul., þ;í er þa~,
tekið fram í nefndarálltlnu, að það er fyrir laungu með lögum á-
heNð - mig minnir í verslunarlðggjdfinni 1786 -1787 -, að
kostnaðinn af póstskipsferðunum híngað til landsins skuli. greiða úr
konúngssjéði,

Framsögumaður : Þa\) er auðvitað, ab eg ekki get geflð hin-
nm heiðraða 4. konúngkjörna þíngmanni eins g6\)ar upplýsíngar og
varaforseti, en það datt mer líka sízt í hug, að hann ekki skildi
fyrstu uppástúngu nefndarinnar stafl. 1, eptir a'ð hann þó hafbí heyrt
ræðu hins 3. konúngkjörna þíngmanns um, a'ð þetta nú þegar hefði
verið borið undir amtmanninn og væri í gerð hjá stjórninni. Eg
fyrir mitt leyti tel það nú málinu eingan skaða, þó það se borið
!lreN undir amtmann og alþíng, og álit alþíngis um það se sent
stjérnlnni líka; hver veit, nema álit amtmannanna og þíngsins stefni
í líka átt, og ef ekki, gefst stjórninni því betur færi á a\) geta se\)
þnð frá fleiri hliðum.

St. Jónsson: þa\) er fyrir mer, eins og fleirum, a\) eg sakna
ríætluuar um kostnað til póstgángnanna, og eg get því ekki gert mér
neina vissa hugmynd um þann kostnað, sem yfirpóstmeistaraembæt.ti
mundi leiða af ser, ef það væri stofnað her, og þó nefndin stíngi
npp lí, a\) póstmalasíjérn komingsveldislns taki a'ð ser allan kostnað,
"em lei\)ir af pöstgaungum hjá okkur, þá verð eg þó ab halda, eptir
sem mönnum hefur veríð bent til í öðrum efnum, a\) kostnaðurinn að
lokum lenti á landinu, og þa\) verður sá kostnaður, sem "er ekki sjáum
fyrir, hvað mikill kann a\) verða, Eg fyrir mitt leyti vll hafa póstgaungur
í því lagi, sem bezt getur orðið, og hef þess vegna ekkert á móti málinu
í sjálfu ser; en eg vil þó hafa einhverja skímu um, hvaða kostnað
lei\)i af þessari miklu breyt.íngu, og hvar sá kostnaður fáist endur-
goldinn. þa\) er gert mikið úr því í nefndarálitinu, sem með hinni
nýju tilhögun mundi vinnast með bréfum, sem nú fara utantösku ;
en eg held, a\) af því muni líti\) koma í hreinan ábata; því ef strring-
lega er tekið fyrir, að póstar flytji neitt utantösku, þá sannast, að
bæta má laun þeirra a\') helmíngi eða meir, því a\') annars hygg eg,
ac einginn fáist til póstferða. Eg held yfir höfuð a\') tala, a~ allt
þetta þurfi a\') hugsast betur en það, sem enn er fram komið.

Framsiigvrnaður: Mig furðaði á, hvemig þingmaður Eyfirð-
ínga talaN, sem jafnan er vanur a\) hafa SYO glöggt yfirlit málanna
lI~r ;í þíngi, og a\') skoða þau frá réttri hlíb, en núna fannst mer,
þegnr hann f6r a~ tala um kostnaðinn, a'ð hann færi mjiig skakkri
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lei~og nærri því, a~ hann gerði úlfalda IÍr mýflugunni. Hann gætti
þess ekki, að nefndin fer ekki fram á annað, en að biðja stjórnina
um að leggja frumvarp um þetta mál fyrir alþfngi, og þegar það er
komið, þá er fyrst tími til að tala um kostnaðinn, en alls ekki nú.
þar sem þíngmaðurlnn fór að tala um utantðskubréfin, og að nauð-
synlegt væri, að hækka laun póstanna, ef þeir ei leingur mættu taka
vib bréfum utantösku, þ:í bið eg hinn heíðraða þíngmann gæta þess,
að ekki þarf að taka af þeim þetta leyfi, því þeir hafa það alls
ekkert nú, og því þarf ei að hækka laun þeirra fyrir það,

J. Jónsson: Málefni þetta er mjög SYO óljóst fyrir mer, eink-
um a'ð því leyti hvað kostnaðinn snertir, að eg se mer varla fært að
gefa atkvæði fyrir neinu af því, þó ekki se eg heldur beinlínis móti
sumu af því, til að mynda, a'ð fjölgað væri um eina póstgaungu í
maímánubi milli Reykjavíkur og Frlðrlksgrífu, og þa\) ætla eg se í
ráN, hvort sem er. Nefndaralítið fer fram á, að biðja stjórnina um
að leggja frumvarp í II greinum fyrir næsta alþíng, og eru mest
líkindi til, að stjórnin gefi frumvarp í þá átt, sem alþíng nú bíður
um, og ætla eg það þó í mörgu tilliti mjög ísjarvert, og verður þá
-- eins og jafnan er vant að vera - lakara fyrir næsta alþíngl,
að breyta stérkostlega þessu frumvarpi, ef uppástúngur þess skyldu
verða of stórkostlegar og kostnaðarsamar, og væri því varlegra fyrir
þíngið, að gefa nú ekki tilefni til þess. Eptir því sem hin fyrsta
uppastringa nefndarinnar fer fram á í I 1-3, þá skilst mer, sem
þessi breytíng þar skuli verba strax á næsta ári, og gæti þetta líka
verið ísjarvert. Eg vil ekki frekar í þessu máli fara að taka fram
einstök atriðí, því á mörg af þeim get eg aldeilis ekki fallizt, sem
of stórkostleg, og a\) sumu leyti má ske heldur ekki nauðsynleg,

H. Kr. Friðri1,sson: það er merkilegt, hvað þíngmenn þeir
tveir frá Eyjafirði og Norður-þíngeyjar-sýslu banna ser út úr kostn-
aðínum, þrátt fyrir upplýsíngu varaforseta. þa\) er sagt bæði í
nefndarálitinu og uppástúngunni sjálfri, að a'ðalpóstmálastjórnin sjái
um allan kostnaðinn, og eg held því ekki þurfi a\) hræðast hann,
en á hinn bóginn mun bún reyna til, enda er það eðlilegt, að koma
pdstgaungunum fyrir sem allrabezt, SYO a'ð hún fái sem mest af
kostnaðinum endurgoldið.

Hinni 9. grein í uppástúngu nefndarinnar get eg ekki verið sam-
dóma, þó henni se bælt fyrir sanngirni, og a~ bréfaskriptir muni
fjölga svo mjög við það. Þa\) er reyndar satt, . að ef póstgaungum
er fjölga~, þá fjölga líka href, en bréfaskriptír eru her svo Iitlar,
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a'O þær varla munn aukast svo mJog, a~ kostnaðurinn fáist, ef jafnir
l'1'U bréfburðarpcníngnrnlr nm allt land; enda sýnist mer það eigi
alls kostar l'ett, a'O sama ge goldið fyrir bréf úr Árnessýslu og úr
l\Itílasý,;lu. 1)1\'0 er allt öðru máli að gegna í öðrum löndum, þar
sem bréfaburðarkaupíð borgar allan kostnaðinn, og "ir'ðist mer of
snemmt, enn sem korníð er, a~ fara að biðja um þetta. A~ lækka
bréíburbarkaupíð, einkum úr fjarlægum sýslum, væri ef til vill, gott
og rðtt ; nú eru, a'ð eg trúi, teknir 2 sk. fyrir einfalt href um hverja
sý~lu, og mætti lækka burðarkaupíð, svo að t. a. m. teknir væru
2 sk., fyrir næstu sýslu, en 1 sk. fyrir hverja hinna. Eg get ekki
fallizt ii þessa uppástúngu nefndarinnar, en at) öðru leyti með beztu
samvizku á aðalnppésningur hennar; þvi að almenningur finnur
sannarlega þörf þess, no póstgaungunum se fjölga'ð. Þíngma'ðurinn
úr Norður- Nngeyjar-sýslu sagðí, a~ éhægra væri að breyta frum-
varpi þessu á næsta þíngi; eg játa það, a'ð betra væri, a~ stinga
ekki upp á neinu, sem breyta þyrfti; en það er eins í þessu máli
Rem öðrum, ao eg get ekkert se'ð á móti breytíngunuru, þegar nægar
ástæður eru færðar til þess.

M. And1'tsson,' Varaþíngmanni Reykjavíkur þókti kynlegt, a'ð
tveir af þíngmönnum skyldu horfa í kostnaðinn, þó ab kostnað þenna
megi enn nú kalla öfyrírsjdanlegan. Hann er nú ekki vanur að
vera hörundsár með kostnað, en honum sást yfir, ab málinu, hvað
kostnaðlnum viðvíkur, má ske er bjargað með n, ef það fæst (og er
þá ekki all-ólfklegt, að yfirpóstmálastj6rnin mundi láta kostnaðinn
lenda á Íslandi eptir tiltölu). þetta er nú óvíst, en f.íist ekki heldur
uppástúnga nefndarinnar í m, hvaðan á þá að taka kostnaðinn
handa yfirpóstmeistaranum ? má ske fleygja honum upp á amtssjöð-
inn, eins og fleiru? Eg er hræddur við alla uppéstúngu þessa;
hún er margbrotin og töluvert út í bláinn; eg held hún muni geta
ollað landinu ærinn kostnað, því, eins og þíngmaðurinn úr Norður-
Nngeyjar-sýslu sagði, þá er kann ske allt of mikið til gert, þegar
búi'ð er a'ð biðja stjórnina um frumvarp, ef menn sjá sig um hönd
og iðrast þess á eptir.

Framsögumaður " Eg held hvorki eg geti bætt sannfæring
þíngmannsins úr Nor'ður-Þíngeyjar-sýslu eba bætt úr hræðslu þíng-
mannsins úr Árnessýslu, en mer finnst undarlegt, þegar að þeir,
sem eru kunnugir umkvörtunum á póstgaunguleysi, einga þörf finna
til þess, a'() fjölgn þeim, eða skyldi þá eingin þörf vera á þeim,
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eða hvers vegna eru þá EyfirOíngar að leggja kostnað á ~j;Ílfa sig
til aukapóstferða 'I

Eg ætla mer ao svara varaþíngmauni Reykjavíkur nokkrum
orðum; hann gat ekki fallizt á, a~ brefburðarpeníngarnir væru jafnir
fyrir allt land, og ao mætti hækka burðarpeníngana, svo að þeir
væru 2 sk., þegar brefio færi yfir fleiri en eina sýslu; en eg held,
ao skoðun hans breyttist, ef her væri innfærð "frímerki", eins og í
Danmörk, sem kosta þar 4 sk. þetta gæti líka verið til Þes:;, ao
eingin bréf yrðu tekin utantösku. Menn eru nú her þnítalaðlr á
því, hvaðan kostnaðurinn skuli greiðast, en mer finnst undarlegt
ao vera ao spyrja ao þessu; þegar við sjáum, hvað stjórnin gerir í
málinu, þá er nógur tími til ao skoða huga sinn um þaö, Sumir
vilja ekki hallast a'ð neinu af uppástúngum nefndarinnar vegna
kostnaðarins ; en mer virðist, að þegar uppástúngum nefndarinnar er
skipt í 3 abalflokka, þá geti þíngmenn samþykkt sumt af þeim, þó
sumu se hafnað.

J. Petursson: Meo tilliti tíl þess, sem þíngmaðurinn úr Reykja-
vík og fleiri hafa sagt, ao það mundi litlu varða, hvaðan kostnaður-
inn yrðl tekinn, ef aðalpdstnuílastjérnín tækist póstgaungurnar á hend-
ur, þá finnst mer þetta í raun og veru vera komið undir því, hvort
ao pöstmalastjérnin ætlar ab haga póstgaungum her svo til, að þær
geti borgað sig, eða þá láta landið borga það, sem lí vantar, og er
þetta fremur eðlilegt, og mundi verða ofan á; enda sagðl og þíng-
maður Reykvíkínga, a'ðpésnualastjérnln mundi reyna til, að fli kostn-
aðínn borgaðan einmitt með péstgaungunum sjálfu III í landinu. Eg
þekki nú ekki til, hvernig hagar til utanlands, og, eg held, þíng-
menn ekki heldur nógu vel; en eg ætla, a'ð ef stjórnínní þækti það
betra, þá væri hún þegar búin að leggja péstgaungurnar her undir
aðalpéstmdlastjrirnina ; en þetta kann nú gjarnan a'ð koma í blíga
vlð stjórnardeildina íslenzku, sem heyrir undir ínnanrfkísníðherraun,
svo eg held, ao menn alls ekki ættu ao hi~ja um þetta.

P. Sigurðsson: Eg er nú víst ekki annar eins hugrnaður, og
framsögumaður, enda sagðist hann ekkert hræðast, eða horfa í kostn-
aðínn. En eg get ekki annað en horft í hann, því cg se ekki af-
leiMngarnar. þó þykir mer líklegt, að svo fari, eins og þingmaður-
inn úr Strandasýslu tók fram, að aðalpéetmalastjérnln vilji á end-
anum fá kostnaðinn endurgoldinn f.;á oss. Eg er á því, ao það
þurfi ao fjölga her póstgaungum, en hvernig þao ynnist bezt, CI' mer
óljóst. lIer er talað um hreppa- og sý"lu-pósta, en þeir eru ó-
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Ieinguír enn og óáheonir, ekki svo mikið sem innansýslupéstar séu
nokkurstuðar komnir á gáng. Ef menn nú fara að bíðja um frum-
varp í þessu máli, held eg, að menn hafi ekki seo út í allan þann
lagasjó og kostnaðarsjé, sem víð það er bundinn? Eg vil upp á
þetta taka til dæmis sveítastjrirnarmálið. Af hverju er það oss svo
flókio og örðugt nú, nema af því, ao það er ekki nógu nl korníð
inn í hugsun landsmanna. Ver kunnum ao sjá þörf eins hlutar, en
Vel' vitum líka veikleika vorn, hvað efnin snertir. þao dugar ekki
fyrir oss bæn du rna, a'ð fara ao byggja kostulegt musteri, nema "er
vitum, hvaðan taka skuli fe til þess. Eg veit nú ekki, hvaðan á
ao taka launin handa pöstmelstaranum, sem her á ao verða; en eg
ætla, ao stjórnin muni vilja, a'ð landið borgi kostnaðinn. Mer er nú
spurning, hvort landsmenn vilji hafa þetta svona, þegar til kemur.
Ef málinu væri frestað, þá hefðu menn leingri tíma til að hugsa
Ulll það, og kæmust þá kann ske ao lokum niður á betra og hagan-
legra fyrirkomulagi á því. þVÍ er ég á sömu skoðun og þíngmenn-
irnir frá Eyjafjarðarsýslu og Norður-Þfngeyjarsýslu.

Framsögumaður : Þegar eg lít lí, hverjir talað hafa móti máli
þessu vegna kostnaðarins, þ,í furðar mig ekkert á því. Þa\') eru þeir,
sem hafa skapað bæði sveitastjórnir og sýslustjórnir og gyllt þær
svo, eins og þær kostuðu ekki neitt, en eg gæti ímyndað mer, að
þær kostuðu ferfalt meira lí endanum en þab, sem nú ræðir her um.
Mer sýndist ræða þíngmannsins frá Rángárvallasýslu öldúngis eins,
og hann hefði sagt: eg vildi gjarnan fara upp í himininn, ef það
kostaði ekkert eða eg þyrfti ei mikið fyrir því a\') hafa. Eg held,
að eg hefði þurft ao fá leyfi til a\') breyta út af hinum víðteknu
reglum, og lesa upp aptur nefndarálitið við þessa umræðu, þyí svo
held eg mönnum se það enn óljóst. Kostnaðurinn var nefndinni
alveg övíðkomandl, því hún fer því fram einúngis, að beðið se um
frumvarp til næsta alþíngis.

G. Brandsson: Eg var nú svo óheppinn, ao eg gat ekki verið
vlð undírbriníngsumræðu máls þessa í gær. En mer fer eins og
sumulll öðrum, að eg horfi í kostnaðinn, enda er það sagt um oss
Íslendínga, að ver séum menn fðskyggnlr, Her hefur nú sinn varið
uppástúngur nefndarinnar með hverju. En auovitao sýnist mer það,
ao ef kostnaðurinn af póstgaungunum á ao vinnast upp, þ,i verð i
ao leggja nýjan kostnað á landíð, Verðl nú brðfburðargjaldíb hækk-
að, eða gjört mjög mikíð, þá fækka brðfin, og það get eg því heldur
sagt með vissu, sem eg veit, ao menn hafa stundum heldur viljað
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kosta upp á aukapösta, en sætta sig ,i~ þá pósta, sem nú ern, ao
eg ekki tali um, hversu mörg bréf hafa verið send með öorum ferð-
um kostaaðarlaust. Hversu hinni svo kölluðu miðnefnd hefur geing-
io að ná upp kostnaði þeim, sem hún hefur varið til aukapéstferða,
má sjá í ÞjóMlfi; en líkt ætla eg mundi verða ofan á, ef fleirum
yrðí víð bætt, ef ekki ao kostnaðurinn feingist því miður endurgold-
inn með bréfburðargjölduni einum, sem póstgaungur þessar yrðu fleiri,
og hvar ætti þá að taka það, sem til vantaðl ? Ætla þao yrði ekki
eitt af þVÍ, sem jaínaðarsjéðírnlr feingju 11.0 bera; því eg get ekki
verið svo væntínn, 11.0 sú aðalpéstmélastjórn, sem verið er að tala
um, þó hún nú tæki að ser þessi póstmál vor, yrði svo góðsöm, 11.0
látaaora hluta ríkisins borga það, sem oss vantaði her, til að leggja.
þar sem þíngmaður Reykvíkinga vildi gjöra nýja uppastiingu víð 9.
atr. nefndarinnar, þá er það of seint núna, ao koma með hana. Eg
held það væri annars einginn bagi, þó málinu væri nú frestað.

Þ. Guðmundsson: Uppástúnga nefndarinnar m, 11. á atkvæða-
skránni vlrðíst óljós, og held eg, ao sú grein geti orðið miklum mis-
skilníngi undirorpin, þar sem, eptir því sem hún er orðuð, kynni, ef
hún yrði að lögum, að álítast, að afnuminn se fríflutníngur sá, sem
æðstu embættismenn landsíns hafa haft með póstskipinu, eg meina
stiptarntmennirnir, og þætti mer ósanngjarnt, að taka þetta Ién af
þeim. Eg vildi því óska mer upplýsínga frá nefndinni um, hvernig
hún hefur ætlazt til, ao þessi uppástúnga yrði skilin.

Framsögumaður : Nefndin hefur aldrei skilið þessa grein m,
11, eins og hinn konúngkjörni þfngmaður, sem nú mælti, og ekki
ætlazt til, að hún yroi skilin svo. Þíngmanni Gullbríngusýslu þótti
brðfburðargjaldlð lítlð, 11.0 mer skildist, þar sem hann sagoi, ao menn
hefðu heldur viljað kosta aukapósta,en nota þá, sem nú eru. þetta
kann ao vera svo suður um nesln, eg þekki ekki þar til, en hvergi
er það þlL annarstaðar, Hann vill líka heldur fresta málinu, en leggja
lít í ólgusjó nefndarinnar, sem hann álítur svo vegna kostnaðarins.
Hann um það ; eg skal ekki keppa um það, þVÍ eg býst ei víð, 11.0
geta talið honum hughvarf í því tilliti ..

J. Kristjánsson: þao lítur svo út af umræðum manna nú, sem
mál þetta ætli 11.0 hafa övlðkunnanleg afdrif. Vio undírbúníngsum-
ræðuna þögðu her allar raddir og, aldrei þessu vant, áskildu þíng-
menn ser eingin breytíngar- ne víðauka-atkvæði eins og nefndaralitið
væri gallalaust, en nú er eins og flestir vilji fella það, og þyki uppá-
stúngur þess með öllu öhaíandl, nú fyrst, þegar málinu er komið svo
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lángt, að þYÍ verður ekki bjargað leingur við. Eg er fyrir míu leyti
ekki á því, að láta kostnaðinn einn fæla mig, á meðan hann er öld-
úngis óse'ður, þVÍ einginn hefur á móti því haft, sem nefndin stíng-
ur upp á um fjölgun póstgángnanna, og eg verð að álíta, að það se
nauðsyn á, að þær verði ekki færri.

Konúngsfulltrúi (kanselíráð V. Finsen, í sjúkdóms forföllum amt-
manns Melsteðs): Ef þíngið skyldi fallast á, að senda bænarskrá
um þetta mál, þá held eg það væri þó bezt að gánga ekki inn á
nein af þeim einstöku uppástúnguatriðum, sem eru tilfærð á atkvæða-
skránni undir ill, 1-11, heldur að eins biðja um, að fyrir næsta al-
þing verði lagt frumvarp til laga eða reglugjörðar um póstrnál á Ís-
landi, án þess að taka fram nein einstök atriði, sem í því frumvarpi
eigi að taka til greina. Til þessa er því fremur ástæða, sem það
er kunnugt, að mál þetta er serlega vel undirbúið, þar sem allir amt-
mennirnir hafa sent stjórninni um það áIitsskjöl, og þar að auki geta
fleiri af þeim atriðum, sem her er sningíð upp á, verið vafasöm. Eg
held því það væri bezt til fallið, að skipta uppasmngunní nr. ID
við atkvæðagreiðsluna, þannig að borinn væri upp ser í lagi fyrri
parturinn af uppéstúngunní, nefnilega hvort biðja eigi konúng að
leggja fyrir næsta þíng frumvarp til póstlaga, og þá aptur ser í lagi
síðari parturinn, hvort þíngið vilji til taka nokkur atriði, sem óskist
tekin til greina í frumvarpinu. Eg skal geta þess, að eg hafði þessa
skoðun, sem meðlimur af nefndinni; en þar eð samt í nefndaráliti nu
voru bornar upp þær aðaluppástúngur, sem mer þótti verulegastar,
vildi eg ekki leggja fram ágreiníngsálit, þó eg væri ekki samdóma
í því, að taka þau unitöluðu einstöku atríðí fram.

Varaforseti: Á'ður en geingið er til atkvæða vil eg geta þess,
að nefndarálitið fer fram á, að kostnaðurinnn við þá bráða byrgð ar-
fjölgun póstgángnanna her, sem stúngíð er upp á í kaflanum I á at-
kvæðaskranní, tölul. 1·- 3, verði tekinn af þeim 4000 rdd., sem ætlaðir
eru til óvissra útgjalda á Íslandi. En þar eð einginn tekur framar
til máls, álít eg ályktarumræðunni í þessu máli lokíð, og skal eg
því biðja þingmenn að gánga til atkvæða samkvæmt atkvæðaskrannt.

Voru þá atkvæði greidd og fór atkvæðagreiðslan þannig:
Tölul. I. 1., uppást. nefndarinnar: samþykkt með 15 gegn 2 atkv.

_. 2. samþykkt með 13 gegn 4 -
- 3. samþykkt með 14 gegn 3 -
n. fellt með 8 gegn 6 atkvæðum,

Af því her komu ekki uPI' öll atkvæði, var nafnakall viðhaft,
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þannig a~ þeir sögðu já, sem samþykktu
nei, og fór sú atkvæðagreiðsla þannig:

já, (sögðu),
E.6. Kúld.
Þ. Guðmundsson.
Þ. Sveinbjörnsson.
H. G. Thordersen.

uppástúnguna, en hinir

nei (sögðu),
P. Petursson.
P. Sigurðsson.
M. Andresson.
G. Brandsson.
J. Samsonsson.
J. Petursson.
St. Jónsson.
J. Jónsson.
J. Hðoarðseon.

Var uppástúngan þannig felld með 9 atkvæðum gegn 8.
Tölul, ID., uppástúnga nefndarinnar (borin upp í tvennu lagi):

1. "a~ konúngur láti - póstrnál á Íslandi": samþykkt
með 14 gegn 3 atkvæðum,

2. "og að í því frumvarpi - atriM": fellt með II gegn
6 atkvæðum.

1., uppástúnga nefndarinnar: samþykkt með II gegn 6 atkv,

P. Jðnassen.
H. Kr. Friðriksson.
6. Sívertsen.
J. Kristjánsson.

5.

fellt með 9 gegn 6 atkv.
samþykkt með 9 gegn 7 atkv.

(1 gaf ekk atkvæði).
samþykkt með 10 gegn 7 atkv.
fellt með 9 gegn 8 atkv.
samþykkt með 10 gegn 7 atkv.
samþykkt með 8 gegn 7 atkv.

ei öll atkvæðí upp, var nafnakall víbhaft ept-
og fór það þannig:

n e i (sögðu):

2.
3.

4.

6.
7.

Af því IUJr komu
ir sömu reglu og á~ur,

j á (sögðu):
E. 6. Kúld.
Þ. Guðmundsson.
Þ. Sveinbjörnsson.
R. G. Thordersen.
H. Kr. Friðriksson.
6. Sioertsen.
J. Samsonsum.
J. Kristjánsson.

Þ. Jónassen.
P. Petursson.
P. Sigurðsson.
M. Andresson.
-6. Brandsson.
J. Petursson.
St. Jónsson.
J. Jónsson.

J. Hávarðsson.
Var uppástúngan þannig samþykkt með 9 gegn 8 atkvæðum.
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Tölul. m. 8., uppást. nefndarinnar: fellt með 10 gegn 7 atkvæðum.
- 9. fellt með 10 gegn 7
- 10. samþykkt með II gegn 6 atkv.
-- 11. fellt með 12 gegn 5 atkvæðum.

Varaforseti spurði því næst að, hvort þíngi'ð vildi semja og
senda komíngi bænarskrá um þetta efni, samkvæmt atkvæðagreiðslu
þeirri, sem orðin var, og var það samþykkt með 14 atkvæðum gegn 3.

Varaforseti: Eptir dagskránni kemur þá næst fyrir til álykt-
unarumræðu og atkvæðagreíðslu þegnleg uppástúnga um, að sjá rá,)
við hallæri. þíngskrifarinn vildi gera svo vel og afhenda hana
þíngmanni Barðstrendínga, sem er framsögumabur.

Var uppástúngan þá afhent framsögumanninum.
þessi breytíngar- og viðauka-atkvæði voru framkomin í málínu :

1. J. Sigurðssonar:
Breytíngaratkvæðí (víð 1. uppástúngu nefndarálitsins) :

A. að bera fram fyrir hans hátign konúnginn það allraauð-
mjúkásta tlltniar-avarp, a'ð ver Íslendíngar þrátt fyrir bréf
Innanríkísníðhcrrans af 29. janúar 1855 fulltreysturn hans há-
tignar komingsina landsföðurlegu mildi til, að hann vilji sj;i
svo um, að her á landi se jafnan kornvara fáanleg, eins og
með þarf, þegar a'ð kunnugt verður, að skortur er á henni.

B. Og þá allraþegnsamlegustu bæn, að hans hátign vildi láta os:;
í ljósi sitt allramildilegasta svar her upp á, fólgio í sinni kon-
únglegu anglýsíngu til hins næsta alþíngis.

2. J. Sigurðsionar:
Breytíngaratkvæðl (víð 2. uppástúngu nefndarálitsins) : ao alþíngi
með bréfi frá forseta sínum biðji mí landsins yfirvöld og helztu
menn, að uppörfá menn, sem helzt má verða, ao gæta sín sem
bezt er auðíð, til að koma í veg, o. s, frv.

3. G. Einarssonar:
Vlðaukaatkvæðí (um nýjan staflíð E, við 2. uppástúngu nefnd-
arálitsins) : að stofna sölumarkabí í sveitum á haustin ;í kvik-
fðnaðl, einkum á sauðfé, á hverjum sveitamenn seldu fena't
þann, er þeir vildu eða hlytu að selja, fyrir þarflegt vero.

Atkvæðaskratn hljöbar þannig:
At k v æ b a e k r a

í
málinu um að sjá ráð við hallæri.

1. A. J. Sigurðsson, breytíngaratkvæðí (víð 1. uppástúngu nefndar-
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:íIitsins): að bera fram fyrir hans hátign konúnginn það allra-
auðmjúkasta tiltrúar-ávarp, að ver Íslendíngar þrátt fyrir bréf
ínnanrfkísraðherrans af 29. janúar 1855 fulltreystum hans há-
tignar konúngsins landsföðurlegu mildi til, ab hann vilji sjá
svo um, að her á landi se jafnan kornvara fáanleg, eins og
með þarf, þegar að kunnugt verður, að skortur er á henni.

B. Og þá allraþegnsamlegustu bæn, að hans hátign vildi láta· oss
í ljósi sitt allramildilegasta svar her upp á, félgíð í sinni kon-
únglegu auglýsingu til hins næsta alþingis.

2. Nefndin (1. uppástúnga nefndarálitsins) : að bera fram fyrir hans
hátign konúnginn þá allraþegnsamlegustu bæn, að hann af
sinni landsföðurlegu mildi vilji sjá svo um, að her í landi se jafnan
kornvara fáanleg, eins og með þarf, þegar kunnugt verður, að
skortur er á henni.

3. J. Sigurðsson: breytíngaratkvæðí (vit! 2. uppástúngu nefndanílíts-
ins) : a~ alþíngi með bréfi frá forseta sínum bíbjt nú landsins
yfirvöld og helztu menn, a~ uppörfa menn, sem helzt má veiða,
a~ gæta sín sem bezt er auðið, til að koma í veg, o. s. frv.

4. Nefndin (2. uppástúnga nefndarálitsins) : að alþíngi með bréfi frá
forseta sínum skori nú á landsmenn, að þeir gæti sín, sem
bezt má verða, til a~ koma í veg fyrir neyð og tjón af bágu
árferbi, skepnufeIIi og bjargarskorti, og þar væri meðal annars
tekið fram.

A. A~ hver ein sveit feingi nefnd kosna, af eigin sveittíngum sín-
um, sem ákveðl og ráðl til gætiIegrar heyjaásetníngar.

B. A~ bjargræði fari ekki burt úr landinu nema móti bjargræði
aptur, eða því, sem til bjargræðisvega með þarf.

C. A~ stofnuð verði forðabúr, svo þaðan yr'ði bjargað neyðstödd-
um, og

D. A~ til þeirra væri líka varið sveítasjéðunum, a'ð því leyti sem
krfngumstæbur leyfa.

5. G. Einarsson, viðaukaatkvæði (um nýjan staflið E, víð 2. uppá-
stúngu nefndarálitsins) : að stofna sölumarkaðl í sveitum á
haustin á kvíkíenabí, einkum á sauðfé, á hverjum sveitamenn
seldu fena'ð þann, er þeir víldu eða hlytu a~ selja, fyrir þarf-
legt verð,

Framsögumaður : Eg vil geta þess, að breytfugaratkvæbíð undir
töluliðnum 1 á atkvæðaskránni stefnir í sömu átt, og uppástúnga
nefndarinnar; en samt sem á~ur vildi nefndin halda víð orðatlltækín
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undir B. þa'ð er sýnt í nefndarálitinu, hvers vegna nefndin ekki
vildi gánga þann veg, sem 3. breytíngaratkvæðíð fer fram á, og
því gat hún ekki tekið það inn í aðaluppastdngu sína. Hún vissi
ekki til, að það væri köllun þíngsíns, að halda ser þannig til yfir-
valdanna ; en hún þóttist þess viss, a'ð þau mundu ekki neita fylgi
sínu, ef til þess kæmi. Eg vil ekki mæla fyrir 4. tölulíð ; honum
varð gott til orðs í gær, og er þar víð viðaukaatkvæði undir tölulíð
5. Nefndinni gat ekki fundizt neitt til fyrirstöðu, að taka þenna
víðauka upp í uppástúngu sína, en þótt hann se nokkuð yfirgrips-
meiri, af því hann getur eins gilt, hvort sem hallæri er eður ekki.

G. Brandsson: Eg let í ljósi víð inngángsumræ'ðu þessa máls,
a'ð mer þætti lítil von til, að nokkur árángur mundi hljótast af þess-
ari bæn. Eg se, að breytíngaratkvæbí þíngmannsins frá Mýrasýslu
og 1. uppasninga nefndarinnar fara í sömu stefnu; en eg skil það
ekki, hversu komingur geti se'ð fyrir þessu nó, þegar vér höfum
felngíb frjálsa verzlun, Á það a'ð vera nokkurs konar forðabúr, sem
hann ætti a'ð stofnsetja her? Eg skil þetta ekki; mer sýnist það
sannarlega lýsa of litlu trausti á frjálsu verzlunínní, ef "er færum
a'ð biðja um þetta, og er eg því öldóngis á móti tölulíðunum 1 og
2. Hin uppástúngan nefndarinnar fer í 'sömu stefnu, og bréf innan-
ríkísréðherrans, sem klagað var yfir her á þínginu; mer þætti betur
fara, ef þíngi'ð gæti rá'ði'ð eitthvað ór þessu með því að hvetja lands-
menn upp til þess, að sjá fyrir ser sjálfir, enda þó eg á hinn bóginn
verði að játa, að þessi aðferð þíngsins er nokkuð óvanaleg og sýnist
að liggja fyrir utan verkahríng þess. En 5. tölulíður finnst mer
stefna í allt aðra átt, en nefndin; þar er verið a'ð tala um, a'ð stofna
sölumarkab, og finnst mer það ekki koma máli þessu neitt við, enda
ættu menn sjálfir að mega rá'ða því, hvort menn selja fe sitt heima
eða annarstaðar, því það er éskobað, hvort haganlegra er. Eg held
því þetta óþarft og óskylt víð þetta mál.

P. Petursson: Þíngma'ður Gullbríngusýslu tók einmitt þa'ð fram,
sem eg vildi hafa skýrt frá, og hef eg einnig yi'ð undirbúníngsum-
ræðuna skýrt frá astæðum mínum móti þessari bænarskrá til kon-
úngs. Mer sýnist þínglð ekki ætti ab senda slíka bænarskra, nema
það hafi á'ður gert ser grein fyrir, hvernig það ætlist til að stjórn-
in geti orðíð víð bæninni, eða hverja vegi hún muni sjá til þess, að
afstýra vandræðum þessum. En eg fæ alls ekki se'ð, hvorki af und-
írbriníngsumræðunnl, ne uppástúngunni, að nefndin eða þínglð hafi
gert Ser grein fyrir, hvert þessi bænarskrá stefni eða hvort þa'tl se
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ái!tæ~a til, að biðja UIIl þetta. Þíngi~ hefur enn ekki sýnt, hvernig
stjórnin geti rá~i~ úr þessu, án þess að grípa inn í hina frjálsu
verslun, eða stofna her forðabúr. Eg treysti því, ao þfnglð muni
gera grein fyrir þessu, áour en atkvæðagreiðela fer fram. Annao
mál er það, ef einhver serleg nauðsyn bæri að höndum, þó þfngið
þá sneri ser til stjórnarinnar; en þetta er bæn til stjórnarinnar yfir
höfuð, og mer finnst hún óþörf og eigi samboðin verðugleikum þíngs-
ins, ef eigi er gerð grein fyrir, hversu úr málinu eigi ao bæta. Kon-
úngsfulltrúi skýrM frá því víð undírbúníngsumræðuna, að ef þörf gerð-
ist, þá mundu amtmennirnir skýra stjórninni frá þessu og leita trausts
bjá henni. Eg er ekki á móti uppástúngunni nr. 2, og held eg hún
muni geta komið mörgu góou til leíðar ; en eg álít það þó ei verk-
efni þessa þíngs, að skrifast þannig á vlð landsmenn, því eg heft
þá skoðun á því, að það eigi ao vera samband milli stjórnarinnar
og landsmanna.

Konúngsfulltrúi (kanselíráð V. Finsen): Viovíkjandi breytíng-
ararkvæðum þeim, sem standa lí atkvæðaskrénní, skal eg samkvæmt
umboði konúngsful1trúans leyfa mer nokkrar athugasemdir. Hvað
þá breytíngaratkvæðíð nr. 1 snertir, þá álít eg það öldúngis óhafandi
bæði vegna þess, ao það ge ingur út á að snúa ser til konúngs
út af br efi frá innanríkisráðherranum, sem á alls ekki víð í form-
inu, og svo er það það versta víð þetta breytíngaratkvæM, að það
fyrirskrifar konúngl, hvemig hann skuli svara þínginu, nefnilega að
það skuli einmitt vera í hinni konúnglegu auglýsíngu til alþíngis;
þetta væri mjög ósæmilegt, og eg ræð því þínginu öldringls frá, að
fallast á breytfnguratkvæðí þetta. Á móti uppástúngu nefndarinnar
undir nr. 2 hef eg þegar talað við undlrbrinfngsnmræðnna ; ætti ao
íhuga nákvæmlega, hvernig því skyldi koma fyrir, ao her á landi
gætu ætíð veríð vissar vörubyrgðír, þá væri það mikið vandamál,
sem þínglð með eingu móti eptir þeim kringumstæðum, sem nú em,
gæti haft tíma til að meðhöndla, eins og þyrfti, en að koma með
uppástúngu í þessu tilliti svona lauslega, er ekki nema til ílls eins,
og eg held því það se ógjörandi fyrir þfngið, að senda inn nú nokkra
bænarskrá um þetta málefni, þess heldur sem það er skylda yfir-
valdanna, þegar astæða er til ao íhuga atríðl þetta og gjöra uppá-
stúngur um það til stjórnarinnar. Breytíngaratkvæbíb nr. 3 ræð eg
þínginu frá ao fallast á, því það er óvenjulegt og á alls ekki víð,
ao þfngíð skrifi til yfirvöldum landsins; yfirvöldin standa ekki í neinu
sambandi vio þíngio og eru ekki bundin víð neina skipun frá alþíngi,
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og eigi það ekki að vera skipun, þá er það þýNngarlaust að skrifa
þeim. þar á móti gæti víst ekkert verið á móti því, ef uppástúng-
an nr. 4 væri samþykkt, að forsetinn sendi hlutaðelgandi embættis-
mönnum exemplör til eptirsjónar af ávarpinu, sem þeir sjálfsagt
mundu styðja,

St. Jónsson: Eg verð a~ vera mótfallinn töluliðnum 1, og
sömuleíbís 1. uppástúngu nefndarinnar, af þeim ástæðum, sem eg
tók fram í gær, og sem eg ætla ekki a~ taka upp aptur, En eg á-
lít, að það eigi ekki víð, a~ fella 2. uppástungu nefndarinnar he'Oan
af, því hún gæti leitt margt gott af ser, jafnvel þó eg ekki geti
fallizt ;í, a~ þíngi~ skrifi um þetta til yfirvaldanna ; því eg se ekki,
ab það eigi skylt víb embættisstöðu þeirra. þau geta samt styrkt
til þessa máls, og munu víst gjöra þub. Eg hef ekki á móti tölu-
li'O 5; hann getur, ef til vill, átt víð sumstaðar, þó hann eigi ekki
við á öðrum stöðum ; en eg skil ekki þetta orð : "parfIegt verð", og
held það se misprentað og ætti a~ vera: "þarflega vöru", eða þá sann-
gjarnt verð.

Varaforseti: Eg verð a~ álíta, a~ forseti ekki se skuldbund-
inn a~ binda sig víð hvert einstakt orð, þegar hann samkvæmt upp-
ástúngunni semur ávarpið til landsmanna.

ll. Andresson: Eg víl ei tala um tölulíð 1 á atkvæbaskninnl ;
því honum er þegar hrundið. En 5. töluliður, það er satt, hann er
ekki svo vel samkvæmur meiníngu nefndarinnar, því nefndin meinar:
"þegar fyrirsest harðæri", og er eg ekki fús á, 11'0 bæta þessum víð-
auka víð, þó hann að öðru leyti se vel hugaður og þarflegur. En
áhrærandi uppástringu nefndarinnar 1, þá er eg ekki móti því, a'O
hún kunni ekki ao eiga vib ; en þó held eg það ekki ósæmilegt, að
senda komingi bæn í almennum orbatiltækjum ; en þó þíngma'ður Gull-
bríngusýslu sæi eingin rá'ð til þess, a'Okomingur gæti orOio vi'Obæn vorri,
þá mætti vera, ao konúngur sæi rá'O við því, þó þíngmaðurinn sjái
það ekki. Bréf innanríkisrá'ðherrans mátti vera tilefni þess, að menn
sendu meinlausa bæn um þetta; en þíngi~ ræður samt, hvað það
gerir í því tillitl, eg er ekki serlega fastur á því.

Þ. Jónassen : þa'O lítur nærri því svo út, eins og menn sen
hræddir um, að stjórnin se búin að sleppa hendinni af landinu,
og þessi skoðun virðist mer koma fram í bænarskránni ; en þetta er
eintómur misskilníngur af raðherrabreflnu, eins og eg fyrir nokkru
Ieyfbí mer a~ taka fram í öðru malí. Stjórnarherrann hefur einúngis
álti'O í ljósi, a'O þar eo verslunin væri nú orðin algjörlega frjáls,
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hefði stjórnin ekki leingur þær sérdeillslegu skyldur, a~ annast her
vörubyrgbír, -eins og hún hefði álítlð sig að hafa, meðan verzlunin
var einúngis bundin víð Danmörku; en það er hvergi sagt, að hún
ekki hafi leingur þær almennu skyldur víð þetta land, eins og "i~
aðra parta ríkisins, og ver getum fulltreyst því, a'l>hún, ef einhver
almenn nauðsyn bæri oss að höndum, mundi láta oss allan styrk og
a~sto~ í te, eins og hún hefur gjört það híngað til, undir eins og
hún feingi vitneskju um, að ver þyrftum þess með ; en þegar "er
getum haft þessa sannfæríngu, þykir mer ótilhlýNlegt, að senda
stjórninni ávarp það, sem her ræðir um, og eg veið a~ vera því
mótfallinn að það se gjört.

A~ þínglð skori gegnum forseta sinn á landsmenn, a\')gæta allrar
vartiðar og fyrirhyggju í meðferð efna sinna, þykir mer liggja fyrir
utan verkahríng alþíngis; en fari þíngið til þess, felli eg mig betur
við, að þa~ se gjört á þann hátt, sem þíngrnaður Mýrasýslu hefur
stúngið upp á, en a~ hafa þá aðferð, sem nefndin vill ,-j~ hafa; því
hún fær í mínum augum þann blæ, að þíngíb eins og vantreysti
yfirvöldunum, og til þess er eingin astæða. A~ öðru leyti held eg
þessi áskorun muni hafa lítinn árángur, en eg vil þó ekki beinlínis
leggja á móti henni, því eg vlðurkenni, að uppástúngumanni geingur
gott til, en það vil eg leyfa mer að taka fram, ef svo skyldi fara,
a~ þíngíð færi að senda stjórninni bænarskrá í þessu máli, að þa~
þá varist að gjöra sig sekt í misskilníngi á ráðherrabrefinu, sem,
eins og eg er Minn a'l> taka fram, augsýnilega er skrifað í bezta
tilgángi, þeim nefnilega, að vekja athuga Íslendínga á þeim stopul-
leika í aðflutníngum af nauðsynjavörum, sem mögulega geti leitt af
því, að verslunin se orðin algjörlega frjáls, og a~ það því se um-
varðandi, að menn gjaldi varhuga við, og byggi sig upp, sem bezt
þeir geti, af nauðsynjavörum í tækan tíma, því, eins og nú se komið,
hafi stjórnin einga sérdellislega skyldu til þess, að annast þarfir ís-
lands í þessu efni fremur en annara hluta ríkisins. þetta er, að eg
ætla, hinn retti skilníngur bréfsins, og á honum má ekki missa sjónar
í þessu máli.

E. Ó. Kúld: Hinn háttvlrtí 3. konúngkjörni þfngmaður let í
ljósi álit sitt á atkvæðum þessum; en eg get þó ekki verið
honum samdóma að öllu leyti. Eg er honum samdóma í því,
að ef konúngi er rituð bænarskní, þá megi menn ekki hita
í ljósi misskilníng á raðherrabrðflnu, og álít eg mikílsumvert,
ao þá verðí sá maður til þess feinginn, sem þess er vel um-
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kominn, og munu ei margir jafnfærir til þess, sem hann; en hann
fór þeim orðum um þetta, a~ ef þínglð fellist á, að forseti ritaði Í

nafni alþíngis til landsmanna, þá mundi hann fallast á tölulið 3.
Hann sagðí það væri ekki venja á þínginu yfir höfuð, að fara þannig
a~; en hann kom ekki fram með neina ástæðu á móti því, að breyta
þessari venju. Yfirvöldin hafa ekkert skipandi vald í því tilliti,
heldur einúngis rá'bleggjandi, eins og þíngíð, og eg skil ekki, a~ það
þurfi að lýsa neinu vantrausti á embættlsmönnunum, þó uppastungu
nefndarinnar se fylgt. Þa~ er ekkert vantraust á yfirvöldunum, þó
menn ei vonist til þau skipi það, sem lög og embættisstaða þeirra
ei nær til, heldur væri það oftraust á þeim, ef menn ætluðu þeim
slíkt. Breytíngaratkvæðíð undir tölulið 5 á nú ekki aðstoðar að vænta
frá uppástúngumanni, sem ei hefur getað mætt á þíngi í dag; en
eg vildi þó fremur hafa stutt það, af Því eg álít það ei óþarft.
Þíngmanni Gullbríngusýslu þótti það ab því, að það ætti ei við uppá-
stúngu nefndarinnar; en hvað víðvíkur orðatíltækínu "þarflegt verð",
þá skil eg það svo, að bændur ekki láti fe sitt fyrir óþarfa vöru,
eins og opt ber víð, og að því leyti fer það í sömu stefnu og nefnd-
in, sem hnígur að því, að benda á ráð til að afstýra hallæri. Mark-
aðir eru og gó'bir á sínum stöðum, og eg get tekið dæmi af einum
á vesturlandi, sem stofnaður var, að sönnu svo fáir vissu af, og
þess utan lítill, en varð þó að nokkru liði, ViðaukaatkYæ'binu, sem
víst miðar til ab fyrirbyggja hallæri upp á sinn máta, mun eg því gefa
atkvæði mitt.

J. Kristjánsson: Eg er ekki sannfærður um, að það se rett
að biðja konúng um þetta, sem nefndin hefur sningíð upp á, og er
her undir tölulið 2. Pa~ er svo bágt að koma bæn þeirri á framfæri,
sýnist mer, án þess hún geti sýnzt hafa á ser tortryggnisanda vi~
stjórnina, að hún ekki muni hjálpa oss, þegar nauðsyn ber að, og
yfirvöld landsins skýra henni frá vandræðum landsmanna; ekki heldur
má ætla stjórninni þá ónærgætni um verzlunaréslgkomulaglð her,
og það sem af því getur leitt, að landsmenn geti ekki, hvað sem á
liggur, sókt þarfir sínar til annara landa, heldur hljóta þeir að sitja
með það, sem til þeirra er flutt, að svo komnu. þá finnst mer menn
heldur ættu að aðhyllast 4. tölulið, þó hann bendi á nýja aðferð, en
3.; eg þekki ekki þann veg á milli þíngsins og embættismanna. 5.
tölulíð álít eg gó~a bendíngu, sem getur komið í beztu þarfir. Og
væri það vel, að bændur gáðu þess ætíð, að láta sveitúnga sína sitja
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a~ eingir aðrir danskir júristar, en þeir, sem skólageingnir væru,
skyldu eptírlelðis mega verða her sýslumenn; en auk þess, a~ með
þessu ekki mundi fást nóg vlðböt víð hina júrídisku kandidata til
sýslumannaembættanna, þar varla er gjörandi rá~ fyrir, a~ nokkur
danskur stúdent, er lög stundaði, mundi fara að taka hið ófullkomna
próf í þeim, til að geta orðið sýslumaður her á landi, eður að
fslenzkur stúdent, er til háskólans kæmi til að lesa lög, ekki mundi
heldur, yfir höfuð ao tala, velja, ao taka hið fullkomna próf, þá yrðí
ao eins þar vlð bætt tir þeim skorti, er danskir júristar hafa á skóla-
menntun ; en það virðlsr samt naumast verða til hlítar tryggjandi fyrir
þá, sem dómendur.

þao kom og til umtals lÍ þinginu, hvort eigi mundi hlíta, ef
kennd yrði víð háskólann íslenzk lögfræði, einkum sú, sem hnígur að
landbúnaðl og réttarsögu Íslands, og að serhverjum þeim, sem her
eptir sækti um nokkurt lögfræOíngaembætti her á landi, yrðí gjört a~
skyldu, að undirkasta sig sérstakllgu prófi í greindri lögfræðí við
teoan háskóla, áour honum væri veitt nokkurt þvílíkt embætti; en
auk þess, að það virðíst miður sanngjarnt í sjálfu ser, hvað júrídiska
kandídata snertir, að gjöra meiri kröfur til þeirra, er verða embætt-
ismenn her á landi, hvar flest embætti þó em lakari en í Danmörku,
svo væri og með þessu þeim Dönum gjört of örðugt fyrir, er sækja
vildu um hin æðri embætti landsins, og bakaði of mikinn kostnaðar-
auka þeim Íslendíngum, er sigldu til að lesa lög.

þar á móti virðist það í öllu tilliti eðlilegast og hagkvæmast
fyrir landsmenn, ao stofnaour yl'N lagaskóli her á landi í Reykjavík,
hvar kennt yrðl þeim, er útskrifaðir væru úr hinum lærða skóla og
búa vildu sig undir að geta feínglð lögfræðíngaembættí ber á landi,
bæöí almenn lögfræði, og líka lög þau og rðttur sá, er gilda her á
landi, og að þeir, áour en þeir tækju embættispróf, væru reyndir í
forspjallsvísindum.

Meo þessu virðist, sem því mætti vera borglð, að aldrei þyrfti
ao verða skortur á hæfilegum mönnum til lögfræOíngaembætta her á
landi, því þeir, sem kæmu frá þessum Iögfræðíngasköla, og hefði
geíngíð þar vel til embættisprófs, yrðu yfir höfuð að verða hæfari
til ao gegna þeim vel, en hinir dönsku júristar, bæðí þar eð þeir
hefðu feíngíð vísindalega menntun og líka hefðu lært lög þau og
rétt, er gilda her á landi.

Hvað kostnaðinn vi~ þenna lögfræOíngaskóla snertir, þá mundi
hann um ári~ varla verða meiri, en 2500 rdl., ef tveir kennendur
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yrúll settir viú hann, og nokkuð minni, ef dómendurnir í Iandsyfir-
rettinulll vildu gegn sanngjarnri borgun kenna SYO á honum, aú
ekki þyrfti þar nema einn kennara, eður forstöðumunninn einan.
En þt:í þessi kostnaður í sjá1fu ser ekki se mikill í samanburði vlð
hið gtÍúa, er af áminnztum skóla mundi fljóta fyrir landið, þ,í sá þó
þíuglð í br<Í'O eingan útveg til aú vísa á, hvaðan hann skyldi takast,
ef landið sj,ílft ætti að bera hann; það kom því II þínginu til um-
tals, að þínglð feingi leyfi til að mega jafna kostnaði þessum niður
.i landið, en þó fannst þínginu yfirgnæfandi astæður til, að fara því
ekki fram.

Með tilliti til hins áður sagða og þar eú yðar konúngleg hátign
þegar allramildilegast hafið SyO endurbætt hinn lærða skóla her ,í
landi, aú hann nú stendur jafnhliða hinum öðrum lærðu skólum í
Danmörku, eins og líka yðar hátignar hásæli fabi 1', Kristján kon-

ungur hinn 8., reisti her á landi af mildi sinni hærri menntunar-
stofnun handa geistlegra embættismanna efnum, sem þegar er farin
a\') bera hina gleðlríkustu ávexti fyrir land þetta, leyfir þíngíð ser

allraþegnsamlegast aú beiðast þess með 14 atkvæðum gegn 7:
1. Aú tilskipunin 26. janúar 1821, 15. grein allraþegnsamlegast

verði numin úr lögum að svo miklu leyti, sem hún ákveður,
að hinir dönsku lögfræðingar geti orðið sýslumenn á Í::ilandi,
SYO a'ð sýslumannaembættín her á landi ekki mættu verða veitt

neinum, sem eptirleiðis les dönsk lög, og að yðar konúngleg
hátign vilduð af landsföðurlegrl mildi í þess stað sem allrafyrst
setja kennsluskóla í Reykjavík handa HigfræOíngaefnum (en
höiere Danneises-Anstals for vordende juridiske Embedsmætul
i Island), er á'()ur hafi lokið burtfararprófi víð hinn lærða skóla,
og einnig taki próf í forspjallsvísindum einhvern tíma áður, en
þeir taki embættispróf víð skóla þenna; að í skólanum mætti
verða veitt kennsla í heimspekilegri lögfræði og íslenzkum lög-
um og rétti,

2. 1\.0 lögfræðíngar þeir, sem þar tækju embættispróf og reyndust
vel hæfir, mættu öblast feft til að geta feíngíð lögfræbíngaem-

bætti (juridiske Embeder] her á landi, og að gjörast mætti lík-
ur muntu á réttl þessara lögfræöínga og hinna, sem tekið hafa
fullkomíb próf í lögfræðí við háskólann í Kaupmannahöfn, eins
og er ,í guðfræðíngum frá prestaskólanum og frá teúull1 háskóla.

3. Ao kostnaburinn til fyr teús lagaskóla allramildilegast mn-ttl
verða greiddur úr ríklesjóðnum.
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þessi atriðl (1--3) vorn hvert um sig með 15 ath. gegn H,
samþykkt :í þínginu.

Allraþegnsamlegast.

Jún Guðmundsson, J. Pétursson.
varuforsetl.

Fundi slitið.

31. júlí - tuttugasti og annar fundur.
Eptir miðjan dag kl. 6.
Allir á fundi hinir sömu og fyrir miðjan dag.
Konferenwi~ Þ. Sveinbjörnsson gekk aptur í sæti konúngs-

fulltrúa.
GjörÐabók frá síðasta fundi var lesin upp og samþykkt.
Varaforseti: þ,í kemur til nndírbúníngsumræðu 21. -30. grein

hins kominglega frumvarps til laga um sveitastjórn á Íslandi, með
breytíngaruppástúngum nefndarinnar, það ern 27. -33. grein í frum-
varpi hennar.

Var framsögumanni (P. Peturssyni) þá afhent nefndaráliti'ð, og
las hann upp niðurlag þess.

Framsögumaður : Hinir heiðruðu þingmenn eru nú búnir að
kynna ser uppástúngu meira hlutans vlbvíkjandl hinum síðustu úr-
slitum málanna, og ágreiníngsathæÐi minna hlutans, og eg þarf
ekki að fara mörgum orðum, aÐ svo stöddu, um hvort þeirra fyrir
sig. Eg vil einúngis geta þess, að ári\'! 1853 beiddi alþíng þess,
aÐ hin síðustu úrslit sveitastjórnarmálsins yrðu látin 6ákve'ðin, þar
til er staða Íslands í konúngsveldinu og verkahringur alþíngís væri
ákveðinn með lögum. Alþíng hefur þá óska'b, að fá hreina byrjun, og
sýnist að hafa gert sig ánægt með hin síðustu úrslit málanna, eins
og þau voru þá. þaÐ hefbl nú, ef til "ill, verið mest samhljóða
þínginu 1853, ef þíngiÐ hefði sleppt þessu núna; en meira hluta
nefndarinnar þótti það þó ekki rett, úr því stjórnin gaf kost á með-
Ierð malsins með frumvarpinu. Þegar talað verður um uppástringu
meira hlutans, þá verður að taka til greina, að fyrirkomulag þetta
ekki er ákve'bil'i til þess að vara um aldur og æfi, heldur þangað til
það skipulag er á kornið, sem alþíng bað um 1853. þar sem minni
hlutinn segir, a\) þeir menn, sem sýslunefndin geri út, seu þýMngar-
lausir, og þeir hafi einga skyldu til þess a\) mæta, þá vil eg geta
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þess, at: skyldum þessara manna er eins varið og ö~rum síðferbis-

legum skyldum borgaralegs, felags; þannig hafa þíngmenn ei aðra
skyldu til ao mæta her á þíngi en þá, ao bregðast eigi kjósendum
sínum; og því fæ eg ekki skilið, að þeir menn sðu þýðfngarlauslr,
sem kosnir eru af sýslunefndinni. Eg vil eingan veginn gánga í
berhögg við minna hlutann um samhljóbanina í röksemdafærslu hans;
hún getur verið mikið fögur og falleg; en henni er eins varið, og
serllYerju öðru í lífinu, n'ð menn mega ekki berjast fyrir hugsunum
eintómum, heldur fyrir framkvæmdunum, sem af þeim koma; svo
þó að ekki se sem bezt samhljóðan í uppástringu meiri hlutans um
hin seinustu úrslit málanna, þegar þessi uppasningn er borin saman
við hreppsnefndir og sýslunefndir, þá má ekki kasta steini á nefnd-
ina fyrir það ; því þar sem minni hlutinn segir, að tillögur meira
hlutans beri í ser eyðíleggfnguna, þá er það byggt á tilfinníngum,
en eingum ástæðum. því það er auðsætt, að þegar hreinn grund-
völlur er lagour og sama haldið áf.ram til hinna seinustu úrslita
málanna, þá er ekki rótin skenund., heldur einúngis toppurínn, ef
annars nokkur skemmd á ser stað her, sem eg get nú ekki kannast
við. Eg skil raunar ekki þánkagánginn hjá Illinna hlutanum í þessu
máli; mer finnst hann gera rá'b fyrir Íslendíngum svo langt komnum
:í leið, ao þeir sðu færir um a'b leggja hin seinustu úrslit á sveita-
mál ; en þó vm hann heldur láta fresta öllu málefninu, heldur en
uppástúngu hans ekki verðl framgeingt. Væri þeir komnir svo lángt,
að þeir gætu lagt sí'basta úrskurð á öll sveitamál, þá er einmitt
nauðsyn fyrir þá, að fá breytíngu á hinum lægri stðttum ; því eg
ímynda mer, ao bótin byrji neðan að, en ekki að ofan. Eg skil
ekki í því, hvers vegna hann vill láta fresta þessu máli, þó honum
líki ekki það, að 27. og 28. greinin er einúngis til braðabyrgða.
Eg vero og ao játa, að mer finnst uppástúnga hans ekki samhljóða,
þó eg skoði hana frá "princípsins" eða aðalreglunnar sjénarmiðí ; í
sýslunefnd er þó sýslurnaður ; því mega þá ekki amtmennirnir koma
líka til, þegar svo ber undir? Ræða hans um ),princíp" og grund-
vallarreglur kann ao sönnu að vera fögur, en, eins og nú er ástatt,
verour hún, ao eg held, þýðíngarlans, og fellir sig þess vegna sjálf,
hversu áheyrileg sem hún er að lesa og heyra, og hún verour að
minni notum en sýnist, þegar fljótt er álitio. Eg skal ekki tala um
kostnaðarauka þann, sem leiðir af uppástúngu minna hlutans; hj,í
kostnaði verour ekki komlzt, og hann verða landsmenn a~ bera, ef
þeir vilja aðhyllast máli\'). Rg vil einúngis get.a þess, al'l mer sýnist
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þó nokkur annmarki á stofnun alþíngisnefndar þeirrar, sem hann
stíngur upp á, .nefnílega a'ð hún má ekki sitja leingur a'ð störfum
sínum en 3 vikur; en þetta mun þó ekki svo verða, sÍzt þegar fram
i sækir, því .verðí nefndin ekki búin að af ljúka störfum sínum ti
þeim ákveðna tíma, neyðist alþíng til að leíngja vinnutíma hennar,
og þá mun sú nefnd standa töluvert leingur, en upp á er stúnglð.

J. Hávarðsson: Mer finnst bæði meiri og minni hlutinn sam-
þykkir í því, að uppástúngur þeirra séu eigi nema til braðabyrgða ;
en þeir fara síðan í ólíkar stefnur, þegar leingra er komið. Eg skal
leyfa mer í tilliti til þess, sem sá háttvirti framsögumaður sagði, að
rótin væri vel níðursett og því vert að hlynna að henni, og eg játa
það, að hún se það, og að öll nefndin hefur látið þar vaxa upp af
fallegar greinar og kvisti allt um kríng, en þegar líður leingra upp
frá henni, þá eru hjá meiri hlutanum ekki nema svo sem tveir stílk-
ar, annar hærri, en annar lægri. En minni hlutinn hefur sett lag-
legan knapp að ofan, sem lítur vel út, og svarar ser vel og eðlilega,
og sýnist mer þar vel samsvara hvað öðru, topp urinn og rótin.
:Mer skildist líka á hinum háttvirta framsögumanni, að það væri mein-
ing minna hlutans, að landið væri eigi fært um að gera úrslit mál-
anna; en það getur ekki átt ser stað, þegar bent er á helztu menn
landsins, svo sem eru þeir, sem sitja í landsyfirréttínum, því þeir
eru vel færir um að slíta úr slíkum málum; eg ímynda mer og, að
alþíng þurfi ekki svo lángan tíma til að skera úr sveitamálum þess-
um, sem minni hlutinn til tekur. Eg hefði getað þýozt það vel, ef
nefndin hefði komið fyrir amtsrabum, þó eg haldi það yrði meiri
kostnaður; en þá hún gjörði það ekki, þá aðhyllist eg minna hlut-
ans uppástúngu, eptir þeirri stefnu, sem mer finnst vera í máli þessu.

J. Sigurðsson: Þingmenn hafa nú heyrt, ao þeim er boðið
af nefndinni a'ð velja um tvo kosti, og er hvortveggja illur að mínu
áliti; því hvorn sem menn taka, þá er það bundið grófum kostnaði.
Eg hugsaði, að þegar farið var að stínga upp á betra sveitarfyrir-
komulagi, að þá mundi tiIgángurinn vera sá hinn helzti það, að
létta á mönnum byrðum, en eigi sá, að leggja enn meiri byrðar á.
Meiri hluti nefndarinnar vill, að úrslit malanna heyri undir amtsrað
og raðherrana, en þá finnst mer byggíngarlagið verða sundurleitt, og
efsta valdið fráleitt neðri byggíngunni. Eg get ekki óskað eptir þessu
fyrirkomulagi, þegar tekið er fyrir annað eins mál með öðrum eins
tíma, fyrirhöfn og breytingu, til þess að koma því í þvílíkar hendur,
sem stjórnin er núna, og í þvílíkt fyrirkomulag, sem það er, sem
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stjórnin sleíngir á o~". þao er ekki lángt síðan Vel' saum buöskup-

inn í gær, þegar alþíngi var sendur þvílíkur boðskapur, a() skattur
var vægðarlaust lagður á holdsveika karlinn, þar hann átti eina hor-
meri, sem hann flakkar á. (Varaforseti,' Þíngmá()urinn gerir svo
vel og fara ekki svona langt út fyrir efnið). Eg ætlaði einúngis a()
taka það til dæmis nm, hvað girnilegt væri að eiga að sækja rett
sinn undir þessa dönsku ráðherra, og eg hef eitt og enn fleiri dæmi
upp á þetta, og fleiri en tvö, og eg held, að fæst af þeim mnni lýsa
sanngirni víð oss. Mer finnst lánghollast, a() fresta máli þessu, þáng-
að til breytíng er komin á stjórnarfyrirkomulaginu her á landi. Um
álit minna hlutans vil eg ekki tala; það horfir frelsislega, og eg vil
halda, svo frelsíslega, að það er sama sem a() biðja um, að málinu
verði hreint kastað ; eg skil ekki, að það se stjórnarinnar augnamíð,
a\) gefa alþíngi dómsvald í slíku, eða að þetta se verkahríngnr þess;
eg held það fáist ekki, og með því er neitað og málinu lokíð. það
stendur því "i\) þa() sama, sem eg sagði í dag, að eg verð að a\)-
hyllast vara-uppdstungu minna hlutans; þá er málið þó a\) minnsta
kosti geymt, og getur beðið betri tíma.

J. P(~tur'sson,' Eg er samdóma þíngmanni Mýrasý:,lu, a\) það er
sama, að aðhyllast vara-uppástringu minna hlutans, sem a() biðja UIII,

að múlinu verði frestað; en eg skil ekki í þeirri ósamkvæmni hans,
ail hann ekki "ill hafa uppástringu meira hlutans og ekki láta neitt
koma fyrir stjórnina af sveítarmálum, en vill þó á hina hllðína hafa
það eins og það er núna. Undir hverjum standa sveitarmalefuln þ;í
núna? Hann veit það þó líklega, að þau nú heyra seinast undir
ínnanríkísraðherrann, Þíngma()ur Suður-Mrilasýslu var ail tala um eik,
og þókti fallegur :í henni toppurinn hjá minna hluta nefndarinnar;
en hann hefur ekki hugsað um það, að sá toppur á að vara stutta
stund, og verða höggvinn á burt, þegar fyrirkomulag Í;;lands í gjör-
völlu konungsveldínu er orðið fast akveðíð ; mun hann þ;i ekki sakna
þessa fallega topps, þegar hann missir hann? menn segja þó, að það
hefði farið betur, að maður heíbí aldrei átt það, er manni þykir vænt
um, en sem maður á að missa fljótt aptur. Minni hlutinn segir, a()
það sðu tvær grundvallarreglur, sem fyrirkomulag sveitastjórnarmála
eigi að byggjast á; önnur se sú, að þjóðkjörnir menn stjórni þeim,
hin, að valdstjórnin gjöri það. Hann kann vel víð báðar þessar grund-
vallarreglur, ef haldið er fast við þær, þó betur víð hina þjéðlegu ;
en það má með eingu móti blanda þeilll saman, eptir því sem hann
segir. Hann setur einvalds-konúngsstjórn jafnhliða hinu fyr nefnda
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fyrirkomulagi sveitasrjérnarinnar, en takmarkaða konúngsstjém jafn-
hliða hinu síðar nefnda; en takmörkuð konúngsstjrirn er ckki gagnstæð
eimaldskonúngsstjórn, heldur þjóðstjörn. 'I'akmörkuð kouúngsstjérn er
einmitt blendíngur af eimaidsstjórn og þjó'Ostjórn. Ífyrirkumulagi því, sem
minni hluti nefndarinnar stíngur upp á, er og blandað saman grundvallar-
reglum hans, því í sýslunefndinni á sýslumaður að sitja og kosnir menn,
og í alþíngisnefnd hans eru bæði komíngkjörnir menn og þjéðkjörnír ,
en sðu nú hinir konúngkjörnu fr,í stjórnarinnar hendi -- og það em
þeir -, þá er her ekki heldur samhljöban, sem sagt, í aðalgrund-
vallarreglunní, því þeir hafa þ,í áhrif á málefnin. Upp.ísténga hans
er og líka elmingls til braðabyrgða, þangað til landstjörn kemur hel'

lí landi, en landstjórn sú verður þó aldrei sama sem alþíng.
J. Sigurðsson: Til þess þa a'O eiga mál vor undir innanríkis-

stjórnarherranum, þurfum vér ekki að eyða alþingisstörfum vorum,
og Þa'O þarf þá ekki að búa til neina umfángsmikla "t'cgeríngu".
Annars held eg, að þegar þessi nýja "regeríng" kæmi, sem vorið
er ab tala um, þá muni miklu fleiri mál koma undir stjórnina, en
nú, og að menn muni jafnvel forgrípa sig á henni, meðan sveita-
stjórnarskipun þessi er ný og menn eru henni óvanir; þ\'í hver
maður getur með nokkru móti reitt sig á a'O sækja til þessarar
góou stjórnar, sem nú er? En á meðan þetta sveitastjórnarfyrir-
komuJag stendur, sem nú er, þ;í sækja menn ekki svo mikið til
stjórnarinnar í sveltarmílefnum ; menn eru þessu formi svo vanir,
sem er, og láta það svo duga. Eg er ekki heldur þeirrar mein-
íngar, a'O S\'O bráð nauðsyn se á nýrri svoitastjörn, að menn þurfi
a'O fara a'O breyta þeirri, sem nú er, til braðabyrgða ; það er eigi
"íst, ao það se neinn hagur að setja braðabyrgðarlög í þessu nuileíui.

J. Peturs/mn: Meiri hluti nefndarinnar álítur hreppsnefndir
og sýslunefndir ekki til bráðabyrgða, heldur "ill hann undir eins
koma þeim upp, og þab er þó lángtum betra, a\) menn fái þær
strax, en að verða að vera án þeirra, þó menn ekki fái jafnframt hið
seinasta úrskurðarvald í sveitamálefnum. Menn geta aldrei hart
íllt af því, þó menn, á'Our þeir fá slíkt vald, ef það skyldi liggja
fyrir, hafi nokkuð vanízt víð stjórn málefna þessara aður,

J. Sigurðsson: þa\) er ekki gott, að vera a\) skapa skepnu,
og allt af vantar á hana höfuðið ; eg held limirnir vinni þá líka
líti\) gagn, og svo mun verða með sveltastjérnina.

P. Sigurðsson. þa'O hefur verið margrætt UIll þetta mál, ug
margar meiníngar um það frIÍ rótum, og sýnist mer það allt af
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gánga erfitt, og þetta nýja sveitastjórnarlíf ekki vera enn nærri
landi. Þa~ er bagalegt í jafnmikílvægu máli, að minni hluti nefnd-
arinnar getur nú ekki haldið svörum uppi fyrir áliti sínu, þar sem
meiri hlutinn er mjög vel skipaður mönnum. Eg vil nú ekki koma
fram með neina spádóma um mál þetta, hvað stjórnin muni gjöra,
en eg vil samt geta þess, að þó að uppástúnga minna hlutans falli
hjá stjórninni, þ;i er ekki víst, að uppástúnga meira hlutans fáist.
Árið 1853 bað þíng þetta um sýslunefnd, og fekk ekki; nú blður
það aptur um hið sama, og er ekki víst, a~ stjórnin gángi nú í
sig aptur og samþykki þa~. Eg er samþykkur stefnu nefndarinnar
neðan til, en þegar upp eptir dregur, þá fara þær sín hvora götu,
þegar kemur upp fyrir sýslunefndirnar. þar sem sýslunefndir eiga
að kjósa sinn manninn hvor, þ,í er það ekki tekið fram af meiri
hlutanum, hvort úrskurður þeirra beggja skuli gilda, ef þeir eru á
móti amtmanni ; það er teklð fram þar á móti, al'> ef einginn mæti,
þá skuli hann skera einn úr. þá er amtmaðurinn elnr.iður, eins
og verið hefur. þal'> er nefndur kostnaður vil'> uppástúngu minna
hlutans; en eptir nppástúngu meira hlutans verða 6 menn í hið
minnsta, því 2 menn eiga þó al'>leggja seinustu úrslit á málin mel'>
amtmönnunum í hverju am ti, og því fleiri, sem fleiri sýslur í amtl
hverju greinir á, og geta þeir þá stundum orðið nokkuð margir,
og ekki mun það verða minni kostnaður, heldur meiri. Þa~ er og
verið að tala um það, að of lítið traust se haft á amtmönnunum,
þa~ er ekki af neinu ótrausti á amtmönnum, heldur af hinu, að
þar hefur meiri hlutinn komist í vandræði, þegar hann fór a~ smíða
hið 3. úrskurðarvaldið, og hefur því í nokkurs konar ráðaleysi gripið
til þess, al'>þær sýslunefndir, er þræta væri á milli, kysu sinn mann
hvor, svo amtmaður sýndist ekki vera einráður, og tek eg mer því
það breytingar- eða viðauka-atkvæði, að tveir löglærðir menn skuli
sitja í nefndinni, þeir er séu kosnir úr þínginu. Eg ímynda mer
annars, að margar af ákvörðunum þessnm muni verða alþýðu óljósar,
og ao fyrsta se tími til þeirra kominn, nema því ao eins, að sveita-
lög þessi sen mjög vönduð, Eg held, ao alþýou muni þykja ný-
breytni þessi ðviðkunnanleg, og mun eg ekki ao svo komnu skýra
frá, á hverja uppástúnguna eg heldur fellst.

Konúngsfulltrúi (konferenzrað Þ. Sveinbjörnsson): Mer hefur
heyrzt á ræðum nokkurra enna heiðruðu þíngmanna, að þeim finnist
töluverður mismunur á áliti meira og minna hlutans í þessu máli.
En báNr vilja láta seinustu úrslit sveitarmálefnanna vera í höndum
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fleiri manna eður nefndar, sem hjá meiri hlutanum er amtmaður
hvers amts og 2 eða fleiri með honum; en minni hlutinn vill, a~
slík mál útkljáist af 7 manna nefnd, sem kosin se af alþíngi fyrir
allt land. Baðlr vilja láta ákvörðun þessa vera einasta til bráða-
byrgbar; meiri hlutinn, þangað til ákveM~ er "um vald og verka-
hríng alþíngis", en minni hlutinn, þangað til ákYeN~ er "um hvers-
kyns yfirstjórn her á landi". Meiri hlutinn virðlet þannig að ætla
alþíngi á sínum tíma ályktarvaldið í slíkum málum, en minni hlut-
inn einhverri óákveNnni yfirstjórn þessa lands, en alþíngi að eins í
bráð, Af því slíkt alyktunarvald, sem er nmtalsefnið, enn þá ekki
er alþínginu veitt, virðíst mer eðlilegast a~ bíða þess tíma, a~ það
veitist, og ræð eg því þínginu til, heldur að fallast á meiri hlutans
meiníngu, en a~ kasta frá ser þeirri frjálslegri víðhögun sveitarmál-
efnanna, hvað alla undirstöðuna snertir, sem frumvarpið konúnglega
gefur kost á, og um hvert þíngið sjálft- hefur beðið 1853. Maður
vinnur við það göðan grundvöll, í hið minnsta slíkan, sem þínglð
óskaði, en missir, hvað ályktarvaldið snertir, ekkert af því, sem er,
og þó það þætti miður eiga vlð grundvöllinn, getur þab líka stabíð
til umbóta.

Framsögumaður : Eg er öldúngis samdóma þíngmanni Mýra-
sýslu um það, að fallist þíngi~ á aðalupptístringu minna hlutans um
að leggja hin seinustu úrslit allra sveitamála undir alþíng, þá se
það hið sama, og að biðja um, að málinu yrði frestað ; en það er
þó fegurri máti, að biðja beinlínis um þenna frest, og uppástúngan
er a~ mínu áliti miklu ljótari í augum stjórnarinnar, heldur en ef
beðið væri beinlínis um að fresta því. En af því þíngið, ári~ 1853,
beiddi stjórnina um frumvarp til sveítastjérnarlaga, þá hefur stjórnin
nú álltlð, a~ Íslendíngar væru nú búnir að ná þeim þroska, að þeim
væri óhætt a~ fá þessu framgeingt, því heldur, sem Færeyíngar hafa
nú felngíð sveitastjórnarlög, og það er almennt álit manna, að Ís-
lendíngar eigi standi á baki þeim í þessu tilliti. En eg er þeirrar
meiníngar, að það tjái aldrei nein endurbót, í hverju efni sem er,
fyrri, en þörfin gerir sig almennt gildandi; og eg vil heldur, að
málinu se frestað, heldur en aðhyllast ótímabæra og óheppilega breyt-
ingu, eins og eg álít ágreínfngsatkvæðl minna hlutans; en mer sýn-
ist þá, ef þíngíð hvorki vill fallast á uppástringu meira hlutans ne
minna hlutans, a~ þá geti þa~ þó fallist á stjérnarfrumvarpíð, eins
og það er. Nefndin vill sty~ja a~ því, að þíngíð fallist á frumvarp
stjórnarinnar, heldur en að málinu se frestað ; því ef þínglð vill láta

249



fresta málinu, þá .ilírnr þaú annaðhvort frumvarp stjémarlnnur og
nefndanilitið éhafandi, eða þá að öðrum kosti, að landið hafi eigi
þörf <1, nýjum sveitastjórnarlögum og þá kemst það í beinlínis mót-
sögn við sig sjálft, þar e'b það 1853 beiddi um slík lög. Hvað þYÍ
víðvfkur, a'ð minni hlutinn ekki getur tekið til orða á þínginu, til
ao færa rök fyrir ágreiníngsatkvæM sínu, þ;í efast eg um, a'b hann
geti kornið fram með fleiri nýjar ástæður. þao er eingan veginn
sagt, að stjórnin fallist á uppástringu meira hlutans; en eg ímynda
mer þó, ab færra kynni að verða því til fyrirstöðu, ef nefndinni að
ö'bru leyti hefur tekizt a'b afmarka sýslunefndunum rðttan verkahring.
þar sem þíngmaður Rángvellínga hélt, a'b uppastúnga meira hlutans
mundi leiða af ser eins mikinn kostnað eða meiri, þá er eg ekki
þeirrar meiníngar; því þegar t. a. m. sýslunefndir greinir á, þá er
ekki rá'ð fyrir því að gjöra, að menn fari ætí'ð út úr sýslunni, til
a'b kjósa gjör'ðarmenn með amtmanninum, heldur getur sýslunefndill.•
í því tilliti skrifuð til árei'ðanlegum mönnum, sem búa í nágrenni
við amtmannínn, sem máli'ð á að berast undir, og láti'ð þá reka
fyrir sig málið, og held eg þetta verði kostna'ðarlíti'ð.

V. Finsen: Viðvíkjandi upprístúngunum yið 27. og 28. grein,
þá get eg ekki se'ð, ao það verði nein serlega mlkílvæg málefni, sem
koma fyrir milli sýsluefndanna ; eg kalla það ekki mjög mikilvæg mál,
þó þa'ð kunni ao vera um fritækraefnl, afrett, eða þvílíkt, og þYÍ se
eg í því tilliti ekki fjarska-mikíð á móti því, sem minni hlutinn fer
fram á; það kynni helzt a'ð vera, að menn, einúngis til a'ðkoma mál-
unum fyrir alþíng, kynnu að gjöra ser upp ágreíníng við aðra sýslu-
nefnd, og þar af gæti þá leitt, að mikilvæg spursmál gætu kornið
fyrir þíngi'ð. A'ð því undanteknu finn eg ekki svo serlega hættulegt
a'ð fá alþíngi þetta vald, og eg man ekki betur, en að einhvern tíma
væri lofað standaþingunum í Slesvík að þau skyldu fá einhverja hlut-
tekníng í sveitastjórnarmalum, þó nokkuð öðruvísi, en her er stúng-
i'ð upp á. Þa'ð, sem er samt verst við uppástúnguna, er það, að
málin verða að bíða í 2 ár, og þa'ð finnst mer of lángur tími. þao
er og enn annað á móti uppéstúngunni, að þar er öldúngis gelngíð
fralll hj,i amtmanninum. Eg álít það mjög æskilegt, að sveitastjrirnln
geti haft svo blómlegt líf og frelsi, sem auðið er; en eg álít, a'ð þau
tilfelli geti komið fyrir, að stjórnin þyrfti þó ab grípa inn í þau, t.
a. lll. uppreist, og það er undarlegt, a'ð nefndin hefur sleppt öldúng-
is ákvör'ðuninni í frumvarpinu um, að amtmaður megi fresta álykt-
unum sveltastjérnarlnnar, þegar honum þykir ástæða til, en bera jafn-
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framt málið undir stjórnarráðið; eg held, að sú rcgla gildi í serhverju
landi, hversu frjálslegt sem fyrirkomulag sveitastjórnarinnar CI', að
það geti gefizt tilfelli, þar sem valdstjórnin má og á að grípa inn í
og fresta ályktunum eða banna þær, þegar þær eru ólögmætar eða
hættulegar á einhvern hátt; því svcitastjórnirnar mega ekki
setja sig upp á móti landstjórninni. þetta álít eg mjög veru-
legt atríðí, sem sízt af öllu mætti missast. Eg þarf að öðru leyti
ekki að taka mer neitt breytíngaratkvæðí um þetta, því það kemur
til yfirvegunar við frumvarpið. En hvað viðvíkur 27. grein meira
hlutans, þá get eg jafnlítið fellt mig við þá uppasningu, eins og við
uppástúngu minna hlutans; þessi uppástúnga geingur út á, að hafa
2 amtsrab, og það þykir mer óþarfi að hafa nema eitt. Mætti ekki
taka þ,í ákvörðun, að amtmaður með tveimur öðrum mönnum skyldi
milli funda taka ályktun í þeim málum, sem ekki mættu bíða? Ekki
held eg vel til fallnar kosningarnar, sem telmar eru fram í 29. grein;
mer finnst það ekki eíga við, a'ð alþíng kjósi í nefnd fyrir neðan sig;
þar á móti kjósa opt neðri nefndir í efri nefndir. Eg áskil mer því
breytíngaratkvæði um þetta í þ,i átt, að í amtsraðíð verði kosinn
einn úr hverri sýslu og kjósist hann af hreppsnefndunum ; og þar við
vil eg teingja það vara-atkvæði, að í slíkum málum, sem ágreiníng-
ur væri um, skyldi amtmaður ásamt með tveimur öðrum mönnum
úrskurða, þegar málin ekki mega bíða. þa'ð getur samt verið, að eg
falli frli þessum atkvæðum, ef umræðurnar geta sannfært mig um, að
cg hafi ranga skoðun á málinu. Eg se, að mikið talar fyrir sýslu-
nefndunum, en á hinn bóginn held eg það se ekki gott, að taka
þannig valdið frá amtsníðunum. Að öðru leyti hafa umræðurnar
sannfært mig nm, a\') það llluni vera mikill vandi, að búa til svelta-
stjórnarlög fyrir annað eins land, og Ísland er. Viðvíkjandi síðustu
grein frumvarpsins, a\') tilskipun þessi se ekki í gildi fyrir Reykja-
víkurkaupstað, þá mun það alls ekki vera meiníngin, að þessi kaup-
staður se meira undanskilinn frá ömtunum, en verið hefur; her cr
líka goldið til amts-jafnaðarsjóbanna, og því verður haldið við eins
og áður; sömuleiðis ætti þá niðurjöfnun amtsraðanna á gjöldum til
jafnaðarsjóða að ná til Reykjavíkur ; og ef amts-fatækrasjöðír verða
stofnaðir, þá mun kaupstaðurinn eiga að leggja í þá líka, og eiga
þátt í sjó'ðnum eins og önnur umdæmi. Eg ætla líka, a'ð það se
samkvæmt öllum kríngumstæðum her Ii landi, að þeir litlu kaup-
staðir her verði ekki undanskildir frá þeirri sameiginlegu æðri
sveitarstjórn.
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E. Ú. K úld : Eg hef nú hlustað leingi á umræður manna um
þenna kafla, og eg má játa, a~ mer finnst meiníngarnar stefna í
sína áttina hver; og eingin þeirra hefur komið mer á fasta sann-
færíngu, hvorki öldúngis með eða móti frumvarpinu. Her er ekki
um tvo vegi a~ gera, eins og þíngmaður Mýramanna sagði, heldur
fjóra; annað hvort er a~ fallast á frumvarp stjórnarinnar, eða frum-
varp nefndarinnar, eða frumvarp minna hlutans, eða fresta málinu.
Og veit eg enn ekki fyrir víst, hvað af þessu á helzt að taka; en
þar sem hinn heiðraði framsögumaður sagði, að það stæði á litlu,
þótt höfundur minna hlutans eigi gæti talað núna fyrir ágreiníngs-
atkvæði sínu, af því hann efaðlst um, a() hann mundi koma fram
með betri ástæður fyrir ágrelníngsatkvæðí sínu, en hann þegar hefbi
korníð með, þá get eg ekki verlð honum samdóma í því; eg held
hann mundi þó hafa svarað einhverju af öllu Því, er hinn heiðraði
íramsögumaður hnýtti ab uppástúngu hans. Framsögumaður sagðist
ekki álíta það tiltækilegt, að fallast á uppástringu minna hlutans,
sökum kostnaðarins ; en þ,i held eg amtsráðín, sem mer sýnist eptir
uppástúngu meira hlutans ekki vera eitt, heldur tvö, muni kosta.
meira, altend svo sem svari 200 eða 300 dali; en það er öldúngis
ósannað, a~ þau geti ekki kostað, ef til vill, 800 eða 1200 dali. --
því svona ógreinileg er uppástúnga meira hlutans. Hann sagði, að
meiri hlutinn áliti það síðferðíslega skyldu manna þessara, að mæta
í amtsrablnu, og miðaðí vlð alþíngismenn; en eg vil biðja hinn heíðr-
aða framsögumann að gæta þess, að alþíngismenn hafa bæbi full-
sómasamleg laun, og atkvæðisrétt, og þess vegna réttlndi, sem eru
skyldum þeirra samboðin. Þa~, sem mer þykir a~ ágreíníngsatkvæðl
minna hlutans, er það, að eg vildi hafa það sumstaðar öðruvísi orð-
að ; í tilliti til uppastúnguatríða minna hlutans þá vil eg ei, að
nefndin eigi að sitja að störfum sínum 3 vikur, því eg álit þann
frest of lángan; eg álít henni nægja til þess viku, og ef mikil þörf
þætti á vera, mætti nokkuð lítið leingja þenna tíma, en eg held
frestinn of langan. Og af því mer hefur heyrzt á þíngræðum sumra,
sem talað hafa, a~ þær stefni a~ því, að þeir muni halla ser a'b
uppástúngu minna hlutans, þá áskil eg mer því breytíngaratkvæðí
um það, í þá átt, að nefndin skuli hafa lokíð starfa sínum viku
eptir þínglck; en forseti alþíngís geti þá leingt þann tíma, ef þörf
gjörist. t1ao hefur verið sagt, að þaö mundi varla verða mörg mál
fyrir nefnd þessari, en ef það verður eigi, þá verour vilmfrestur
nógur fyrir 7 manna nefnd, en yrðu nú mál þessi SYO mörg, a~ þíng-
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menn sæju fyrir, ab fresturinn yrN of stuttur fyrir nefndina, þá veit
eg ekki, hval'> eg á ab hálda um allan þann mála-fjölda, sem vanur
er ab koma fyrir alþíng; og ef þíngi~ vissi, a~ meðlimir þess mundu
verða yi~ þetta riðnir, þá mundi það sýna meiri varkárni í al'> taka
In'ert mál til nefndar, og hafa alþíngismálin færri, en reyna til að
láta þau fá sem bezt úrslit, og gæti þetta orðið þinginu aðhald til
þessa, og er þal'> mikilsvert. þal'> hefur verið talið á móti minna
hlutanum, al'> iirgreíðsla málanna mundi bíða i tvö ár; það getur nú
verið satt, en eg get ei frnyndað mer, að mörg mál verði eins lög-
uð, og meiri hlutinn tók til; og hve leingi bíbur ei úrslit sveitamal-
anna, eptir uppésningum meira hlutans? mer þætti gaman, að meiri
hlutinn gæti sannfært oss um, a~ það yrði skemur lll Hinn 5. kon-
úngkjörni varaþíngmaður tók fram, að honum felli eigi vel í geð
uppástúnga meira hlutans í þessu, og er eg honum samdóma í því,
Eptir þeirri aðalstefnu, sem nefndin fer í, þá vilja uppástúngur meiri
hlutans, aðgreina málin sem mest frá valdstjórnlnnl, en úrslitin koma
þó til hennar á endanum og er þetta "uprincipalt" eða andspænis
sjálfu ser. Eg get þá ímyndað mer, a~ þessi mál gángi í gegnum
fjóra hreinsunarelda, þar sem önnur mál láta ser nægja með þrjá.
Bábar uppástúngurnar, bæbi meira hlutans og minna hlutans, eru
til brababyrgða, þangað til biiið er að akveða vald alþíngis, og að
því leyti fara þær báðar í sömu stefnu; eg vil nú samt ekki segja,
a~ uppástúnga minna hlutans se svo úr garði gerð, a~ eg segist
ætla að fallast á hana; eg áskil mer einúngis breytíngaratkvæðí vlð
hana, ef hún kynni má ske að fá samþykki þíngsíns. Framsögu-
maður gat þess, að 1853 hefði þíngtð beðið um, al'>láta seinustu
úrslit málsins bíða, og eg held, að nefndin heiði líka gert rettast í,
að láta "ið það lenda, sem beðið var um 1853. Eg fer nú ekki
fleirum orðum um þetta al'>sinni, en áskil mer einúngis þau breyt-
íngaratkvæðí, sem eg hef talað um.

Framsögumaður : þal'l hefur báglega tiltekizt fyrir hinum
heíðraða þíngmanni Snæfellsnessýslu, a~ hann kemur her sannfær-
íngarlaus, og fer burtu aptur sannfæríngarlaus, og eg efast um, að
eg hafi þá andagipt, að geta blásið sannfæríngu í brjóst honum.
Hann tók svoeptlr, sem nefndin heiði sningið upp á tveimur amts-
ráðum, en eg held það se misskilníngur af honum; en nefndin vill
ekki stríða um orð, hann má kalla það, hvað hann vill, en það er
þó beinlínis tekið fram; það eru þessi einstöku tækifæri, þegar sýslur
greinir á, þá eru það kosnir menn, sem ásamt mel'>amtmanninum
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eiga að skera úr málum þeim, sem ágreiníngur er um. Hitt, sem
nefndin kallar amtsráð, eru menn, sem eiga al) hafa umsjón opin-
berra sjól)a á hendi. Þíngmal)urinn heit, að þetta mundi kosta 8
eða 12 hundruð dali; hann gat þá eins tekið munninn fullan, og
sagt 1600, því það er eins ástæðulaust, Hann tók ser breytíngar-
atkvæði vil) uppésttingu minna hlutans, og vildi láta forseta alþíngis

leingja setu nefndarinnar, ef á þyrfti a() halda, og lagði það þar
með á eins manns vald ; en hann gætti ekki al) því, a() þá hlyti
forseti sjálfur al) rannsaka öll mál, og kynna ser, hvort nefndin
mundi hafa getað aflokið þeim á þeim tiltekna tíma eður ekki;

en ef forseti nú er fjærverandi ? (E. 6. Kúld: þá varaforseti).
G. Einarsson: Eg ætla ei að tala um aðalstefnuna ímáli þessu,

en þó get eg ekki varið mig þeirri athugasemd, þegar talað er um
amtmennlna mel) þessum tveimur kosnu mönnum, al) þessir síðustu
verða fremur málaflutníngsmenn en úrskurðarmenn, og eg er þeirrar
mciníngar, al) sýslurnar muni helzt velja kappsmenn til þeirra starfa;
það er raunar ekki "íst, en það gæti þó skel), og þykir mer málíð
ískyggllegt, þegar það er skobað frá þessu sjénarmiði. Eg vil geta
þess, al) þegar eg les 31. gr. a, og skoða sjóN þá, sem amtsráðið
lí um að fjalla, þá finnst mer vanta alþfngisskattínn ; finnst mer amts-
rríbin í Suburarntlnu eiga að hafa umsjón yfir honum og niðurjöfnun
hans Ii Iandíð, þar eð stiptamtmaðurínn er formaður þessa rál)s; eg
tek mer því breytíngaratkvæðí í þessu tilliti.

E. Ó. Kúld: Hinn heiðraði framsögumaður fann það a\) breyt-
Ingaratkvæði mínu, al) það hefð i :ltt að til taka varaforseta með

forseta, en framsögumanninum er það eins ljóst eins eg mer, al)
varaforseti er í stal'l forseta, í forföllum hans; og hann veit þa\)
eins vel eins og eg, a\) forseti er ekki laus vi\) þíngstörfin í viku
eptir þíng, og a() hann verði í Reykjavík þá, jafnvel þó hann ætti
heima í Kaupmannahöfn. Víðvíkjandi þessum 1600 rdl., sem hann val'
a'O tala um, þá nefndi eg þ,í a\) sönnu aldrei, en þa\) gæti vel verið,

að spá hans rættist, þegar reiknað er saman um allt land ferðir
þessara manna og dvöl þeirra á amtmannasetrunum. Eg verð að
játa, a\) mer brá yi'6 af honum, slíkum manni, a\) honum skuli verða
það við a\) bregða mönnum um sannfæríngarleysi. Eg hafði aldrei

sagt, a\) eg væri sannfæríngarlaus; en eg sagðl einúngis, að ræður
þingmanna hefðu ekki kornið mer enn á neina stefnu; en þó eg se
cnn ao hans áliti ~ín sannfæringar í þessu tilliti, þá getur vel verið,
ilO C'g sann færist, á\'Jur en ntkvæðagreiðslnn fer fram: og þykir mer
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þá betra, ao hafa heldur seinna rótfest sannfæríngu mína um m:ílio,
en gefa hana út strax, áour en eg þarf, en greiða síðan atkvæði :i
móti henni, eða því, sem eg 110ur hefðí talað.

J. Sigurðsson: Eg gat þess áoan, að hvortveggja aðferðin, bæði
meira hlutans og minna hlutans, væri bundin kostnaði ; en eg verð
ao vera samdóma þíngmanni Rangvellínga og þíngmanni Snæfellínga,
að það hljóti ab verða meiri kostnaður vlð uppástúngu meira hlut-
ans; kostnaðurinn vlb uppástúngu minna hlutans er allur, þar sem
hann er seour; þar er talað um funda fjölda, alþíng, laun og tíma.
Aptur er amtsráoio í tvennu lagi, og þal'l er étakmarkað, hversu
margir fundir þess skulu verða, og kostnaður víð það er heldur ekki
takmarkaður, :Mer er ekki kunnugt, hversu hægt er að komast til
amtmanna í Norður- og Suðurömtunum, en í Vestnramtinu veit eg
menn opt þyrftu að tefjast í 2 og 3 víkur, t. a. m. þeir, sem eiga
að sækja yfir Brcíðaflóa, og ef þess háttar ferðir koma opt að, þá
mundi leiða af þeim mikinn kostnað. l\Ier þykir og annað að upp.í-
stúngu meira hlutans, nefnilega a'ð amtsraðin skulu vera til að hafa
umsjón yfir sjóounum, og lilít eg það ei svo nauðsynlegt, að til
þess se kostandi ; eg held þeim se borgið undir amtmanninum ein-
um, og þeir halda reikninga þeirra fyrir ekkert upp á sína em-
bættisskyldu; og gefi þeir lít prentaða reíkníngana fyrir alþýðusjénir,

þá þykir mer allt feingið í því efni. þetta nýja fyrirkomulag þykir
mer ekki æskilegt, þVÍ það er eintóm fjárútlátabyrN upp á bændur
cnn a'ð nýju. Eptir þVÍ, sem meiri hlutinn stíngur upp lí amts-
nefndum í 27. grein, þli er eingin tryggíng í málinu fyrir sýslu-
nefndirnar, nema undir amtmanninum einum, og þá undir innan-
ríkisraðherrann. Ef einginn mætir, þá úrskurðar amtmaður einn; ef
mötstoðumaðurinn mætir, þá úrskurðar hann með honum. Ver'ði
þetta tekið til atkvæðagreiðslu, þá vantar um það í greinina, hvaða
laun að þeir menn eigi ao hafa, sem kosnir verða í amtsnefndína,
svo einhver tryggíng se fyrir því, að amtsnefndir þessar verðl til.
Í 31. e vantar að til taka vegi á milli sýslna, og áskil eg mer víð-
aukaatkvæði um þetta. :Mer þætti líklegt menn mættu sjá það, ao
það mundi töluvert flýta fyrir atkvæðagreíðslunní, að bera upp þau
tvö höfuðsakramentís-stykkl, ágreiníng meira hlutans og minni hlut-
ans fyrst, því eg gæti ímyndað mer, að það tækist þá kann ske af
mönnum, að greiða atkvæði um sumar greinirnar fleiri í nefndarálit-
inn, en það mun þykja á móti reglu. Framsögumaðurinn furðaði
sig á, hversu þíngmnður Snæfellínga var eannfærfngarlítlll, en eg
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furða mig ekki á því ; en á því furða eg mig, ef þíngmenn eru nú
víð þessar umræður búnir a\) fá þá sannfæríngu, að málið se nú
orðið svo undirbúið, a\) æskilegt se nú að biðja, a\) það se nú strax
gjört að lögum. Eg er ekki þeirrar mciníngar, og vil ei óska þess.
Ver verðum a'O gæta a\) því, a'Oa'O þessum sveitalögum eigum ver a\)
búa, aldir og óbornir, börn vor og barnabörn og eptirkomendur, og
því vil eg eigi, að hrapað se að þeim; og eg held, að það væri
eingin mínkun, þó einhver leti í ljósi þá meiníngu sína, að hann
vildi hafa sveitastjórnina, eins og hún er. Stjórnin hefur og í á-
stæðunum fyrir frumvarpi sínu eins og láti'O það í ljósi, a\) hún
furðaði sig á, a\) alþíng skyldi biðja um sveitastjörnarlög, því hún
segir, a\) þíngtð hafi án efa lýst ásigkomulagi sveitastjórnarinnar ver,
en skyldi, og eg get ekki varið mig því enn, að minna á, a'O menn
skyldu varlega hrapa að þessu mikilvæga málefni, og finnst mer alþíng
ekkert gera í mótsögn vi'O sjálft sig, þó það beiddi um, að málinu
væri frestað ; þa'O er í sömu stefnu, og alþíng beiddi um 1853, þeg-
ar þetta mál var innifalið í stjórnarfyrirkomulagi Íslands, þá ákveðin
yrði staða þess í konúngsveldinu.

Framsögumaður : þa'O er lángt frá mer, a'O bera þíngmanni
Mýrasýslu á brýn sannfæríngarleysi; þvert á móti furða eg mig á
hans óbifanlegu sannfæríngu um nauðsyn hrcppstjóranna. þa'O er
undarlegt, að stundum eru menn a'O tala um óbærilegan kostnað, af
því að sýslunefndin á a'O kjósa menn með amtmanninum; stundum
eru menn a'O tala um, að einginn muni mæta; ef einginn mætir, þá
skil eg ekki, af hverju kostnaðurinn ætti að rísa. Eg heyri á þeim
þíngmönnum sumum, er hafa talað um þetta mál, a'O þeir gera r<Í'O
fyrir laungum Ierðum ; en þegar nú kosnir eru duglegir menn, sem
búa nálægt amtrnanni, og ekki þurfa að fara nema eina dagleið einu
sinni eða tvisvar á ári, hvar er þá sá hinn óbærilegi kostnaður ?
Mer skildist á ræðu þíngmannsins úr Mýrasýslu, að hann blandaði
saman amtsraðunum og þeim nefndum, sem meiri hlutinn ætlar að
skuli skera seinast úr málunum með amtmanninum, en 31. grein er
eign nefndarinnar allrar, en nefndina ágreindi ekki nema um 27. og
28. grein; um 31. grein var nefndin samdóma, hver störf amtsráð-
i'O skyldi hafa á hendi.

P. Sigurðsson: þa'O getur vel verið, að sýslunefndin kjósi
menn nálægt amtmanni; en eg er ekki á þeirri meíníngu, að svo
muni ætíð fara, þegar sýslunefndir greinir á, því þá munu menn
kjósa hina duglegustu og líklegustu menn, og hver sýslunefnd fyrir
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sig einasta þá menn, sem hafa sömu skoðun og þær, og kemur þ:í:
allt undir því, að hverri skoðuninní amtmaðurinn hallar ser. Eg:
verð því að vera á sömu skoðun og þíngmaður Dalasýslu, að þetta
seu málaflutníngsmenn, og er það eingin nýbreytni, heldur gamalt.
Minni hlutinn fer hreint og beint í uppástúngu sinni. Nú eru ekki.
nema tveir menn, frá sinni sýslunni hvor, sem á greinir, svo eg álít
það mikinn galla á fyrirkomulagi þessu, a~ amtmaðurinn se einn,
en menn sendir til hans; ef þeir nú fara, þá kemur kostnaður fyrir
ferð þeirra, því sýslunefndir mega þó kjósa til þess hvern, sem þeim
lýst, og eru þá eins mikil líkindi til, a~ þeir kjósi þann mann, sem
býr lángt frá aðsetursstað amtmanns, því undir því verður kosníngin
komin, til hvers þær bera bezt traust, hvað sem kostnaði Iíður. Svo
er farið a~ skrifa út til stjórnarherrans, ef máli~ er á milli amta,
og er þa~ krókótt lei~ og margur hængur á, ef til vill. Miklu seinni
gætu or~i~ úrslit þess hin síðustu með þessari aðferð, a~ leggja það
undir raðherrann í Danmörku, sem er 4. úrskurðarvald, en se það
gjört samkvæmt uppástúngu minna hlutans; ef að nú meiri hlutinn
ætlast til, að menn þessir fari lángar leíðlr, og sitji svo á rá~stefnu
með amtmanni borgunarlaust, þá get eg ekki frnyndað mer, hvernig
þeir geta ætlazt til, ab bændur geti tekizt slíkt á hendur, og þá em-
bættismenn yrðu fyrir valinu, mundu þeir því að eins takast þvílíkt
á hendur, ab þeir ættu von á, að fá fyrirhöfn sína ríflega borgaða.

J. Petursson: Ef þessir menn, sem þannig eru kosnir, skoða
sig sem málaflutníngsmenn, þá er það öldúngis rángt; þeir eiga ein-
úngis að skera úr málunum, og þannig eiga þeir al'> skoða stöðu
sína, hlutdrægnislaust og án tillits til þess, hvort þeir hald ser hylli
sýslunnar eða ekki, og það gjöra þeir, seu þeir réttvíslr og skyn-
samir.

J. Hávarðsson: Eg hefði kurmað betur Yi~, ef amtsraðín hefðu
úrskurðarvald í sveitalegum málum öllum, en a~ amtmenn hefðu
kosið menn til a~ rannsaka með ser sjóðina ; því það álít eg minna
vandaverk; en þá var eptir að úrskurða, þá þrætur risu milli amta,
sem eg ætla ekki mundi koma fyrir, og þá var bezt a~ láta innan-
rfkísrabherrann hafa einhver rá~ með ab skera lÍr því.

J. Petursson: Þíngma~ur Subur-Múlasýslu vill þá steypa um
verkahring amtsrábanna ; en hvaða tryggíng er í því, ab amtmaður
velji ser menn til þess að skoða reikninga sína? Þa~ er eins gott,
ab amtmaðurinn geri það einn.

Framsögumaðu,': Þa~ "ar eitt satt í ræðu þíngmanns Ráng-
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vellínga, ac' eptir uppástringn meira hlutans eru fjögur úrskurðarvöld,
en þal'J er ekki nema þegar örnturn ber á milli, og það er víst sjald-
gæft. Eg vildi minna á þetta, af því mer fannst þetta gól'J athuga-
semd.

G. Brandsson: þal'J eru margar meiningar um kostnað þann,
sem uppástringa meiri hlutans geti haft í fiir með ser; en eg get
ekki sel'J á 27. grein, að til hans se ætlabur einn einasti sklldíngnr,
svo það er eingin ;íætlun gerð um, In'ort hann muni verða mikill
eða lítill. Ef nú þeir menn, sem þar er gjört rál'J fyrir að ásamt
amtmanni eigi að skera úr ágreiníngi sýslna í milli, þurfa ao ferð-
ast heiman al'J frá ser margar dagleiðir og síðan sitja hjá amtmann-
inum nokkra daga eða má ske svo vikum skipti, þá væri mjiig ó-
sanngjarnt, ef þeir ættu að gjöra þetta borgnnarlaust, en hver á þá
no borga? þao stendur reyndar í 32. grein, að öll útgjöld, sem
Ieíðí af störfum amtsníðsins, skuli grelða af jafnaðarsjöðl amtsins;
en þetta, sem talað er um í 27. greininni, er ekki amtsráð, heldur
stjórnarráo ser, og mun því ekki fást borgun handa því á þenna
hátt, nema gjörð væri ný uppástringa mn það, Uppástúnga minna
hlutans er þó miklu hreinni; menn sjá þar, að hverju er að gánga;
en meiri hlutinn þyrfti að taka betur fram, hvað hann eiginlega
meinar með uppástúngu sinni. Hinum háttvirta 5. komíngkjörna
varaþíngmanni líkaði ekki, að alþíng skyldi kjósa í nefnd þá, sem
minni hlutinn hefur stúngi'ð upp á, af því hún væri fyrir neðan það ;
en þessi aðferð er þó ekki dæmalaus, því konúngur kýs þó sex
menn í alþíng, og munu þó flestir ætla, að hann standi skör hærra
en það.

Framsögumaður : Nefndin ætlaði mönnum þessum einga vissa
borgun, af því hún ætlaðíst til, að þeir væru svo nærri amtmanni, og
tækist starfa þenna á hendur af skyldurækt sem gdðír fðlagsbræður,
og, þegar svo bæri undir, fyrir nokkra þóknun eptir samkomulagi vil'>
sýslunefndirnar, og því furðar mig á, að menn skuli álíta þessa til-
högun kostnaðarsamnrl en uppástúngu minna hlutans. þar sem aðan
var talað um 8 eða 12 hundruð dala kostnað, þá se eg ei, hvaðan
þess háttar er gríplb ; en það er allt annað spursmál, hvort felags-
lífi voru er svo mikil'! þokað áfram, að þessum tilhögunum verði
þannig við komið.

G. Brandsson: Eg fekk þá að vita það núna, sem eg vissi
ekki áoan, að nefndin ætlar einga borgun mönnum þeim, sem verið
er um al'> tala; en þal'J vero eg a'ð álíta megna ösanngtmí, Ag "ero
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líka a~ játa, að eg er ekki eins trúarsterkur og hinn háttvirti íram-
sögumaður, þar sem hann hðlt, a~ menn mundu gera þetta af ein-
tómri skyldurækt ; hitt ætla eg öllu heldur, að eingin fáist til þessa
með þeirri tilhögun, sem her er stringíð upp á.

Framsögumaður : Þíngma~urinn á rett á, a~ taka ser um það
breytíngaratkvæðí, ef hann vill.

G. Brandsson: Þa~ er mjög óvíst, hver úrslit verða þessa
máls yfir höfuð a'b tala, og mun eg því ekki fara fram á það a'b
svo stöddu; en um felagslíf vort efast eg, hvort það muni vera korníð
svo lángt, a'b önnur eins lög, og þessi, geti orðið a~ þeim tilætluðu
notum. Eg gæti fært nokkur dæmi til, sem sönnuðu hit} gagnstæða;
en eg vil ekki veikja trú manna með þeim, heldur lofa hverjum
einum að hafa her um sínar meiníngar.

H. Kr. Friðriksson: "Þa~ skal vanda, sem leingi skal standa",
segir maltækíð, og svo er um þetta mál, sem á að vera grundvöll-
urinn til framfara vor, Íslendínga. því eg er enn eigi sannfærður
um, að tími se kominn til þess, að lögleíða tilskipanir þessar, og
er þa~ eigi fyrir þá sök, að eg se hræddur við, a~ fá Íslendíngum
þær í hendur, því að það mun verða svo um hverja eina nýbreytni,
að margt mun fara óskipulegar úr hendi, en æskjandi væri, svona
fyrst í stað, meðan menn eru að venjast því, heldur af því, að eg er
sannfærður um, að menn her eru ekki enn komnir svo lángt, a~
þeir hafi nægilega hugsað um fyrirkomulag sveitastjórnar á Íslandi"
og það virðíst mer heyra megi á þíngræðunum. þa'b er eitt atriði,
sem mönnum ber helzt á milli um, nefnilega um 27. og 28. grein
í nefndarfrumvarpinu á annan bóginn, og uppástúngu minni hlutans
Y'i'bþær greinir á hinn bóginn, og verð eg þar að fallast á uppá-
stringu minna hlutans, því þar se eg þó samkvæm ni í, en einga i
uppástúngu meira hlutans. Mer varð það sem fleirum, a'b eg heIt;
fyrst, að meiri hlutinn vildi stofna tvö amtsrað, en nú se eg, a'b það eru
gjör'barmenn á milli tveggja máls parta ; en þá se eg einga samkvæmni
í því, að amtmaðurinn se ávallt aðalmaburinn, Ef það ætti a~ vera
nefnd, þá getur mer eigi betur fundizt, en að það se gagnstætt allri
hugmynd um nefnd, að einn maður skeri úr; eg veit eigi betur, en
ef nefnd er, þá se ekki gjörðln álitin lögmæt, nema a~ minnsta kosti
meiri hluti nefndarmanna se viðstaddur, þá er enn önnur 6sam-
kvæmní, að sum mála þessara eru lög'b undir umboðsvald, ekki eptir
eðli málanna, heldur skuli það fara rett eptir hendingu, hvaðan
málin sðu, eða hvar málspartamir seu. Eg se því ekkert á móti
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uppdstúngu minna hlutans, á meðan ekkert er ákve'ði'ð um stöðu Ís-
Iands í fyrirkomulagi alls ríkisins. þar sem þfngmabur Strandasýslu
tók þa'ð fram, a'b þa'b væri ósamkvæmni, að alþíngi skærl úr, af því
þar væru konúngkjörnir menn, þá er ekki ætlazt til þess vegna þess,
því að komingur á einga a'b kjósa í nefnd þá, sem minni hlutinn
stingur upp á, heldur alþíngí, og þá eru þeir eigi leingur koming-
kjörnir; en minni hlutinn hefur áliti'ð það mest tryggjandi fyrir úr-
slit málanna, a'ð her eru konúngkjörnir menn, og þa'b megi gánga
að því vísu, a'ð það muni jafnan þeir menn, er bezt sðu að ser á
öllu landinu. Hann sagðí, a'ð minni hlutinn ætlaðist til, a'ð úrslita-
valdið kæmist undir landstjórnina, en það stendur hvergi skrifab ; en
minni hlutinn hefur sjálfsagt hugsað, a'ð her mundi komast land-
stjórn á, og viljað láta það vera óákve'ði'ð, hvort úrslitavaldið væri
lagt undir þessa landsstjórn, eða það festist við alþíngí, eða hvar
það lenti. Hinum 5. komingkjörna varaþíngmnnni þótti það a'ð, a'ð
málin biðu í 2 ár, en hann verbur a'ð gæta að því, a'ð það eru sum
mál, sem ekkert bíða, og a'b meðaltölu bíða þau eitt ár, þegar litið
er til þess tíma, sem er á milli hvers alþíngis ; en hversu leingi eru
málin sum núna á ferðinní ? Eg veit eitt mál her í bænum, sem
stó\) á meir en heilt ár. Honum þótti évíðkunnanlegt, a'b valdstjórn-
in ekki skyldi mega grípa inn í sveitamálin, og tók til dæmis, ef
uppreist yrðl ; það er sannarlega undarlegt, a'ð hann, svo skynsamur
maður, skuli koma með slíkt; eg held, að sveitastjórnin færi þá út
yfir sinn retta verkahríng, ef hún færi að gjöra uppreist, og upp-
reist alls eigi geti talizt með sveitarmálefuum ; enda mundi vald-
stjórnin alls eigi biðja hreppsnefndirnar leyfis, þó hún gripi fram í
uppreist. Hann fann líka að því, að alþíng skyldi kjósa amtsnefnd-
irnar, sem þó stæðu fyrir neðan alþíngi; það get eg ei fallizt á,
því eg skoða amtsnefndirnar svo, að þær hafi annan verkahríng en
sveitanefndirnar, því að aðalverkefni þeirra er a'ð sjá um almenna
sjó'ði. Eg verð því að fallast á uppástúngu minna hlutans, því á
uppástúngur meira hlutans get eg eigi fallizt, eins og þær eru úr
garðl gerbar ; hann hefðí getað, ef til vill, lagað uppástúngur sínar
svo, a'ð eg hefði fallizt <i þær, enda þótt þær hefðu farið í sömu
stefnu, en það hefur hann eigi gjört. Og ef uppástúnga minni hlut-
ans ei fær meöhald, þá fellst eg á varaatkvæði hans; því eg se
einga samkvæmní í því, að embættismenn einir skuli skera úr mál-
um þessum.

Frmnsögumaður: Pa'ð var talað um, a'ð málin gæti beN'ð í
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2 ár, en eg held, ao þau vel geti beN'b í 20 ár. Mlnna hlutanum
þótti réttur starfatími fyrir þ,i alþíngisnefnd, sem hann hefur stúngio
upp á, 3 vikur; en séu einhver mál eptir, þá verða þau a'b bíða í
4 ár; en það er alls ekki sagt, a'b hin sömu mál skuli fyrst verða
tekin fyrir, þegar nefndin kemur saman í næsta sinn, og eg se ekki
annað fyrir, en þessi tilhögun verði öhafandl, af því sum mál verða
eptir þessu má ske aldrei útkljá'b. Meiri hlutinn hefur aldrei ætlað
a'b gefa uppástúngu sína út sem öaðflnnanlega, heldur einúngis til
braðabyrgða, þangað til úrslmr'bal! væri um verkahrfng alþíngis, og
eg vona, a'b þíngmönnum se þetta ljóst. þa'b getur verið, ef til
vill, í sjálfu ser eðlilegt, að þessi mal heyri undir alþíng; en eptir
krfngumstæðunum áleit meiri hlutinn það ekki rett, a'b biðja nú
um það a'O sinni. Eg skil ekki, hvaða hugsun minni hlutinn hefur
haft um úrslit málanna, þegar hann gjörir uppástúngu til bráða-
byrgða, nema hann ætlist til, að þau bærist aptur undir valdstjórn-
ina, og hitt var þá miklu skynsamlegra, að bi'bja stjórnina beinlínis
um úrskurðarvald handa alþíngi. Uppásttíngan væri þá ekki undir-
orpin þessum mísskllnfngi, sem nú er; en eg held nú, að raðlegast
se, a'b halda ser til þess, sem mí er; eða þá biðja um að fresta
sveitastjórnarlögunum hreint og beint að öðrum kosti, því það er ó·
víst, ef þíngio fellst á uppástúngu minna hlutans, hvort mál þetta
kemur aptur fyrir alþíng.

H. Kr. Friðriksson: Mer þykir þab sannarlega merkilegt bæði
af hinum heiðraða framsögumanni og öðrum þíngmönnum, a'b vera
allt af a'b koma með spádóma um, hvernig stjórnin muni taka í hvað
eina; og mer finnst það sannarlega ósamboðið þíngmönnum, a'Overa
að staglast á þessum spádómum ; í stað þess, ab mæla eptir sann-
færingu sinni, hvað hentast se og bezt eigi víð, enda ætla eg mer
aldrei a'b fara að neinu eptir þess konar spádómum. þar sem hinn
háttvirti íramsögumaður sagðí, að þær 3 vikur, sem minni hlutinn
hefur stúngi'b upp á, geti opt veríð of stuttur tími til afgreiðslu og
úrslita þeirra mála, er undir þessa nefnd verði Iögð, þá er það satt,
a'b þrjár vikur nægja, ef til vill, ekki, og það væri víst ekki rétt,
að binda nefndina víð svo lítinn tíma, og áskil eg mer breytingar-
atkvæði um það, á þá leið, a~ nefndin skuli flýta afgreiðslu mál-
anna, sem framast má verða,

Framsögumaður : Eg ætla mer ekki a'b svara þíngmanni Reykja-
víkur orðí til orðs ; en áhrærandi það, að hann talar mn spádóma,
þá vil eg geta þess, að eg kalla það eingan spádóm, þó menn vírðí
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fyrir sér, hvort nokkur líkindi sðu til, að einhver hlutur muni fá~t.
eða hafa tílætluð not fyrir landið. Ver erum ekki komnir ber :i
þíng til þess, að berja hlutina blákalt áfram; mer finnst þessi skoð-
un á málefnunum, sem þfngrnaðurinn kallar spádóma, vera skyn-
samleg, en alls ekki ósæmileg. Ver eigum, hvort heldur er, sein-
ustu úrslit mála vorra undir stjórninni, og þíngma'ðurinn ætti þó að
gæta að því, sem hefur verið tekið fram, að þessi tilhögun er ekki
ætluð til að vara um aldur og æfi.

J. Petursson: Mer liggur ntí víð að segja um oss, það sem
þíngmaður Gullbríngusýslu sagði um landsmenn, a'ð það lítur svo út
sem ver sðum ekki komnir eins lángt, og stjórnin ætlast til. Ef Ís-
lendíngar eru komnir svo lángt, að þeir geti tekið þátt í stjórn
sveitarmálefna, eins og stjórnin ætlast til, þá eiga menn ekki að kasta
frá ser málinu; það þarf ekki a'ð kasta frá ser hreppsnefndum og
sýslunefndum, þó seinustu úrslitin sðu ekki fullkomlega ákvör'ðu'ð
strax eður lög'ð undir þjóðina. En það er allt annað, ef eingin
laungun er hjá þjöðlnní til þess að fá þessum nefndum korníð á,
þá er má ske bezt að biðja um, að málinu verði frestað.

G. Brandsson: . Fremsögumaðurinn tók fram, að nefnd þeirri,
sem minni hlutinn hafði sningið upp á, mundi kann ske ekki nægja
20 ár; getur hann þá ætlast til fljótari afgreiðslu hjá amtmönnum
með tveimur mönnum, og það fyrir einga borgun?

Framsögumaður : Eg vil bíðja þess gætt, að það er munur,
frá þrem örnturn og frá einu amti; nefndin her hefur miklu meira
erfiðí ; eg hef skilið minna hlutann þannig; en meiri hlutinn fer ekki
fram á þetta, heldur einúngis í hverju amti fyrir sig.

G. Brandsson: En her eru 7 menn ætlaðir í nefnd, en 3 í
hverju amti, og kann ske ekki heldur nema 3 fyrir öll ömtin; því
meiri hlutinn raðgerir, að amtmennirnir skeri einir úr málunum, ef
hinir ekki mæti. Eg held líka, að menn þeir her, sem alþíng kysi,
mundu verða málunum betur vaxnir, en margir aðrir, enda þó líka
gæti út af því borið.

P. Sigurðsson: Meiri hlutinn hefur ekki fært neinar ástæ'ður
lí móti grundvallarreglum minna hlutans, heldur a'ð eins tekið fram,
að það mundi ekki fást hjá stjórninni, og mun eg gánga inn á það,
sem mer þykir betur fara. Eg hef líka tekið það fram, að það væri
tvísýnt, hvort stjórnin geingi inn á stefnu meira hlutans, þar hún
hefur aðhyllzt sýslunefndir. þessu hefur fyr verið spá'ð her lí
þingi bæðí í verzIunar- og undirskrlptar-rmílunum, og optar, og get
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eg ekki láti~ slíkar grýlur hræða mig, Þ\Í menn sjá þó nokkuð
fram á kostnað þann, er uppástúnga minna hlutans muni af ser leíða ;
en hitt er mer hulinn leyndardómur, og þó það Ieínglst, þá er samt
uppástúnga minna hlutans öbrotnarl.

J. Sigurðsson: Eg er gjarnsamlega samþykkur bendíngu hina
háttvirta framsögumanns til þingmannsins úr Gullbríngusýslu, a~
þa~ Be réttast a~ taka ser breytíngaratkvæðí víð undlrbúníngsum-
ræðuna, þegar manni líkar ekki, _hvernig einhver grein eða atrlði er
Iagað ; eg verð líka að vera sa. dóma hinum heíðraða þíngmanni
Gullbrfngusýslu í því, a~ það se töluverð ósanngirni, ef menn væru
skyldaðir til a~ ferðast, og sitja í þessu amtsraðl fyrir ekki neitt,
hvað opt sem þar væri haldin samkoma; og það er ekki einúngís
ósanngirni, heldur væri það þýl'língarlaus samsetníngur að vera að
búa til amtsrað og nefndir upp á þann máta, rétt til að láta sýnast,
a~ her ætti a~ gefa málum manna einhvern rett; en í raun réttri
væri þó Ialíð niður undir, að ekkert ætti að vera; því það sjá allir
heilvita menn, a~ til þessara amtsráðafunda færi einginn lifandi:
maður, ef þeir feingju ekkert í staðinn. A~ setja slíkt saman gel,
eg því ekki kallað annað en hræsni eða narr. Eg held það se því
næst, a'ð eg rðttí úr þessu fyrir nefndinni, og áskilji mer rett til
víðaukaatkvæðis Yi~ 27. greinina, og til þess að verða sem næst
anda hins hefðraða framsögumanns, þar hann sagðí, að slíkar Ierðír
yrðu að vera komnar undir tiltrú og þjóðlyndi þeirra, sem kosnir
væru, líkt og nú er um alþíngismennina til þessa þíngs, þá er líkast,
a~ víðaukaatkvæði mitt stíngi upp á því, a~ amtsnefndarmenn þessir
feingju í laun 3 rdI. um hvern dag, frá heimili sínu og þar til
þeir kæmu heim aptur, og ferbakostnaðínn að auk, eins og þeir
vildu reikna hann mikinn. Feingi breytíngaratkvæðí hins háttvirta
konúngkjörna varaþíngmanns framgáng, að 1 maður væri sendur til
þessara amtsneínda úr hverri sýslu landsins, þá væru það 20, og
svo 3 amtmenn og 2 prófastar og biskup, gjörir 26. Og vissu menn
þa~ nú, eins og sagt hefur verið, a~ þeir yrðu nú að sitja saman
yfir 3 vikur, og sumir kann ske vera annað eins á ferðínní, ef illa
gefur, þá gætu menn þó rennt nokkurn grun í, að her vi~ kæmi
dálítill kostnaður, sérdellls ef einhver gæti sagt, hvað margir al)
yrðu nú þessir fundir .l ári; en það veit nú einginn, og þegar al)
her við bætist með sama hætti kostnaðurinn af amtsraðínu, því sem
á ab skapa, til a~ sjá um þl\ opinberu sjó~i, og líkast til samslags
kostnaður af sýslunefndunum, og helmíngur af öllum skylduverkum
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í landinu eptir 25. grein, og svo skal demba öllu þessu eptir 32. gr.
á jaínaðarsjéðlna, og á~ur er alþíng þetta búið a~ koma á þá kostnaðln-
um af frjálsu verzlunínní, sem einginn veit, hvað mikill kann a'b verða,
og lögreglunni í Reykjavík, og 600 rdl. til læknakennslunnar, þá má
sjá, að vi'b þetta þíng hafa jaínaðarsjéðírnír feíngíð sannarlega gleðjn,
og landsmenn, sem tíunda lausaféð, og leggja gjaldi'ð til jafnaðar-
sjó'ðanna, hafa feíngíð sannarlega ástæðu til þakklætisendurminníngar
víð alþíngi 1855, þar þeir sjá, a'ð það hefur þó tímt að virða menn
þess, að þiggja af þeim dálítil peníngaútlát til ýmsra hluta.

St. Jónsson: Þíngma~ur Mýrasýslu er sterkari í voninni, en
eg, um þetta breytíngaratkvæðí, sem hann tók ser núna, og því fer
hann svo ítarlega út í allar þær farsællegu afleíðíngar, sem hann
vonast eptir af því muni leíða. Sumir kalla 1) vikur ekki nægja
fyrir nefndina a~ sitja að dómum, en sumir halda, að henni se nóg
ein vika, sýnir þetta ljóslega, hvað sú uppástúnga er á veikum grund-
velli bygg'ð. Eg held hún muni líka Ieíða af ser fjarskamikinn kostn-
að, þó hann verði ekki eins mikill, og af breytíngaratkvæbi þingmanns-
ins, sem seinast mælti. þa'ð er líklega or'ði~ kunnugt, að þetta amts-
rá'ð er korníð frá stjórnarfrumvarpinu, en ekki frá nefndinni, og sem
minni hlutinn allt af hefur samþýðst, þangað til að úrslitunum korn,
svo það er ekki a'ð kenna meiri hluta nefndarinnar. þa'ð má nú
leingi fara því fram, að ei se kominn tími til þessarar tilhögunar á
sveltastjérninni, en það eru þó frá nokkrum sveitum á'ður komnar
bænarskrár um bót á henni, og þær sveitir hafa þó fundið nauðsyn
á betra fyrirkomulagi, og eg held, að vert se að hlynna a'ð þeim,
og styrkja sýslunefndirnar með kraptí, þar sem þær eru farnar að
myndast af sjálfu ser. Eg fyrir mitt leyti get ei annað vhaldíð, en
a'ð menn eigi að hlynna að málinu, hvernig svo sem stjórnin
kann a'ð taka í þær breytingar, sem nefndin hefur gjört; eg held
og, að flestum, sem bíðja einhvers, se annt um, að bæn þeirra se á
rökum bygg'ð. En ekki get eg ímyndað mer, a'ð fyrri uppástúnga
minna hlutans fáist; þar á móti er eg góðrar vonar um seinni upp-
listúngu hans, en henni er eg líka mótfallinn í alla staðí.

J. Jónsson: Á'bur en fundi er slitið, vil eg leyfa mer að gera
nokkrar athugasemdir um þetta mál. Mer finnst uppástúnga minna
hlutans vera næsta ófrjálsleg, og iskyggileg, ef hún verður ofan á.
þa'ð er öllum kunnugt, að Reykjavík er "Commune" út af fyrir sig,
og getur hún því hæglega lent í misklíð vi'ð eitthvert annað sveitar-
felag út um landlð. Nú eru þíngmenn sumir úr Reykjavík, og það
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yrðí, eptir tilætlun minni hlutans, óhjásnei~anlegt, ab kjósa Reykja-
víkurbúa sjálfa í þá 7 manna nefnd, sem að afloknu þíngi skyldi
fara a~ dæma sveitarmálefnin. Eg vil þá skjóta því til tilfinninga
allra frj:ilslyndra og skynugra manna, hvort það væri ekki mjög éað-
geingileg úrræði fyrir hina fjarlægu málsparta, að Reykjavfkurbtiar
einir skyldu þannig skera úr því máli, sem snertir þeirra eígíð sveit-
arfálag á aðra hlíð, en einhverja aðra landsmenn á hina? því þetta
tilfelli getur a~ borið, þó það má ske komi eigi opt að. þar sem minni
hlutinn stíngur upp á, að úrslit mtílanna skuli liggja undir alþíng,
þá skil eg ekki, hvað hann meinar, því allt, sem undir úrslit þíngs-
ins liggur, verður að meðhöndlast, meðan þfngið er píng, eða með
öðrum orðum: áður en þíngi er sagt upp, og upp frá því er ekki
leingur þing, fyr en það er, eptir tvö ár, sett í næsta sinn. Sú
uppástúngna nefnd er því allt annað en píngið, og þíngíð á í henni
eingan annan þátt, en nefna til menn í hana, og se eg því ekki, því:
hún þurfi fremur a~ vera í Reykjavík, heldur en þar sem misklíð in
er komin frá. Minni hlutinn hefur her því auðsjáanlega víllzt í á--
lyktun sinni, og hefðí eg unað sk/ír víð, a~ nefnd í þinginu sjálfu.
hefði skorið úr þessum ágreiníngsmálum, og tek eg má ske breyt-
Ingaratkvæði í þ;í átt. Viðvíkjandl uppástúngu minna hlutans um
dagpenínga nefndarmanna, þá áskil eg mer breytíngaratkvæðt, a~ þa\')
verði 2 dalir, ef að því kemur. Í umræðunum var talað og kvartað
um, al'l nefndaralitíð væri of óákYarl'lal'l og óbundíð ; en eg skil ei,
hvernig menn þeinkja og hugsa. þa\') er þó verið a~ berjast fyrir
frjálsri sveitastjórn, og þó vilja menn binda hana svo smásmuglega
og láta má ske lagaboðið sjálft koma í bága víð sveitarlegar þarfir
og þær kríngumstæður, sem í það og það sinn þarf eptir að fara.
Þa~ er eins og skoðun manna se sú, að allar tilskipanir og yfirvalda-
ákvarðanir í sveitarmálum séu geingnar úr gildi, og að nefndin hefði
átt a~ búa til fullkomið erindisbréf handa nefndunum í sveitar- og
sýalustjérnlnni ; en þal'l er eingan veginn með þessu fyrirkomulagi allt
það numið úr lögum, sem gilt hefur og gilda þarf, og ýmsar ákvarð-
anir eru til, sem vi~ koma sveitarstjórn. A~ öðru leyti er búið a~
tala svo mikið um nefndarálltíð, að mer er of vaxið að bæta víð það,
svo gagn se í.

G. Brandsson: Mer þótti merkileg athugasemd þíngmannsíns,
sem núna settist, sú, að menn helzt yrðu kosnir úr Reykjavík í nefnd-
ina; því eg held hann geti ekki sagt með neinni vissu, að svo verði,
en þó svo yrðí, held eg menn þyrftu ekki ab tortryggja þá fremur
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en aðra, ÞatJ et auðvitað, að hvar sem væri gæti annað eins fyrir
komið og þab, sem hafin gat um, nefnilega ao ágreiníngur kynni ao
koma fyrir milli Reykjavíkur og einhverrar annarar sveitar í landinu;
en eg get ekki ætlað mönnum svo illt, enda þó þeir ættu heima í
Reykjavík, að þeir hefðu svo hagsmuni síns eigin sveitafelags fyrir
augum, aú þeir þess vegna höliuou rétti annara.

Varaforseti: Eg vil einungis gjöra þíngmanninn úr Norður-
Þíngeyjarsýslu varan víð, ao hann hefur að líkindum misskilið 30.
gr. stjérnarfrumvarpslns (nú 33. gr. í uppást. nefndar.); því sú grein
undans'dlur Reykjavík frá þessum lögum.

J. Jónsson: Eg mundi eptir 33. grein, en eg tók dæmið til
þess að sýna, að þab gæti skeb, aú eins og tvær sveitar-"Commu-
ner" gætu átzt víð út um landið, eins gæti Reykjavíkur-"Communé'
átt í höggi víð ser fjærlæga sveit, og þá yrði það þessi Reykjavíkur-
nefnd, sem ein ætti að gjöra út um malíb, og af því Reykjavíkur-
I,Commune" hefur reglur fyrir sig, eptir hverjum hennar eigin sveit-
armál eiga að útkljást, og þær reglur eiga eptir frumvarpinu að standa
óbreyttar, þá liggur það í augum uppi, aú þegar svo skyldi vilja til,
að Reykjavíkursveitarstjórn ágreindi við annað sveitarfélag, þá verða
úrslitin annaðhvort aú fara eptir þeim lögum, sem gilda um Reykja-
vík, eður þeim, sem gilda í landinu, og hver á þá að skera úr?

Varaforseti: þar sem nú einginn tekur framar til máls, álít
eg undírbriníngsumræðu þessari lokið. Eg biú þíngrnenn að hafa
skilað breytingaratkvæðum sínum til mín á morgun Id. 4 e. m.

Síðan ákvað varaforseti fund daginn eptir kl. 11 og kvað þá
koma til undírbúníngsumræðu málin: um póstgaungur, um ao sj.i
rað víð hallæri, og um breytíngu á 4. gr. verzlunarlaganna 15. apr.
1854, og til alyktarumræðu og atkvæðagreíðslu málið um reikníngn
kollektunnar.

Fundi slítið.

1. ágúst - tuttugasti og þriðji fundur.
Allir á fundi, nema forseti, konúngsfulltrúi, hinn fyrsti kon-

úngkjörni þingmaður og þíngmaðurlnn úr Gullbríngusýslu.
Varaforseti tilkynnti þínginu, aú forseti þess vegna lasleika

ei gæti korníð á fund í dag og hefði þ"Í falið scr sem varaforseta
ao gegna forsetastörfum í dag.
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Gjör~abók frá síðasta fundi var lesin upp og samþykkt.
Varaforseti: Á~ur en byrjað er á dagskránni, vil eg tilkynna,

þínginu, að eg í morgun skrifaði hinum hæstvirta konúngsfulltrúa
bréf um, a'ð nefndarálitið í jarbamatsmalínu ei gæti orM'ð búið í
kvöld, og þegar svo væri, þá gæti rnalíð ekki korníð til umræðu á
laugardaginn, tl. þ. m., ef það ætti að liggja í lögboðinn tíma ,í lestrar-
salnum. Í þessu tilefni þá leiddi eg konúngsfulltrúa fyrir sjónir,
a'ð 6nmflýjanlegt mundi verða að leingja þíngtímann um einn dag
eða til þess 9. ágúst. Eg taldi fram í bréfinu þær orsakir, er væru
til þess, a'ð nefndarálltíð í jarbamatsmalínu gæti ekki or'ði'ð búi'ð 'í
kvöld, nefnilega: að nefndin hefbí ekki komizt að fastri niðurstöðu
um mállð fyr en á laugardagskvöldíð var, og hefði því ekki fyr
orðið byrjað á a'ð semja nefndaráliti'ð; að mer hefði verið falið at)
semja nefndanílítíð, en þó eg síðan hefði viljað vinna aðra með-
nefndarmenn mína til þess, þá hefðu þeir færzt undan því fyrir las-
leika sakir, en að eg hefði undanfarna daga hindrazt frá a'ð semja
álitskjali'ð bæðí meðfram sakir lasleika, og af því eg hefði síðan orð-
i'ð a'ð gegna öllum forsetastörfum og það síðaet í gær, allan þann
dag. En eg fðkk að vörmu spori það skriflegt svar frá konúngsfull·.
trúa, að hann gæti ekki leingt þíngtímann um þann eina dag, og
hvað jarðamatsmálið snerti, þá fyndist honum eingin þörf á,' að á-
litsskjal nefndarinnar lægi hinn lögbobna tíma á lestrarsalnum, ÞaJ~
e'ð álíta mætti, að allir þíngmenn væri orðnir því máli svo miklu
kunnugrí, en vant væri um önnur mál. En að hve miklu leyti muni
verða farið í þessu mali eptir meiníngu konúngsfulltrúa, og nefnd-
arálitið láti'ð liggja skemur en hinn Iögakveðna tíma, það mun verba
borið síðar undir þíngmenn. A'ð öðru leyti getur hinn hæstvirt.i
konúngsfulltrúi um f bréfinu, a'ð hann, vegna lasleikaforfalla sinna,
hafi falið hinum fyrsta konúngkjörna þíngmanní, Þ. Sveinbjörns-
syni, a'ð sitja í fulltrúasætinu í sinn stað í dag, en þingmaður þessi
var þegar áður búinn skriflega til mín að afsaka sig vegna las-
leika frá, að koma á fund. Þegar eg fékk þetta bréf konúngsfull-
trúa, ritaði eg honum því aptur tafarlaust og beiddi hann gera svo
vel, a'ð setja þá einhvern annan í sinn stað, og vill það nú svo vel
til, að eg í þessu augnabragði fæ svar frá honum um, að hann
hafi sett hinn 5. konúngkjörna varaþíngmann, kanselirað V. Finsen, í
sinn stað. En af því þessi þíngmaður er enn ekki til staðar í saln-
um, skal eg nú fyrst um sinn leyfa mer að láta lesa upp allraþegn ..
samlegustu bænarskrá þíngslns í málinu um læknaskipun á islandi.
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því næst var bænarskrá JiÍngsins til 7.:onúngs í málin-u um
læknaskipun á Íslandi lesin upp og samþykkt, og á meðan á þVÍ
stöð kom hinn 5. konúngkjörni varaþíngmaður og settist í sæti kon-
úngsfulltrúa.

Bænarskníln hljóðar þannig:

Til konúngs!
Til alþíngis eru komnar tvær bænarskrár viðvíkjandl læknaskip-

un her á landi, og fer önnur þeirra fram á, að fjölgao verði her
læknum og læknaskipunin bætt samkvæmt tillögum alþingis 1847,
hin því, ao Arnessýsla verbí gjörð að læknisdæmi ser og læknir
settur þar innan sýslu, launaour úr ríklssjóðnum. Þíngio kaus 5
lllanna nefnd til að Íhuga þetta mál, og var það síðan rætt á 2 að-
alfundum :i Iögskipnðan hátt.

Ao vísu er með allrahæstum rirskurbí frá 23. ágúst 1848 leyft,
að landlæknirinn og héraðslæknur megi kenna aðstoðarlæknum og
að til þess megi verja allt að 200 rdl. árlega úr jafnaðarsjéðí hver"
amts og sömuleiðís, ao eignum spítalanna megi á sínum tíma verja
til ao bæta læknaskipun her á landi. En þar eo hið gefna leyfi til
ao kenna aðstoðarlæknum hefur ekki verlð notað nema einu sinni
eða tvisvar, og læknaembættum hefur allt til þessa ekki verið fjölg-
að Í landinu, hefur þessu mikilvæga málefni lítio miðað áfram síðan
1847, og allur þorri landsmanna má enn vera án læknishjálpar, hvao
sem upp á kemur, eins og nærri má geta, þar sem ekki eru nema
einir 7 reglulegir læknar í eins strjalbyggðu og víðlendu (meir en
1800 ferhyrndar mílur) landi, og Ísland er, sem þar ao auk vegir og
veorátta gjöra mjög ógreitt yfirferðar,

þao viroist því hin brýnasta nauðsyn til bera, ao á þessu se ráðin
einhver bót og liggja þá tvær aðalstefnur beinast fyrir, önnur sú,
að koma her á innlendri menntun í Iæknisfræðl, samsíða háskóla-
mentunlnní, með þVÍ að stofna her læknaskóla og spítala, hin, ao
fjölga her læknaembættum sem fyrst og veita þau hæfilegu!ll mönnum,
sem tekið hefðu embættispróf Í læknisfræði við háskólann. Vissu-
lega mundi sú fyr talda aMero verða eðlilegust og affarabezt fyrir
landíð, ef læknaskóli og spítali í landinu sjálfu yrði svo úr garbí
gjörðir, að menntun sú, sem þar feingist, væri nokkurn veginn full-
komin og samsvarandi tilgángi sínum. En eptir áætlun þeirri, sem
gjörð hefur verið um, hve míkíð fe mundi þurfa til ao koma áminnztri
stofnun á fót, og hve mildum árlegum útgjöldum hún væri bundin,
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geta tekjur spítalanna, a~ svo komnu, ekki hrokklð til að standast
þvílíkan kostnað, Væri þeim þar á mót vel haldið saman cnn þá í:
nokkur ár, mundi þetta geta tekizt, ef því væri að öðru leyti ekk-
ert til fyrirstöðu. En þá kemur til yfirvegunar, hvað gjöra skuli í
bníðína til a~ bæta læknaskipunina, og virðist þá ekki annað tiltæki-
legra, en a~ her væri fjölga~ læknum, þar sem þess væri mest þiirf,
þó þetta se í sumu tilliti ekki öldungis annmarkalaust. Ef nú þegar
ætti a~ fjölga her læknum, eins og þörf er á, þá má sumsð óttast
fyrir, að til slíkra embætta feingjust ekki duglegir menn, þar eð þau
ekki gætu orðið girnileg fyrir danska lækna, sem ættu annars úr--
kosti, og sem þar að auki eru óvanir lífnaðarhattum ber og þeim
erfiðu ferðalögum, sem slík staða útheimtir; en á innlendum lækna-
efnum er, nú sem stendur, alls ekki 'völ, nema einum, því á seinni
árum hafa fáir Íslendíngar stundað Iæknísfræðí við háskólann, sem
bæði hefur korníð til af Því, að héraðslæknalaunln hafa til skamms
tíma verið sara-lítll og læknaembættin allt til þessa svo fá, a~ fæstir
gátu átt von á, a~ ná í þau, og sízt fyr en eptir langan tíma. Eitt-
hvert hið bezta rá~ til að bæta úr þessu og hvetja Íslendínga til að
stunda Iæknísfræði vi~ háskólann virðist þínginu vera það, ef yðar
hátign allramildilegast vilduð heita þVÍ, að fjölga læknaembættum á
vissum stöðum, þar sem þess helzt þyrfti víð, og að slík embætti
skyldu með hæfilegum launum verða veitt, jafnöburn og elnhverjir
Íslendíngar sæktu um þau, sem hefðu tekið embættispróf í læknis-
fræbl vio háskólann í Kaupmannahöfn. Jafnframt þessu mundi þao
verða stórvægileg hvöt fyrir Íslendínga til að stunda læknisfræði, ef
yðar hátign allramildilegast vilduð leyfa, að Því fe, sem landlæknir
og héraðslæknar eptir allrahæstum úrskurði frá 23. ágúst 1848 hafa
átt kost á að fá úr jafnaðarsjóðum amtanna til ao kenna aðstoðar-
læknum, fyrst um sinn mætti verja til að styrkja með því efnilega
íslenzka stúdenta í nokkur ár, meðan þeir væru a~ búa sig undir
embættispróf í læknísfræðí víð háskólann, þannig að hver þeirra
feingi af áminnztu fe SYO sem 100 rdI. styrk í 4 ár.

En skyldi það nú verða máli þessu til fyrirstöðu, að ekki þæktu
vera yfirgnæfandi ástæður til þess, að rfkíssjéðurinn tæki að ser í
brá~ að launa þeim nýju læknum, sem þannig yrðu settir, móti því
a~ spítalasjéðirnír seinna tækju þessa skuldbindíngu að ser, undir
eins og efni þeirra leyfa, verður þíngið allraþegnsamlegast, með tilliti
til þeirrar brýnu þarfar, sem er á því a~ bæta sem fyrst úr þeim
læknaskortí, sem nú er, að beiðast þess, til "ara, a~ yðar hátign
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allramildilegast nú þegar vlljíb stofna 3 ný læknisbætti her á landi
á þeim stöðum, þar sem þess getur álitizt mest þörf, með 400 rdl.
launum handa hverjum þeirra, sem greiðíst fyrst um sinn af spí-
talasjóðunum, þangað til öðruvísi yrði akveðlð.

Samkvæmt á~ur sög~u leyfir þíngíð ser allraþegnsamlegast (með
12 atkv. gegn 5), ab beiðast þess, a~ yðar hátign allramildilegast vilji~
heita því:

A. A~ ný læknaembætti verði stofnuð með 14 atkv. gegn 2:
1, í Árnessýslu, með 15 atkv. gegn 2.
2, í Skaptefellssýslum, með 14 atkv. gegn 3.
3, í Keflavík fyrir Suðurnes í Gullbríngusýslu, með (14) 12 atkv.

gegn 5.
4, í Barðastrandar- og Stranda-sýslum með 13 atkv. gegn 4.
5, í Þíngeyjarsýslu, með 13 atkv. gegn 4.
6, í Mýra- og Borgarfjarðar-sýslum, með 12 atkv. gegn 5.
7, og, þegar ske má, í Múlasýslunum, með 9 atkv. gegn 8.

B. A'b í stað þeirra 200 rdl., sem með allrahæstum úrskurði 23.
ágúst 1848 er heitið að megi árlega tir hvers amts jafnaðar-
sjóN verja til þess, að landlæknir og héraðslæknar her á landi
geti kennt aðstoðarlæknum, þá vilji yðar hátign allramildileg-

ast heita árlegum 100 rdl. styrk fyrst um sinn hverjum þeim
íslenzkum stúdenti, sem eptirleiðís stundar læknisfræili víð
háskólann, og a~ hann njóti þessa styrks í 4 ár, ef hann sann-
ar, að hann haldi áfram lærdómsiðkúnum sínum í læknisfræði
og skuldbindur sig til, a~ loknu embættisprófi, að sækja um
læknis embætti her á landi, og ab þessi styrkur skuli endurgjald-
ast ríkissjóðnum úr jafnaðarsjéðí amtanna, með 9 atkv. gegn 7.

Og til vara:
M yðar hátign allramildilegast víljíð nú þegar stofna 3 ný
læknísembættí her á landi á þeim stöðum, þar sem þess getur
álitizt mest þörf, með 400 rdl. launum handa hverjum þeirra,
sem greiðíst fyrst um sinn, þangað til öðruvísi yrN ákveðið,
af spítalasjóðunum. með 12 atkv. gegn 5.

Alþfngí, 1. ágúst 1855.
Allraþegnsamlegast.

Jón Guðmundsson, P. Petursson.
varaforsoti.

Aðstoða1'maður Konúngsfullt1'Úa (V Finsen): Eg skal leyfa
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mer a~ tilkynna þinginu, að komíngsfullt1'úi hefur fali~ mer at,
mæta á þinginu í dag fyrir sína hönd í hans sjríkdömsforföllum.

'Varaforseti: Eins og þingmenn vita, þá eru í dag mörg mál
á dagskránni, og talsvert liMo af þingtímanum, vil eg því mega
vekja athygli að, a~ það væri óskandi, að umræðurnar gætu oröíð
sem stytztar, að verða má.

Eptir dagskránni kemur þá fyrst til undlrbriníngsumræðu þegn-
leg uppástúnga um póstgaungur á islandi. En áður en tekið er
til þess máls, hefur hinn háæruverðugl 4. konúngkjörni þíngmabur
orðið.

H. G. Thordersen : þar formaður nefndar þessarar er í for-
setasæti, og framsögumaður nefndarinnar í sæti konúngsfulltrúa,
skal eg sem kosinn formaður í nefnd þessari leyfa mer að birta,
þínginu, a~ þingmaður Snæfellínga hefur fyrir hönd nefndarinnar
tekið að ser framsögu þessa máls.

'Varaforseti: Eg bíð því skrifarann afhenda framsögurnannlnum,
hinum hefðraða varaþíngmanni úr Snæfellsnessýslu nefndaralitíð.

Framsögumaður : Eg skal leyfa mer ao lesa upp nefndarnlltíð,
og hljóðar það þannig:

Einn "or her undirskrifaðra nefndarmanna, varaþíngmaðurínn úr
Snæfellsnessýslu, bar upp fyrir alþíng ao þessu sinni uppástúngu,
grundvallaða á bænarskrá frá almennum fundi víð Öxará 27. f. m.
um, ao alþíng riti konúngi bænarskrá um, "ao sem fyrst verði ráðin
veruleg endurbót á póstgaungunum her á landi", og hefur hlð heiðr-
aða þing kosið oss undirskrifaða í nefnd, til að segja álit vort um
þetta mál; eu það verour á þessa leið.

þao hefur leingi og almennt verið fundið og víðurkennt bæði
af æðrí og lægri stéttar mönnum her á landi, a~ póstgaungum þessa
lands er mjög svo og í mörgu verulegu ábótavant; þetta fyrirkomu-
lag, sem nú er og hefur svo leingi verið, að ekki er nema ein reglu-
leg póstferð á ári yfir endilangt Vesturamtið og frá amtmanninum
þar til Reykjavíkur, og að eins þrjár póstferðir á ári frá amtmann-
inum í Norður- og Austur-amtinu til Reykjavíkur, hefur þótt mjög
leingi ábótavant, þar eð af því leíðí tilfinnanlega st önsun og töf í
greiðri og framkvæmdarsamri embættisstjórn og töluverðan og til-
finnanlegan hnekki í innbyrbís víðskiptum manna yfir höfuð, En
þótt þessi tilfinnanlegu vandkvæði hafi þótt almenn og veruleg að
undanförnu, þá veiða þau miklu tilfinnanlegri her eptir, ekki ein-
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úngis af því, a~ nú er ~íkomin regluleg péstsklpsferð milli Dan-
merkur og Íslands fjórum sinnum á ári í sta~ þess, a~ á~ur Hr
sú fer~ ekki nema ein ár hvert, heldur og sakir hinnar frjálsu verzl-
unar, sem nú fer í hönd, og þykir nefndinni ekki mega fyrir sjá,
hvaða hnekkir og tjón viðgangi hennar má verða að því svona í
upphafi hennar, og svo jafnframt öllum bæði þar af leiðandi vi~-
skiptum landsmanna og öðrum, ef her á er ekki níbín svo bráð og
veruleg endurbót, sem framast er unnt. A~ vísu hafa um mörg
undanfarin ár verið hafbar milli einstakra emhættismanna fáeinar
SYO nefndar aukapóstferðir á ári; þannig hefur yfir Vesturamtíð geíngíð
um mörg ár aukapóstur á vorin (með verðlagsskrámar), og frá amt-
manninum þar hfngað suður til Reykjavíkur optast tvær aukasendi-
ferðir á ári, önnur á vorin, en hin eptir og um veturnæturnar ;
sömuleiðís hefur öðru hverju geíngið póstur - auk hinna þriggja
aðalferða frá Friðriksgáfu, - til sýslumannsins í Húnavatnssýslu,
en allar slíkar aukaferðir verða öllum almenníngi að svo margfalt
minna líbí, heldur en fast akveðnar reglulegar pöstferðlr, því auka-
ferðir þessar eru einatt öldúngis óákve'ðnar og óvissar, og þar til
víta menn sjaldnast af þeim fyrir fram með nægum fyrirvara, til
þess a~ geta fært ser þær fyllilega í nyt. þar sem nú reglulegar
pústferðlr og þar af leiðandí samgaungur manna í milli eru svona
strjálar og stopular yfir allan helmíng þessa víðlenda lands og milli
bæði allra háyfirvalda landsins Innbyrðis, og frá baöum amtmönn-
unum, og ur umdæmum beggja þeirra yfir höfuð til Reykjavíkur,
þar sem allir aðrir hinir æðstu embættismenn lands þessa, stiptamt-
maður og biskup, yfirdómendurnir, alþíng og skóli hafa aðsetur, þá
er auðsætt, hve fráleitt þetta fyrirkomulag póstferðanna er, og eins
fyrir það, þó að yfir vesturhluta Su'buramtsins séu 8 reglulegar póst-
ferðir á ári, og bæði frá Skaptafellssýslu og Eyjafjarðarsýslu til
Múlasýslu fjórar reglulegar póstferðir árlega, því þó nefndin verði
a~ álíta þessar póstfer'bir ekki einungis öldúngis nægilegar yfir allan
suður- og austur-hluta landsins, heldur einnig finna ástæðu til að
benda á, hversu pöstferbunum til Múlasýslu mundi mega hagan-
legar skipa niður, án þess það þurfi að valda neinum kostnaðar-
auka, heldur miklu fremur fækka þær ferðir, víst um eina, og þar
með mínka kostnaðinn, þá mega allir sjá, ab nægilega margar reglu-
legar póstferMr skortir, einkum yfir þau hðruðín og milli þeirra em-
bættismanna, þar sem mest og fyrir flesta er undir því komið, að
samgnungurnar séu sem reglulegastar og óstrjálastar. Enda er það
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þrávallt, a~ bæðí verða háyfirvöldin einatt að kaupa brdðaboð, til
þess að láta árí\)andi embættlsbréf og rá~stafanir ekki tefjast eða
dragast um of, og leiðir þar af ekki all-lítinn aukakostnað, sem þó
er talinn til útgjalda ásamt með öðrum péstferðakostnaðí, enda
þótt almenníngur hafi optast alls ekkert gagn af þeim ferðum, eins
og öllnm gefur a~ skilja; og svo eru mí einnig einstakir menn á
seinni árum farnir að neyðast til a~ gánga í samskot og samtök
um a\) gjöra út sendiferðir til og frá Reykjavík og á þeim tímum
sem samgnunguleysið þykir hvað óbærilegast; þannig hafa Akur-
eyrarmenn og aðrir Eyflrbíngar nú um þrjú undanfarin ár gjört út
sendimann beinlínis frá ser til Reykjavíkur, til þess að færa norður
bréf rir janúar-pöstskipsferðínni og nú næstlíðið ár einnig úr maí-
pðstskípsferðlnni ; og næstlíðinn vetur tóku nokkrir menn í Reykja-
vík sig saman, og lög('Ju til þess fe, al) halda uppi reglulegum sendi-
ferðum bæði milli Reykjavíkur og Rángárvallasýslu og eins Reykja-
víkur og Stykkishólms í öllum þeim vetrarmanuðum, þegar eingar
reglulegar póstferðir voru milli þessara staða ; sýslumaðurinn, sem
þá var í Snæfellsnessýslu, og RángveIlíngar styrktu al) sínu leyti,
hverjir um sig, til þessara ferða, vestur frá Stafholti, og austur frá
Hraungerði, en tilkostnaðurinn víð þessar ferðir sýndi það, a\) með
skynsamlegri tilhögun og ráOlegri má fjölga her pöstferðum og auka
samgaungur, án þess Jjarska-fð þurfi til þess.

Nefndarmönnum er einnig kunnugt, að amtsyflrvöld landsins
hafa ekki einúngis sýnt stjórninni fram á, hve bráðra umbóta her
væri þörf í þessu máli, heldur einnig, að þau hafi sent stjórninni
greinileg álitsskjöl og uppástúngur um, hvernig pöstganngunum og
samgaungum her á landi mætti koma í skipulegt og víðunanlegt
horf. þar sem nú þannig má eiga víst, að stjórnin hafi þegar feíngíð
ekki að eins fullan sann um nauðsyn á fjölgun og betra skipulagi
póstgángnanna her á landi, heldur einnig uppástúngur um, hvernig
því má bezt verða framgeingt, byggbar á astæðum frá hinum helztu
og kunnugustu embættismönnum vorum, þá finnur nefndin hvorki
nauðsyn á, ne ser hlýða, að taka her fram nein smágjör atríðí, þau
er ellegar hefðu mátt þykja nauðsynleg fyrir stjórnina, til þess a\)
geta ráN\) þessu máli sem bezt og skipulegast til lykta eptir því,
sem her hagar til, af því nefndin verður að telja sjálfsagt, að stjórn-
in þegar hafi feíngíð grundvallaðar bendíngar um allt slíkt fri amt-
mönnum landsins. Nefndin verður því al) álíta, að ætlunarverk sitt
og hins hefðraða þíngs eigi að þessu sinni einkum og jafnvel ein-
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gaungu a~ vera það, a\) leggja fram rá\') og tillögur um, hversu
þessu máli verði greiddur sem braðastur og þó jafnframt beztur og
skipulegastur framgángur yfir höfu\') a~ tala.

Her liggja mí til tveir aðalvegir, og er annar sá, að hin al-
menna péstrnalastjörn gjörvalla konúngsveldisins einnig taki a\') ser,
komi í lag og annist um öll póstmál þessa lands, en hinn, að póst-
mál vor her eptir, eins og híngað til, séu undir sðrdeillslegrl umsjón
og ráðsmennsku stjórnarinnar.

Nefndin verður nú að álíta, að þa~ væri í sjálfu ser bæði eðli-
legast og æskilegast, að einnig póstmál Íslendínga kæmist og lægi
undir yfirpóststjórn alríkisins, eins og ekki síður fyrir það, þó afstaða
og Ijarlægb þessa lands frá meginríkinu se svo mikil, sem hún er,
og allir vita. hí sú stjórnardeild hlýtur ekki a~ eins a~ hafa hið
bezta ,·it og tök á, að koma póstmálum þessa lands í nokkurn veg-
inn samhljéðun víð póstrnál alríkisins yfir höfuð a~ tala, heldur einn-
ig a\')koma þeim í hið bezta og æskilegasta horf bæði fyrir konúngs-
veldið og þetta land. Og nefndin getur ekki rilitið, ab þó sýnt verði
fram á, að p<Ístsjó\';nr alríkisins mundi heldur hafa halla en hag af,
ef svo væri gjört, a\'; þetta ætti þar fyrir a\'; vera því til fyrirstöðu,
því varla mun því verða neitað, a\') alríkíð yfir höfuð hljóti að finna
bæði nauðsyn og skyldu á því, a~ koma öllum samgaungum yfir hina
einstöku hluti þess og milli þeirra yfir höfuð að tala í sem æskileg-
ast og víðunanlegast horf, og í sem bezta samhljéðun, af því að yfir-
stjórnin einúngis fyrir íðulegar og nægilegar samgaungur bæði yfir hina
einstöku hluti ríkisins og milli þeirra getur se~ ser fært, a~ láta boðum sín-
um og l'á~stöfunum verða til hlítar framgeingt, og vakað yfir og eflt vel-
farnan þegnanna með serhvert slag; og því verða menn að álíta, a\';það
cingan veginn megi verða þessu aðalaugnamlðí til fyrirstöðu, þó að af
nægilegum samgaungum í einhverjum ríkishlutanum geti leitt, að þær
annaðhvort gefi minni tekjur af ser al'!tiltölu, eða þó þær jafnvel ekki geti
fyllilega borið sig sjálfar frá upphafi, hvað alstaðar hefur verið upp
á með slíkar stofnanir í byrjuninni. Og þó ab þetta hafi sýnzt að
verða npp á til þessa um póstmálefni her á landi bíngað til, þá ætl-
ar nefndin, a~ það komi miklu fremur af hinu öfuga og úrelta fyrir-
komulagi á þeim málum her, heldur en af því, a'ð ber se ógjörandi
a~ fjölga póstgaungum, nema því að eins, að af þeim leíðí þeim mun
meiri halla og bein útgjöld, heldur en nú er, sem þær yrðu fleiri, al-
mennari og víbunanlegrl. Nefndin ber alls ekki í móti, a~ sá halli
mundi verða á, ef póstgaungnr her lí landi yrðu settar í viðunanlegt
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horf, a~ t. d. a'ð minnsta kosti jafnmíklð re mundi þurfa a~ leggja
til póstmála þessa lands, sem því svarar, er nú er greitt úr komings-
sjóM til að halda uppi pöstskípsferðum milli Danmerkur og Íslands,
og það jafnvel eins fyrir því, þ6 framvegis yrM lagt hæfilegt p6st-
gjald á öll bref, sem með pöstsklpsferðunum yrðu send. En bæði er
kostnaðurinn við þessar póstskipsferMr upprunalega ráðgjðrður í lög-
um úr komingssjöðnum, og hefur líka jafnan verið greiddur þaðan
síðan, svo þetta virðíst ekki a~ ætti ab geta oröíð því til fyrirstöðu,
a~ póstmálastjórn alríkisins tæki einnig að ser póstmál Íslands, mel'!
því sjéður þessarar stjórnar mun þó mega álítast eign alríkisins, er
bæði á rett á að nota það, er hann hefur umfram útgjöld, og mundi
eins finna ser skylt, að leggja fram úr almennum sjóM konúngsveldis-
ins, ef til þeirra brysti.

Ef nú stjórn komings vors vildi aðhyllast uppástúngu frá þíng-
inu í þessa átt og styðja hana, þá álítur nefndin, a'ð yfirp6ststj6rn
alríkisins verði beinlínis að fela allt híð nákvæmara fyrirkomulag
póstgángnanna og póstmála þessa lands yfir höfuð a() tala, eptir því
sem henni þætti bezt eiga við, en varla er að efa, að stjórnarráNn
mundu þá fá aðalpéstnuilastjérnlnnl í hendur bæði þau álitsskjöl og
uppástúngur, sem þau þegar hafa felngið um þetta mál frá amtmönn-
unum her á landi, og bendingar þær til betra fyrirkomulags pöst-
gángnanna her, sem nefndinni finnst hlýða ao þfnglð nú taki fram
í bænarskrá sinni til konúngs; og svo mundi og póstmálastjórnin
sjálf leita þeirra ítarlegri upplýsínga og álita nm þetta mál, sem
henni þætti mest nauðsyn lí, til að fá því framgáng.

En ef þab, móti von, ekki feingist, al'! aðalpéstmélastjérnln í
Danmörku tæki að ser póstrnál vor, þá er, eins og á~ur er sagt, ekki
annað raba, en að þau, eins her eptir og að undanförnu, seu undir
sérdeilislegrí umsjón og rá'ðsmennsku stjórnarinnar yfir höfuð a'ð tala.
Og það er einkum með tilliti til þess, ef svo yrðl, ao nefndin finnur
ser skylt, a'ð raða þínginu til, ekki einúngis al'! biðja konúnginn, að
láta leggja fyrir næsta þing frumvarp til laga um póstgaungur og
póstrnál á Íslandi, heldur einnig að taka jafnframt fram einstöku at-
ríðí, sem nauðsyn mundi viroast að tekin yrbu til greina vil:) frum-
varpíð ; og nefndin verður a~ álíta, að þessu se, ef til vill, ekki of
auklð, enda þótt amtmenn landsins hafi þegar sent stjórninni álits-
skjöl sín og nppástúngur her a~ lútandi, því það má einginn ætla,
ao hinum nákvæmari kunnugleika, er þingmenn hafa til hinna ýmsu
heraoa og ásigkomulags her á landi, og þeim bendín~um í þessu
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máli, sem þar á væru byggðar, mundi hvorki vera of aukið, ne þær
koma ser Ö'brm'Ísi en vel hjá stjórninni, enda þótt SYO reyndist, al)
þær væru ú()ur telmar fram af amtmönnunum.

[iær bendingar, sem her lúta að, og sem yer viljum rá'ba hinu
heil)ral)a þíngi al) taka fram í bænarskrá sinni til konúngs, eru eink-
um þessar: 1, al) hinum reglulegu p6stgaungulIl her bæði milli Reykja-
oikus: og amtmannasetranna, og SYO yfir gjörvallt Vesturamtið
þurfi al) fjölga svo, al) fæst 6 -- 8 reglulegar póstgaungur séu milli
nmtmanna og Reykjavíkur, og 4-6 frá amtrnannínum í Vesturamtinu
og yfir allar sýslurnar þar í amti. 2, al) byrjun hverrar af hinum
fyr nefndu póstgaungum hafi upptök sín í Reykjavík, og al) íjérar
þeirra setjist beinlínis í samband ,i'b, eða fari eptir komu póstskips-
ins her í landi Í hvert sinn, þannig, a'b póstarnir fari jafnan af stað
úr Reykjavík lí ákveðnum manaðardegí, einnig eptir póstskípskomunu,
t. d. 1.-3. febr., 20.-26. maí, 1.-5. 1Ígúst og 1.-5. nóvember.
3, álítur nefndin nauðsynlegt, af ýmsum gildum ástæbum, sem.síðar
mun drepið á, al) einn og sami póstur leggi af stað úr Reykjavík
bæði mel) bréf vestur og norður, en mæti í Stafholti pósti bæði vestan
og norðan, og afhendi þar hverjum fyrir sig sína tösku, en taki aptur
við töskunum, sem þeir færa bæði úr Norður- og Vestur-am tinu, og
flytji til Reykjvíkur. 4, al) hinir reglulegu póstar, hvar sem eru um
land, fari sem beinasta péstleib yfir og hafi póststöðvar einar og sem
næst miðbikinu í hverri sýslu. 5, al) þeim alls 8 pöstferðum, sem
nú eru milli Múlasýslnanna og hinna hluta landsins, - nfl. 4 milli
Friðriksgáfu og Eskifjarðar, og jafnmargar milli sýslumannsins Í Skapta-
íellssýslu og Eskifjarðar, - verði SYO fækkað, al) ekki verði her eptlr
fleiri en 7, og se þá júlípéstferðln úr Skapafellssýslu lögl) niður, en
þessum 7 ferðum niðurskipað á þann hátt, al)þær jafnan fari SYO á mis
hver vil) aðra, al) al) minnsta kosti 2 - 3 vikur Iíðí í milli þess, al)
hver pósturinn um sig komi á Eskifjörð. 6, al) hreppapöstgaungum
innan sýslu verði sem fyrst komið á gáng, al) þær verði settar Í sam-
band vil) hinar reglulegu aðalpdstferbír, en al) hver hreppur og hver
sýsla hafi al) öðru leyti umsjón með þeim og standist kostnaðinn,
sem af þeim leíðír. 7, a\) yfirpóstsmeistaraembætti verðí stofnað her
:í landi, til al) hafa ~íhendi umsjón og eptirlit mel) öllum hinum
opinberu aðalpéstgaungum, útgjöldum og tekjum þeirra, og til al)
afgreíða alla pósta til og frá Reykjavík, og þVÍ ætti hann þar a\) búa.

Þa\) má nú al) sönnu telja víst, al) svona lagað fyrirkomulag
póstgángnanna her á landi mundi leiba mc\) ser töluvert meiri kostnað
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en þann, sem nú er af póstferðum her; en nefndin '•.erður a~ vera
föst á því, að í þann kostnaðarauka megi með eingu móti horfa,
þar sem ræða er um svo verulegt og jafnt stjórninni, sem almenníng
mlkilsurnvarðandl mál, sem þetta mál er, og sem þar að auki þarf
svo braðra og verulegra umbóta. En þar að auki ætlar nefndin, að
þessu umbætta fyrirkomulagi megi svo til haga með gó~u eptirliti
og skynsamlegu raðlagl, að kostnaðaraukinn verði hvergi nærri að
því skapi, sem nú er stúngi~ upp á, a~ fjölga póstgaungunum og
auka samgaungurnar. þar á móti teljum ver "íst, a~ bréfhurðar-
gjal dið megi aukast margfalt fyrir þessleiðís fyrirkomulag póstgángn-
anna, sem ver nú höfum bent til, ekki sízt, ef það yrði níðursett
og jafnmikið tekið undir jafnstór bref, hvaðan af landi sem væri, en
einkanlega mundi brðfburðargjuldíð aukast bæði fyrir alvarlegar laga-
ákvarðanlr um vlðlíggjandí abyrgð og þar af leiðandi póstkaupsmissi
a~ meira ella minna leyti, ef aðalpéstar flyttu utantöskubréf frá ein-
um póststöðvum til annara, eða framhjá þeim, og svo fyrir þá til-
högun, sem á~ur er bent til, að hvorki vestan- né norðan-pöstar eigi
a'ð fara beinlínis til Reykjavíkur, heldur mæta pósti þaðan í Stafholtl,
en þetta muni gjöra póstum miklu torveldara. ef ekki ómögulegt, að
fara kríngum lögin og flytja bref utantösku, án þess a'ð skila þeim
á póststöðvunum, Af þeim ástæðum mun einnig vera æskilegast, að
sunnanpósturinn (sem nú gcingur frá Reykjavík til Skaptafellssýslu)
fari ekki leingra áleíðis en a'ð Hraungerði (eða Hjálmholti), en Skapta-
Iells-Rangarvallasýslu pósturinn mætti honum þar. Annao, sem mun
gjöra það, að kostnaðurinn víð þessa póstgaungufjölgun ekki mundi
verða nærri a~ því skapi, sem hún mætti virðast að leiða af ser, er þab,
að aukapdstferðír og einkum braða-sendíferðír þær, sem nú eru yfir-
völdunum svo nauðsynlegar og almennar, en af hverjum almenníngur
ao öðru leyti hefur líti~ sem ekkert gagn, mundu hverfa og allur
sá kostnaðnr, sem þar hefur af leitt. En auk hinnar töluverðu rífk-
unar á brðfburðartekjunum mundi og talsvert skarð mega höggva í
hinn nýja péstkostnað, ef hæfilegt brðfburðar- og flutníngsgjald yrði
lagt á öll brðf og sendíngar, sem gánga til og frá milli Ísland:; og
Kaupmannahafnar með póstskipinu (undirgjafalaust til þessa). Vel'
nefndarmenn verðum þVÍ a~ telja víst, a'ð kostnaðarankinn víð hið
nýja fyrirkomulag péstferðanna, sem bent er til her a~ framan, yrði
hvergi nærri svo mikill, sem margur kynni í fyrsta áliti að ætla, eða
svo Irafælandí, að ekki se bæði tilvinnandi og full nauðsyn, að fá
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máli þessu fullan Iraingang sem bráðast og bezt a~ fremst má
verba.

En hvort heldur a'ðalpóststj6rn ríkisins "innst til að taka að ser
öll póstmál þessa lands, eða stjórnin hlýtur a\'J halda þeim undir
sinni umsjá og ráðsmennsku her eptir eins og híngað til, og að kon-
úngur, ef svo fer, leggur, eins og nefndin nú ræður hinu hefðraða
þíngi að biðja hann um, frumvarp fyrir hið næsta alþíng til laga
eða reglugjörbar um þau mál, þá er auðrabíð, a\'! þar fyrir dregst
helzt til of le ingi og óbærilega hvers kyns endurbót á þeim vand-
kvæðum og skorti, sem nú er á víðunanlegnm samgaungum ber í
landi; þess vegna vill nú nefndin einnig leyfa ser, að stínga upp á
vi\'! þínglð, að það í bænarskrá sinni bíbjí, að stjórnin hið allra-
bráðasta til brábabyrgðar fjölgi póstgaungum svo milli Reykjavíkur
og amtmanna landsins, að einni reglulegri· póstferð verði fjölgað
milli Reykjavíkur og Frlðríksgaíu, nfl. svo, a'ð sá póstur fari hðban
úr Reykkjavík norður um 20. maí, og 3 reglulegum póstferðum milli
Reykjavíkur og amtmannsins í Vesturamtinu, en að aptur aftakist
þær 2 aukapóstferðir árlega, sem þar hafa optast verið í milli, og
að allar þessar 4 póstferðir milli Reykjavíkur og hvers arnts fyrir
sig verði settar í svo nákvæmt samband við þær 4 póstskipskomur
híngað til landsins, sem framast getur skeð. Kostnað þann, sem
leiðir af þessum braðabyrgðarréðstöfunum til umbóta póstgaungun-
um, ætlar nefndin mætti taka í bráð af þeim 4000 rdl., sem ætlabir
eru til 6ákve'binna útgjalda hel' á landi.

Af framanskrlfuðum ástæðum verður nefndin að ráða hinu heíðr-
aða þíngi til, að rita konúngi þegnlega bænarskrá um þetta mál og
biðja hann:

I. Að sem allrafyrst, og þegar á næsta ári, verði til braðabyrgða
fjölgað reglulegum póstgaungum her á landi svo, að
1. Einni se fjölgað milli Reykjavíkur og Friðriksgáfu og gang!

sú póstferð strax eptir að péstskípíð er komið her í maí.
2. þremur se fjölgað milli Reykjavíkur og Stykkishólms, svo

að alls verði 4 reglulegar pöstferðlr á ári milli Reykjavíkur
og hvers amtmannsins fyrir sig; og

3. Allar þessar póstferðir verði settar í nákvæmt samband við
þær 4 p6stskipskomur hingað til landsins.

II. Að aðalp6stmálastj6rn alríkisins taki framvegis að ser og undir
sína stjórn og umsj6n sína öll póstmál á Íslandi.
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m. A~ konúngur láti semja og leggja fyrir næsta alþíng frumvarp
til laga, eða reglugjörðar um p6stmál lí íslandi, og að í því
frumvarpi verbí tekin til greina eptirfylgjandi atriðí :
1. A'6 reglulegar póstferðir milli Reykjavíkur og beggja hinna

amtanna verði ekki færri en 6 -8 árlega.
2. A'6 ekki verði framvegis nema 4 reglulegar péstferðir ár-

lega milli Fríðríksgafu og Eskifjar'6ar, og ekki nema 3 milli
Eskífjarðar og Skaptafellssýslu, en 4. póstfer'ðin, sem þar
hefur verið, sú í júlí, se lög'6 níður ; og a'6 þessum Eski-
fjar'6ar-póstfer'6um bæði að norðan og sunnan verði S\'O hag-
ab, að þær beri þar a'6 með hæfilegu millibili.

3. A'6 reglulegar pöstíerðlr yfir allar sýslur í Vesturamtinu frá
amtmannssetrinu þar verði 4 - 6 árlega.

4. A'6 hinir reglulegu pöstar fari sem beinasta og skemmsta
leið yfir hverja sýslu og hafi poststöðvar sem næst mið-
bikinu.

5. A'6 hreppastjórnirnar og sýslustjórnirnar, þær sem nú eru
eða á komast, annist um hreppa- eða sýslu-pósta annar-
staðar yfir hverja sýslu, og kostnaðinn, sem þar af leiðir ;
en allar þær póstfer'ðir setjist þó í sem nánast samband víð
aðalpéstferðimar.

6. A'6 allar aðalpdstferðirnar gángi út frá Reykjavík, og verði
miðaðar við komu péstskípsíns í hvert sinn, og þar eptir
dagsettar og fast ákveðnar,

7. A'6 póstferðunum a'6 vestan og norðan og úr Bkaptafells-
sýslu til Reykjavíkur verði niðurskipað þar eptir, og mæti
þeir pöstar póstunum úr Reykjavík, að vestan og norðan í
Stafholtí, en a'6 austan í Hraungerði.

8. A'6 yfirpóstmeistara(Postdirecteur- )embætti verði stofnað
her á landi, til þess að hafa á hendi yfirumsjón og eptirlit
með öllum aðalpöstrmilum ber og pöstgaungum, útgjöldum
þeirra og tekjum, og að þaðan verði afgreiddir allir póstar,
sem gánga til og frá Reykjavík.

9. A'6 brðfburðarkaup verði lækkað og láti'6 vera jafnt, hvaðan
sem er af landinu.

10. A'6 febætur eða póstlaunamissir verði lagbur víð, ef pöstar
flytja bréf utantösku fram hjá póststöðvum.

11. A'6 hæfilegt póstgjald verði lagt á öll bref og pöstsendíngar,
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sem með póstskipínu flytjast milli Ítiland:; og Danmerkur,
og híngað til hafa verið frígeing.

Reykjavík, 29. júlí 1855.

Jón Guðmundsson, Þ. Sveinbjörnsson. V. Finsen.
tormaður og kosinn framsiiguma'ður.

Seinna kosnir vegna forfalla varaforsetans.

E. 6. Kúld, H. G. Thordersen,
framsiiguma'bur. forma'bur.

F'ramsögumaður: A~ öðru leyti skal eg ekki Ieíngja umræð-
urnar með því atJ fara fleiri orðum um þetta mál, en bíða, til þess
eg hef heyrt tillögur þíngmanna um nefndanílltið.

P. Petursson: Mer þykir æskilegt, að mál þetta er komið í
hreifíngu, og þykir álit nefndarinnar fara yfir höfuð að tala í skyn-
samlega stefnu, en eitt hefði mer þó þókt betur fara, og það er að
nefndin hefbi greinilega teklð fram um kostnað þann, er leiðir af
fyrirkomulagi þessu; hefðl nefndin gefið skýrslu um kostnað þann,
sem breytíng á póstgaungunum eptir uppastiingu nefndarinnar mundi
hafa í för með ser, þ:i hefði malið orðið þín gmönnum nokkru ljós-
ara, en þegar ekkert er greint til um þetta, þá getur það orllm til
að fæla suma frá því all fallast á slíkar stórkostlegar breytíngar.

þetta hefði mí getall orN~ til mikillar skýríngar, og eins, ef
nefndin hefði getað geflð upplýsíngar um tekjur og kostnað póst-
gángnanna, nú sem stendur; hvað mikið kemur inn af brefburöarfð
nú, og í hvaða hlutfalli þetta mundi standa til þess, sem kæmi inn
eptir hinni nýju tilhögun.

Eg get ekki fellt mig víð hið fyrsta atriði í uppástúngu nefnd-
arinnar, atJ aðalpöstgaungurnar skuli verða miðaðar víð póstskips-
komu til Reykjavíkur, eins og nú er, því yrði pöstskipeferðunum
fjölga~, þá yrði aptur ali fara ali grípa til ali senda braðaboð um
landið. Á þessu vildi eg nú vekja athuga þíngsins; en kann ske
það hafi ekki verili hægt fyrir nefndina ali gefa upplýsingar þær,
sem eg hef óskað, og eg neita því ekki, ali það getur vel verið, ali
nefndin ekki hafi getað farið öðruvísl ali, en hefðl þetta verið mögu-
legt, þá hefði það gert hugmyndir þíngmanna um málili miklu ljósari.

Þa~ er líklegt, ali meira fe muni koma inn eptir tilhögun nefnd-
arinnar en áliur, en þar sem hún vill stofna póstmeistaraembætti,
þá er því samfara talsverður kostnaður, Eg fyrir mitt leyti get ekki
haft hugmynd um, hvort það mun verba ali gagni ali fela mál þetta
,í hendur "Generalpostdirectionen" í Kaupmannahöfn, en mer finnst
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þessi almennu störf í sýslunni ár hvert útheimta. Kostnað
þenna skal sýslunefndin leggja að helmíngi á allt lausafe í
sýslunni, en að helmingi á öll iarðagjiildin, og jafnar hún
siðan niður og ákveður, hve. mikið eptir þessum mælikvarða
hverjum hreppi ber að greiða.

26. (Ir. (ný).
Hreppsnefnd í hverjum hreppi se skyldug til að skrifa for-

manni sýslunefndarinnar til með nægilegum fyrirvara, þegar hún
hefur áfúrmað að bera upp á sýslufundi serstaklega, en þó al-
menníng varðandi ttppástúngu, svo formaður sýslunefndarinnm>
geti, áður en næsti sýslufundur byrjar, gjört það kunnugt þeim
hreppsnefndum, sem eptir áður gjörðri ráðstöfun áttu að því sinni
að fríast við, að láta menn úr sínum flokki mæta á sýslufundi.

27. gr. (ný, meira hlutans)
Þegar sýslunefndir í sama amti ágreinir, skal hver þeirra

fyrir sig kjósa 1 mann til að leggja seinasta úrskurð á málið
með hlutaðeigandi amtmanni, sem skal vera formaður peirrar
nefndar. Sýslunefndirnar gefi, honum til kynna, hverja þær kjósi
til þessa, og kallar hann þá til fundar við sig með nægum fyrir-
vara. Mæti þá einginn fyrir einhverrar sýslunefndar hönd, sker
amtmaðurinn með hinum, sem mættur er, eða, ef fleiri en tvær
sýslur ágreinir, með hinum, sem mættir eru, úr málinu; mæti
einginn, sker hann einn úr því. Þyl.i einhverri sýslunefnd amt-
maðurinn hafa haft fyrirvara þenna of stuttan, svo að fulltrúi
hennar ekki þess vegna hafi, getað mætt, getur hún kært það fyrir
innanríkisráðgjafanum, sem, ef honum þykir ákæran á rökum
byggð, ónýtir úrskurðinn og býður amtmanninum að taka málið
aptur fyrir til löglegrar meðferðar og úrskurðar.

28. gr. (ný, meiri hlutans).
Þegar sýslunefndum, sem eru sín íhvoru amti, ber eitthvað

á milli, skulu amtmenn leita um það úrskurðar hlutaðeiganda
stjórnarráðs og leiðbeina málinu með áliti sínu. Þó skulu þessi
seinustu úrslit málanna, sem getið er í þessari og næstu grein
her á undan, þegar sýslunefndum ber eitthvað á milli, að eins
gilda, þángað til ákveðið er um stöðu Islands í gjörvöllu konúngs-
veldinu og um vald og verkahríng alþíngis.

29. gr. (ný).
þessi grein er með nokkrum breytíngum tekin úr frumvarpsine

21. gr., er segir, hverjir í amtsréðínu skuli vera, hvar af nefndin
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hefur haldið amunönnunum, biskupinum og 2 próíöstum, og þókti
það eðlilegra, a'ð biskupinn kysi þá, en amtsráðíð, eins og farið el'
fram á í frumvarpinu. þa'ð þókti og nefndinni rettast og einfaldast,
a'ð láta alþíng kjósa hina í amtsraðínu, og heit hún, a'ð 3 væru nógu
margir, þegar verkefni þess væri svona takmörkuð, svo a'ð í hverju
amtsraðí væru alls 5 menn.

Í amtsráði því, er samkvæmt 1. grein skal stofna í hverju
am ti, skultl sitja: amtmaðurinn í hverju amti, sem er forseti, í
Suðuramtinu biskupinn á Íslandi, í hverju hinna einn prófastur,
sem biskupinn þar til kýs, og þar að auk þrír menn aðrir, sem
a11Jíng velur með meiri hluta allra atkvæða, í hvert sinn sem það
hemur saman; skulu þessir þrír hafa starfa penna á hendi milli
alþínga. Alþíng kýs og einn mann í hvert amtsráð til vara og
á hann setu í amtsráðinu í forföllum hinna.

30. gr. (ný, tekin úr frumvarpsins 26. gr).
1. kafli. 26. gr.: "Varafulltrúar þeir - tíma", falli úr.
Fyrir: "helmíngur" setjist: "meiri hluti", "Til þess að úrsliurð-
'111' - hreppsnefndarmenn" falli úr.

Amtsráðið heldur fund einu sinni á ári, á vorin, á þeim
stað og tíma, er amtmaður nákvæmar ákveður. Amtmaður hefur
einnig rett á, að kveðja það til fundar endrarnær, og skal það
ætíð gjört, þegar meiri hluti amtsráðsins beiðist þess. Þegar því
verður við komið, skal þeim, sem í amtsráðinu sitja, áður en
fundur er haldinn, gefið til vitundar, hvaða málefni koma eigi
til umræðu. Einn úr amtsráði, sem það sjálft nefnir til þess í
hvert s7íipti, skal rita í gjörðabólcina, og skulu allir, sem við eru
af amtsráðinu, skrifa undir hana.

(31. gr.)
Við 27. gr. (frumvarpsíns.)

þær breytíngar, sem nefndin stíngur upp á við þessa grein
frumvarpsins, spretta mest af því, að nefndinætlar ekki amtsráðlnu
öll hin sömu störf, sem frumvarpið. þar sem frumvarplð hefur
ætlazt til, að amtsráðið legði útskurð á sveitarnál hreppanna og hefðí
umsjón með þeim málum, þókti nefndinni þa'ð ísjárvert, þegar það
væri samans ett eptir þeim erfiðu kosníngum, sem frumvarpið hefur,
þar eð það þannig mundi verða þýðíngarlítlð, eins og útlistað er að
framan. þess vegna hefur meiri hluti nefndarinnar, eins og á'ður er
sagt, sténgíð upp á, að sýslunefndirnar skyldu kjósa menn, til að
útkljá slík mál, þegar sýslunefndir agreíndl, með amtmanninum, sem
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virðist langtum öbrotnara og meir tryggjandí, en uppástúnga írumv.,
og þó minni hluti nefndarinnar hafi ekki fallizt á þessa uppástúngu
meira hlutans, kom það til af öðrum ástæ~um, sem fram munu verða
teknar í ágreiníngsatkvæM hans. þar á mót var nefndin samdóma
í, að halda ætti hinu öðru, er frumvarpið telur með störfum amts-
raðeíns, er varða gjörvallt umdæmið sem felag út af fyrir sig, ser í
lagi tilsjón með opinberum sjóðum, hvernig þeim se varið og þeir
ávaxtabír, sömuleíðís, að skýrslur um ástand þeirra seu árlega birtar
á prenti, og því fremur var hún samdóma um þetta, sem þessi ósk
er orðin almenn hjá landsmönnum, eins og hún er látin í ljósi í
þeim 2 bænarskrám, sem þíngíð hefur afhent nefndinni, er lúta að
þessu. Samkvæmt þessu stíngur nefndin upp á:

Atl Ym e fyrir: "álits hreppsnefndanna", setjist: "álits sýslu-
nefndanna".
Atl víð d á eptir: "einnig" bætist: "þar á eptir", og að fyrir:
"hvernig ástand þeirra er", setjist; "hver se uppruni peirra
og tilgángur".
Atl nýr staflíður e bætist við, þannig orðaður: Það skal sjá um
almennínga í amtinu og aðalfjallvegi amta í millum.
að f, g, h, i, falli burt til enda greinarinnar.

Við 28. gr.
M þessi grein falli burt.
29. gr. frumvarpsins verði 32. gr.
30. gr. frumvarpsins verði 33. gr.

Eins og ábur er getið, ræður nefndin af framanskrifuðum á-
stæðum þínginu til, að aðhyllast frumvarp stjórnarinnar með þeim
breytíngum, sem nefndin þannig hefur sttingíð upp á og sem
einnig lýsa ser í frumvarpinu, eins og það verour eptir tillögum
nefndarinnar, og er það fest her aptanvíð.

Reykjavík, 27. dag júlímána'ðar 1855.

J. Petursson, P. Petursson, St. Jónsson. J. Jónsson.
formaður. framsöguma'ður.

Me'ð skírskotun til míns her vi'ð festa ágretníngsatkvæbls,

Jón Guðmundsson,
skrifari nefndarinnar.

Ágre i níng s a tkv æ 0 i
minna hluta nefndarinnar (Jóns Guðmundssonar) um komínglegt

frumvarp til tilskipunar um 8veitastjórn á Íslandi.
Eg hef getað orðið mínum heiðruðu meðnefndarmönnum sam-
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ferða og samdóma í hverju einstöku atriði þessa máls og í þVÍ ðllu
yfir höfuo ao tala, bæðí aptur til frumvarpsgreinanna, sem nú eptir
uppástúngubreytíngum nefndarinnar eru 27.-28. gr., og eins, að
því leyti snertir hin nýju amtsrað, fyrirkomulag þeirra og ætlunar-
verk. En það er, eins og hinir heiðruðu þíngmennb rátt sjá, einúngis
um hin algjörlegu síðustu úrslit sveitarmálanna, ao mig greinir á
við meiri hlutann.

Á allri sveitastjórn (Communalvæsen) getur verið tvenns konar
fyrirkomulag. HIÍn getur verið byggo á tvenns konar aðalgrundvallar-
reglu, sem hvor er annari öldúngis gagnstæð, eins ao framkvæmd
og afleiðingum, eins og ao uppruna og fyrirkomulagi. Annað fyrir-
komulagið - þetta, sem her hefur "veriðí fullri samhljöðun frá hinu
lægsta valdi (hreppstjóranum) til hins æðsta valds (stjórnarráðanna
eða nú ráðgjafa konúngsins) - er byggt á öllum afskiptum, áhörð-
unum, framkvæmdum og úrskurðum embætrísvaldsins, eður vald-
stjórnarinnar. þetta fyrirkomulag hefur einkum á þessari öld og
fram til þessa tíma verið í fullri samhljöðun her á landi, og grund-
vallarreglan fyrir því ein og hin sama frá hinu lægsta stigi til hins efsta
stigs, og aðþessu leytinu hefur það verið víðunanlegt. Hin grundvallar-
reglan er þessari eins gagnstæð, eins og t. d. étakmörkuð einvaldsstjórn
er gagnstæð frjálslega bundinni (constitutionel) stjórn. Eptir þeirri
grundvallarreglu eru öll aðalmál sveitanna falin kosnum nefndum;
sveitamenn kjósa með athæðafjölda menn til ao ákveða, hvað gjöra
þurfi í sveitaþarfír, hvernig það skuli gjörast, hvaða fe þurfi til
þess, og hvernig því skuli niðurjafna. Aðalgrundvallarregluna fyrir
þessu fyrirkomulagi hefur nú stjórnin aðhyllzt í frumvarpinu, sem
her liggur fyrir, bæði að hreppanefndum til og arntsráðunum, sem
þar er stúngið upp á, og einnig höfum ver nefndarmenn aðhyllzt
þessa grundvallarundirstöðu í þeim breytingum, sem her er stungið
upp á, að því leyti áhrærir hreppanefndir og sýsluráð. En þetta
fyrirkomulag útheimtir allt að einu þessleíðís æðri eða æðstu völd,
sem eru í fullri samhljöðun við grundvallarregluna, sem her er til
undirstöðu, og það fyrirkomulag, sem þar á er byggt, eins og hitt
fyrírkomulaglð, og eg álít eingu fráleitara, að ætla t. d. alþíngi að
mega breyta valdstjörnarrirskurðum sýslumanns, amtmanns eða ráð-
herra, heldur en að ætla amtmanni eða ráðherra að breyta ályktun-
um sýslunefndanna (sem, eins og alþíng, eru samsettar af frjálslega
kosnum mönnum); því þessi völd (Institutioner) eru öldúngis gagn-
stæð hvert öðru, bæði ao undírstöðu og ætlunarverki, eins og aptur
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a~ hinu leytinu t. d. embættlsvaldlð og ddmsvaldlb, sem allir vita
a~ hvort fyrir sig hefur sitt afmarkaða svíb, og verkahríng og hvor-
ugt má ne getur grípið inn í hins lögakveðna rett; og ver höfum
sðð, a'ð rabherrann, þetta æðsta embættisvald, hefur ekki þókzt eiga
rétt á að breyta ályktun alþíngis, þar sem það eptir stofnun sinni
og samsetníngu hafði sérskílíð ályktunarvald að lögum.

þa'ð er þessi skoðun og óbifanleg sannfæríng mín um ófrá,'íkj-
anlega nauðsyn á fullri samhljöbun í hinu nýja og tilbreytta fyrir-
komulagi á stjórn sveitarnálanna frá neðsta stigi til hins efsta, sem
hefur kmiið mig til, ekki a'ð eins a'ð greina á vi'ð meðnefndarmenn
mína um hin síðustu úrslit sveitarmálefnanna her á landi, heldur
einnig til þess a'ð bera upp það varaatkvæbí, sem eg hef sett í sam-
band þar með, a'ð hinu nýja fyrirkomulagi sveitastjórnarinnar, sem
stjórnin að tillögum alþíngis 1853 her hefur sningíð upp á, verði
heldur frestað fyrst um sinn, heldur en a'ð gjöra það svo úr garði,
a'ð það í samsetníngu sinni se, eins og mer finnst meiri hlutinn
leggja til, byggt á öfugum og öldúngis gagnstæðum grundvallarregl-
um, og beri því í rót sinni og samsetníngu beina eyðíleggíngu sjálfs
sín í för með ser. Og mer finnst þetta, að uppásttínga meira hlut-
ans og það fyrirkomulag sveitamálanna, sem hann vill byggja þar
á, er auðsjáanlega "principstridig", sem kallað er; mer finnst það
vera miklu háskalegra og ísj arverbara en hitt: a'ð þessi síðustu úr-
slit sveitarmála, sem meiri hlutinn vill hafa fram, eigi ser ekkert
dæmi neinstaðar um heim. Eg get ekki betur se'ð, en að uppastúnga
meira hlutans se þar að auk eins öhafandl, eins og hún er einsdæmi,
því þessir gjörðamenn, sem meiri hlutinn ætlar sýslunefndum þeim,
er á greinir, a'ð kveðja til, til þess ásamt með amtmanni a'ð skera
úr ágreiningi þeirra, eru í raun og veru ekki annað en amtmaðurinn
einsamall, æðsta embættlsvaldíð i því amti ; og undir einn liggur nú,
eptir uppástúngu meira hlutans, a'ð fella eður samþykkja það, sem
tvö löglega kosin völd alls annars eðlis og undirstöðu, en embættis-
valdið, hafa álykta'ð með atkvæðafjölda. Meiri hlutinn segir, að
þessir gjörðamenn muni sjaldan sem aldrei bregbast ; hvar hefur
meiri hlutinn tryggíngu eða vissu fyrir því? Hann gjörir sjálfur í
uppástúngu sinni rá~ fyrir, að þeir bregðíst og hvert þá eigi að
reka, sums e a'ð úrskurðí amtmannsins. því eptir hinni bæði náttúr-
legu og lagalegu grundvallarreglu fyrir gjörbarnönnum og frjálsri
gjör'ð, þá er þar með málseigendum, sem ágreinir, gefinn rettur til,
a'ð koma ser saman um þessleíðls úrslit á ágreiníng sinum, en þar
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fyrir getur aldrei legið nein slmldbindíng eða skylda lí hinum kosnu
gjör~amönnum, að gánga a~ þeirri kosníngu eða takast á hendur
gjörNna, og er þetta einkar athugavert við uppástúngu meira hlut-
ans og gjörir hana í raun og veru eingu aðgeingílegrí eða þýðíng-
arm eiri, en þó miklu vlðsjálli, en þá, sem í raun rettri liggur her
til grundvallar hjá þeim, eins og meiri hlutinn líka vill láta verða
upp á, þegar sýslunefndin er í hverju amti, a~ hin síðustu úrslit
sveitamálanna frá sýslunefndunum og þegar þær greindi á, skyldu
eiga undir ráðherra innanríkismálanna, eptir að hlutaðelgandi amt-
maður eða amtmenn hefðu sagt álit sitt um þau; íþessari uppástúngu
meira hlutans verður allt híð sama upp á, þrátt fyrir gjörðamanna-
slæðurnar ; því mer kemur það fyrir eitt og hið sama, hvort það
er amtmaður, sem fyrst á að ónýta gjörðir kosinna hreppa og sýslunefnd a
og sföan raðherrann, eða þa~ er raðherrann, sem á strax að gjöra það,
því hvort sem heldur er haft, - og þar á þó að reka a~ síðast, eptir
nppástúngu meira hlutans, al'> ef arntmenn greinir á, á rá~gjafi innan-
ríkismálanna að skera úr, - þá er grundvallarreglan og samhljéðunín
í fyrirkomulaginu þverkubbuð í sundur og fyrirkomulagið aptur byggt
á 2 ólíkum, gagnstæðum grundvallarreglum, og ber því í sj:ílfu Sel'
sína eigin eyNIeggíngu.

Til þess nú að geta haldið grundvallarreglu þessa nýja fyrir-
komulags frá hinu lægsta stigi til hins efsta, hef eg því orðið að
stínga upp á myndun nýs úrskurðarvalds í sveltarnálefnurn, sem væri
í samhljöbun ,'i~ þau völd, er eptir frumvarpinu höfðu áður fjatlað
um þau hin sömu mál, að minnsta kosti til braðabyrgða, þangað til
ákYe'Oio væri um fyrirkomulag landstjórnarinnar her yfir höfuð.
þetta æðsta úrskurðavald til brababyrgða ætla eg megi hafa í
alþingi, og al'! þangað eigi fyrst um sinn al'! leggja síðustu úrslit
allra þeirra sveitamála, sem sýslunefndirnar greinir á um; þegar
menn gæta þess, all í alþíngi sitja bæbí kosnir fulltrúar úr hverri
sýslu landsins, og einnig hinir reyndustu og ágætustu lagamenn og
embættismenn, sem her er kostur á, þá geta menn óhult treyst því,
ao hæfilega fjölmenn nefnd alþíngismanna muni geta látil'! fram koma
svo réttvís úrslist sveitamálefna, sem fremst er kostur á, eins og
allir mega sjá, a'O þetta fyrirkomulag er alls ekki fráleytt því, sem
upp á er suinglð um stjórn sveitamálanna á hinum lægri stigum.
Alþíng kemst al'! vísu ekki yfir, al'! greiða úr þeim málum um hinn
vanalega þíngtíma, ásamt öðrum störfum þess, en þó að þeir sjö
menn, sem alþíng kysi til al'! skera úr sveitarnálum, þó a~ þeir sætu
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að þeim verkum SYO sem hálfs mánaðar eður 3 vikna tíma eptir þíng,
og það kostabí landið milli 3 og 4 hundruð dala fram yfir hinn vana-
lega alþíngískostnað, þá treysti eg þVÍ, a~ einginn se sá, er telji þetta,
eða þyki það ekki vel tilvinnanda til þess, al'>fá framgeingt einni og
sömu grundvallarreglu í sveitamálum frá hinu lægsta stigi þeirra til
hins efsta, að mega eiga vísa meðferð og úrslit þeirra mála í einni
og sömu samhljöðun, eins síðast sem fyrst, og mega eiga þau ekki al'>
eins undir hinum helztu mönnum lands þessa, heldur undir nefnd þeirra
manna, sem bæði þjöbín og konúngurinu hefur útvalið til að segja álit
sitt um öll mál þessa lands. Einúngis með þessu fyrirkomulagi getur,
eptir mínum skllníngl, þeirri grundvallarreglu orðið framgeingt, sem
alþíng 1853 og nú einnig stjórnin hefur viljað byggja ~íhið nýja
fyrirkomulag sveitarnálanna ; sjái nokkur eðlílegrl og betri rá~, til al'>
fá þessari grundvallarreglu framgáng, hvort heldur er í brál'> eða
loíngd, þá er eg manna fúsastur til al'>aðhyllast þau; þat er ekki
mín meiníng, sem eg er fastur á, heldur á grundvallarreglunni. En
heldur en at hún, þó miklu sebetri a~ undirstöðu, se þverkubbuð,
þá vil eg miklu heldur fyrst um sinn halda því fyrirkomulagi á
sveítarmálefnunum, sem er, því þó það megi betra vera og því se
ábótavant, eins og af öllum er viðurkennt, þá verður því framgeingt
eptir einni og sömu grundvallarreglu, eins og eg hef sagt her at
framan, frá hinu lægsta stigi til hins efsta, og því verður miklu
affarabetra al'>halda henni, og því fyrirkomulagi, sem þar á er byggt,
al'>minnsta kosti í brað, heldur en a'ð snara því frá ser fyrir ann-
al'>,sem er á eingri fastri undirstöðu byggt.

þetta eru ástæðurnar, sem eg byggi á ágreiníngsuppástúngu
mína í stað ,,27. og 28. greinar meira hlutans", og varauppástúng-
una, sem eg hef teingt þar víð, og þannig hljóða:

Þegar sýslunefndir greinir á um eitthvert sveitamál, þá s7wlu
hin síðustu úrslit þeirra mála fyrst um sinn liggja undir alþíng,
þángað til ákveðið er bæði um stöðu Íslands í stjórnarfyrirkomur
lagi alls konúngsveldisins og um hvers kyns yfirstjórn her á landi.
Sýslunefndir þær, sem ág1'einir, skulu því senda alþíngi öll skjöl
slíkra mála, ásamt álitsskjölum sínum um þau.

Til þess að meðhöndla og gjöra 7lt um öll þess konar mál,
kýs alþíngi, í hvert skipti og það kemur saman, 7 manna nefnd
úr sínum flokki, og er einginn reft kjörinn í þá nefnd, nema hann
fái meir en helmíng allra þeirra atkvæða, sem greidd eru á þíngi
og gild.
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Nefnd þessi tekur til starfa í Reykjavík, undir eins og al-
þíngi er slitið, kýs Str formann úr sínum flokki og skiptir síðan
störfum mel' ser eptir þeim reglum, sem hún setur ser sjálf.
Nefndin má aldrei sitja að störfum þessum leinqur en 3 vikur.
Nefndarmenn fá sömu dagpenínga, og alþíngismenn fá nú; og
skal fyrst um sinn, og þar til öðruvísi verður ákveðið, jafna
þeim kostnaði niður ásamt með og eins og öðrum kostnaði til al-
þingis.

En til vara:
Að hinu nýja fyrirkomulagi, sem upp á er sMngið á stj órn

hreppsveita og sýslusveita-málefnunum, verði frestað fyrst um
sinn, þángað til búið er að ákveða hvers kyns yfirstjórn á Íslandi
017 stöðu þess i stjórnarfyrirkomulagi gjiirvalls konúngsveldisins.

Reykjavík, 27. d, júlímána'bar 1855.

Jón Guðmundsson.

Frumvarp
til tilshipunar um svei t a stj ó r n á Íslandi, eins og það yrði

eptir breytingum nefndarinnar.
1. gr.

Her eptir skal arntsráð í hverju amtl, sýslunefnd í hverri sýslu
og hreppsnefnd í hverjum hrepp, hafa á hendi stjórn allra sveita-
málefna á Íslandi, sem nú skal greina.

2. gr.
Í hreppsnefndinni í hreppi hverjum skulu ætíð vera þrír, eða

fimm, eða sjö menn eptir fjölmenni hreppanna, og skulu þeir kjörnir
af hreppsbúum þeim, er til þess hafa rétt, eins og síðar skal
greint.

Amtmaður skal ákveða nákvæmar tölu þeirra manna, er hrepps-
búar skulu kjósa, eptir að hann um það hefur leitað álits kunnugra
lllanna í hreppnum.

3. gr.
Rett til að taka þátt í kosnfngu hreppsnefndarmanna og til a~

verba kosinn á hver búandi maður í hreppnum, sem hefur óflekkað
mannorð og er 25 ára a~ aldri, hefur seinasta ári~ haft fast aðsetur
í hreppnum, geldur til fátækra, stendur ekki í skuld fyrir þeginn
sveitarstyrk og er fjár síns ráðandi.

4. gr.
Feður með niðjum mega ekki vera senn í hreppsnefndinni.
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Beri svo víð, að þess konar skyldugleiki se á millum þeirra, er kosnir
eru, þá skal sá sitja í hreppsnefndinni, sem flest hefur atkvæð], en
hafi þeir jöfn atkvæði, rýmir sonur fyrir m'ður.

5. gr.
Hreppsnefndarmenn eru valdir fyrir 4 ár, þó skal meiri hluti

þeirra, sem kosnir eru í fyrsta skipti, eptir a~ tilskipun þessi er
orðin að lögum, gánga úr nefndinni ab tveim árum liðnum, og geti
þeir ekki kornið ser saman um það, hverjir lír skuli gánga, ræður
hlutkesti, en hinn hluti nefndarinnar ekki fyr en eptir 4 ár. Sam-
kvæmt þessu geingur síðan ætíð annaðhvort ár helmingur hrepps-
nefndarmanna úr nefndinni. Ef nokkur, einhverra serlegra orsaka
vegna, ge ingur úr nefndinni, á'ður en þau 4 ár eru liðin, skal sá,
sem kosinn er i stað hans, að eins vera þann tímann af þeim 4
árum, sem eptir er, þegar hinn geingur úr. Sá, sem geingur úr,
getur ætíð orðið kosinn á ný, og tekur hann sæti eptir hinni nýju
kosníngu. En ef hann hefur verið í hreppsnefndinni ekki skemur
en 3 ár, er hann ekki skyldur að taka við kosníngu, fyr en að liðin
eru eins mörg ár, eins og hann hefur verið i hreppsnefndinni; eins
skal sá, sem orðinn er sextugur, ætí'ð fyrir þá. sök mega afsaka sig
frá, a'ð taka vi'ð kosningu, ef hann verður kjörinn.

6. gr.
Kosningar eiga ætíð, nema þegar aukakosníngar vlðþarf, að fara

fram á hreppskila-þingum á vorin, og skal undirbúa þær á þann
hátt, að samin se skrá yfir alla kjósendur og kjörgeinga, og skal
kjörstjórnin annast það, Í henni skulu í fyrsta skipti vera 3 af
hreppsbúum, er sýslumaður tilnefnir, en eptírleíðls forstjóri hrepps-
nefndarinnar og 2 menn úr hreppsnefndinni, er hún sjálf kýs til
þess.

Hreppstjórar skulu hjálpa kjörstjórninni til a'ð semja sbá þessa;
skrána skal leggja fram víð kirkjur, svo allir geti se'ð hana, 3 vikum
á~ur, og finni nokkur, að einhver er á skránni, sem ekki hefur rett
til þess, ellegar ef nokkrum er sleppt, sem þar á að standa, skal
hann fyrir kosníngardaginn eta á honum sjálfum koma fram með
mótbárur sinar eða kröfur, sem kosníngarnefndin þá sker úr, þegar
hún hefur feínglð skýrslur þær, sem þeir, er við eru, geta gefið.

7. gr.
Með þíngboðí skal auglýsa dag og stund, þegar kosningar skulu

fram fara, og skal þíngboðíð vera geíngíð boðleið um hreppi nn 8
dögum á'ður. Kosningar fara fram í heyranda hljóM, og allir kjós-
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endur, sem vilja nota kusníngarrétt sinn, skulu koma sjálfir lí fund,
og skýra munnlega frá, hverja þeir velji, og skal það jafnóðum ritað
í kosníngarbókina. l)egar öllum kjósendum hefur gefizt kostur lí ac
grclða atkvæðl, og Mio CI' ao bóka þau, skal forstjóri kjdrstjúmnr-
innar lesa greinilega upp öll atkvæði og hinir í kjíirstjdmlnnl rita
þau upp og telja þau saman. l)eir, som hara flest atkvæði, þegar
talic er upp, eru kjörnir hreppsnefndarmenn. Er fleiri hara jafn-
mörg atkvæði og eru þli of margir, ræður hlutkesti.

8. gr
Ef sá, sem orðinn er fyrir kosníngu, færist undan því ao taka

,io henni, skal kjðrstjórnln skera úr því, hvort afsökun hans er gild.
Ef meira hluta kjörstjdrnarlnnar virðist hiin næg, skal kjósa án)';
ao iihum kosti skal sa, sem kjörinn er, bera umkvörtun sína und-
ir sýslnnefndlna, ef hann vill ekki láta ser lynda rirskurölnn. En í
fyrsta sinni, þegar kosið er til hreppsnefnda, skal sýslumaður einn
skera úr þeirri unikvörtun. Hafi nokkur eltthvað aú kæra yfir kosn-
íngargjörðlnnl og einkum yfir úrskurðum þeim, el' gefnir hafa verið
henni vlðvíkjandl, skal hann senda bréflega unikvörtun til kjörstjérn-
arinnar innan 8 daga, eptir ao úrskurðurinn er gjörður, eða kosn-
fngnrgjörðlnní er lokið, ef ao hún á ao geta komið til greina, og
skal kjörstjómin víðstöðulaust senda hana sýslunefndinni með áliti

sínu, er þli sker úr henni. Ónýti hún þá kosninguna, skal kjósa
á ný,

9. gr.
Ef nokkur hrepsneíndarrnaður, ~i meðan hann eptir 5. grein ,í

a!; vera í hreppsnefndinni, missir einhvern þann hæfilegleika, er hann
þarf til að standa í þeirri stöðu, skal honum viklð Ir.i. Ef ao slík
tálmun kemur fyrir, er samkvæmt 3. grein gjörir hann óhæfan til
um tíma a(; gegna þeirri köllun, skal honum um hríð bægt frli þessu III

störfum, þangað til hún annaðhvort hverfur, eða sjá má, ao hún verði til
l.íngframa. lIinir hreppsnefndarmenn eiga a~ skera úr .ígreiníng þelm,
sem verbur í þess konar efnum, eða þegar einhver hreppsnefndar-
maour hefur brotið 8'·0 mjög li móti skyldu sinni, að nauðsyn bel'
til, að hann fari úr nefndinni, en þó skal hlutaðelganda gefinn kostur
á, :10 bera nuílið undir sýslunefndina. Ef nokkur lÍ tíma þeim, sem
hann eptir hinum almennu reglum :ítti al'! standa í þessari stöðu, fær
:í~tæúu til að beiðast lausnar, og hreppsnefndin, eða aú iiornm kosti
"ýslunefntlin (8. gr.) veltir bæn hans; skal kjósa ;Í ný.
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10. gr.

Undir eins og kosníngu hreppsnefndarmanna er lokið ;1 þann
hátt, sem her a~ framan el' greint, og kosningar eru lagfærður, ef
þeim hefur veri~ áf;itt í nokkru, skal hinn elzti af þeim, sem kjörnir
eru, kveðja hreppsnefndarmennina til fundar til a'b velja ser forstjóra.

Ef fleiri fá jafnmörg atkvæði, skal kosið um þá, og ef þá enn
verour einginn atkvæbamunur, þá skal hinn elzti þeirra, er jafnmörg
atkvæði hafa, vera forstjóri. Forstjóri fer frá í lok hvers fardagaárs,
og skal hann ætíð á seinasta ársfundi láta velja forstjóra fyrir hið
komandi ár; þó má velja hinn sama forstjóra aptur.

11. gr.

Forstjóri ákveður bæði aðalfundi og aukafundi hreppsnefndarinn-
ar, og kveður nefndarmenn til fundar; hann stjórnar umræðunum á
fundu lll, ritar í gjörðabökína og ser um, að ályktanir nefndarinnar
séu nákvæmlega bókabar. Hann ser einnig um, ao allar ályktanir
verði framkvæmdar, og hefur brMagjöro á hendi. Forstjóri getur
einnig í öðrum einstökum tilfellum, með samþykki hreppsnefndarinn-

ar, látio aðra hreppsnefndarmenn annast um brMagjör'b og annað,
sem framkvæma þarf. Loksins geymir forstjórinn allar gjörðabækur,
bréf og önnur skjöl og skilríki, er snerta málefnl hreppsnefndarinnar.

12. gr.
Einga ályktun getur nein hreppsnefnd gjört, nema meiri hluti

hennar se ao minnsta kosti viðstaddur. Þegar nefndarmenn eru ekki
á eitt sáttir, skal farið eptir atkvæðafj iiida. Ef að jafnmörg eru at-
kvæði, ræður atkvæði forseta. Allir hreppsnefndarmenn, sem víð eru
staddir, rita nöfn sín undir gjörðabókina.

13. gr.
Hreppsnefndirnar skulu eptlrlelðís hafa á hendi öll þau almennu

málefni, er varða hreppinn allan sem felag út af fyrir sig. þó skal
hlutaðelgandi sóknarprestur, eins og a'b undanförnu, hafa serdeilisleg
afskipti a f uppeldi og uppfræbíngu únglínga í hreppnum, og hvort
sem hann er í nefndinni eða ekki, þá skal hún, ef hún ekki getur
korníð ser saman um þau mál víð prestinn, án tillits til atkvæða-
fjölda, yfir höfuð . ao tala fara eptir tillögum hans í þessu efni.
Hreppsnefndin kýs á hverjum fundi úr sínum flokki einn eða tvo
menn, er annast öll fátækramálefni milli funda, samkvæmt reglug.
8. jan. 1834.

14. gr.
Hreppsnefndin skal ;í ári hverju gjiira áætlun um öll útgjlild,
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er hún ætlar atl hreppurinn þurfi á árinu, og jafna þeim niður :í
hreppsbúa eptir sömu reglum, sem híngað til. Ef einhver er ólÍnægtl-
ur með ákvðrðun hreppsnefndarinnar um sveitartillag hans, getur
hann borið umkvörtun sína upp fyrir sýslunefndinni. þó skal hver
maður greiða, eins og líkve'Oitl er, sveitarútsvar það, er honum hefur
verlð gjört; en fari svo, að það eptir úrskurði sýslunefndarinnar
verbí lækkað, þá skal borga honum aptur þab, sem hann hefur goldið

nm of.
Hreppsnefndin kýs úr flokki sínum fðhírbl, og skal hann gjöra

reikning á líri hverju um allar tekjur og gjöld hreppsins. Reíkn-
íng þenna skal öll hreppsnefndin rannsaka, en þó getur hún fallð
einum á hendur :itl skoða hann fyrst og gjöra athugasemdir vi'Ohann.
Ef gallar þykja á relkníngnurn, og vill ekki sá, er reiknínginn gjörði,
kannast við þá, skal sýslunefndin skera úr ágreiníngnum. Sýslu-
nefndinni skal falið á hendur a'O áhe'Oa lögun og skipulag á sveitar-
reikningunum.

15. gr.
Öll hreppsnefndin hefur abyrgð Ii, að reíkníngurinn se réttur,

Hún skal og ábyrgjast sjó'Oi, kröfur og aðrar eigur hreppsins. Þegar
búið er að endurskoða reiknínginn, skal leggja hann fram í 3 víkur
:1 hentugum stað, þar sem hreppsbúar geta se\'> hann, og skal það
auglýst ál'ltu. Sítlan skal senda hann sýslunefndinni til yfirlits og
úrskurðar.

16. gr.
Hreppsnefndirnar skulu þar að auki vera í rúl'lum með um öll

önnur hreppam.ílefnl, atl svo miklu leyti sem eNi þeirra leyfir. Þann-
ig skulu þær eptir tilhlutun sýslunefndanna annast um, atl vegum í
hreppnum se hæfilega víð haldið og a'b þeim se breytt og þeir sen
bættir, þegar þörf er lí.

17. gr.
Hreppsnefndinni skal gefinn kostur á, að láta í ljósi álit sitt,

þegar eitthvað skal gjöra í sveitarinnar þarfir, sem ekkert er bein-
línis ákveðlð um í hinum gildandi lögum. Henni skal og heimilt
að gjöra uppástúngur um þess konar málefni víðhlutaðeígandí stjórn-
endur. Hreppsnefndin skal einnig hafa gætur á, hvernig bæta megi
lækna-skipun og yfirsetukvenna, og bera það undir álit og úrskurð
sýslnnefndarinnar, og eins, hvað gjöra mætti af hálfu hins opinbera
til þess a\') stöðva næmar sóttir í hreppnum, þ6 skal þetta ekki vera
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því til Iyrírstöðu, að strax se tekíð til þeirra raða, er þörf er ,f,
þegar ekki er tími til að leita fyrst álits hreppsnefndarinnar.

Síðar skal það með lögum akveðíð, hverja tils-jón hreppsnefnd-
irnar skuli hafa með kirkjum, kirkjureikníngum, stöðunum og krist-
fjárjör~um.

18. gr.
Hreppsnefndin skal af ítrasta megni reyna Ut að afstýra húsgtíngi

og flakkí í hreppnum og eins leitast víð að víðhulda góðr! reglu
yfir höfuð a~ tala.

19. gr.
Hreppsnefndin skal eiga 4 aðalfundí á an, um miðjan vetur,

þegar fært er, á vorin, um miðsumar og á haustín, og þar að auki
svo opt aukafundi, sem forstjóra þykir þurfa, eða ef helmfngur nefnd-
armanna, eða sýslumaður beiðíst þess, ellegar prestur eða fátækra-
stjóri, þegar um kennslu og fátækra-málefni er a~ ræða.

20. gr.
Útgjöldum þeim, sem þurfa til að útvega skriffæri og glöroa-

bækur, til að borga undir brðf, til sendiferða, o. s. frv. skal jafna
niður á hreppinn ásamt öðrum sveitargjöldum. Forstjóri gjörir relkn-
íng um útgjöld þessi.

21. gr.
Í sýslunefnd þeirri, er samkvæmt 1. gr. skal stofna í hverri

sýslu, skulu, auk sýslumanns, sem er sjálfkjörinn, vera ekki færri
en 4 og yfir höfu~ að tala ekki fleiri en 8 menn. Sýslum<toUl' er
íormaður nefndarinnar og hefur þó athæN:lrett í öllum málum. At-
kvæði hans sker úr í þeim málum, þegar atkvæði eru jafnmörg.

22. gr.
Í Skaptafellsýslunum er sín sýslunefnd í hvorri sýs-lunni og sýslu-

maður formaður þeirra.
23. gr.

Í hverja sýslunefnd kjósi hver hreppsnefnd einn úr ::;ÍIIUlIl flukki
bi~ fyrsta ár. þar sem eru fleiri en 8 hreppar í sýslu skal það ;Í

sýslunefndarinnar valdi, a'ð ákveða með atkvæbafjdldu, In-ort fleiri
hreppar og þá hverjir skuli senda menn á sýslunefudarfund ,i ári
hverju; en einginn hreppur má vera undan því þeglnn, að "enda
fulltrúa, leingur en 2 ár í senn.

Serhver hreppsnefnd á rett á, þó ekki eigi hún þa'ð ár a'ð senda
sýslunefndarmann, að senda fulltrúa sinn til sýslunefndar til að skýra
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þau málefni, og halda svöruni uppi í þeim, sem þá hreppsnefnd varða,
en ekki eiga slíkir fulltrúar atkvæðís-rðtt á þeim sýslunefndarfundum.

24. gr.
Fund skal sýslunefnd halda einn lí :íri hverju og þar að auk

á formaður nefndarinnar rett á, að ákYuoa aukafundi, svo opt sem
þörf krefur. Eins skal aukafund halda, ef meiri hluti nefndarmanna
belólst þess.

25. gr.
Sýslulleflldin hefur þessi störf á hendi:

It, Hún skal endurskoða alla sveitarreiknínga hreppsnefndanna og
skera úr þeim og hafa gætur lí, að efnum hreppsins se hæfilega
Hríð og þau ;i\'öxtuð.

ll, Ihin skal ekki að eins skera úr malefnum þeim, sem um er getið
í 8., 9., 14. og 16. gr. tilskipunar þessarar, heldur einnig úr
öllum :igreiníngi, sem verour li milli hreppsnefndanna í sýslunni,
\Illi framfærslu f,itækra eða önnur sveltaruuílefni. Og yfir höfuð
að tala hefur sýslunefndin ,1 hendi hin sömu ætlunarverk, að svo
miklu leyti sem gjörvalla sýsluna snertir, sem hverri hreppsnefnd
er ætlað í sínum hreppi.

e, Ilún skal annast um þjóðvegu, þínghús, ferjur, brýr, lendíngar og
almennar fjárrettir í sýslunni, o. s. frv.

11, lJún skal gjöra árlega líætlun um upphæð þess kostnaðar, sem
þessi almennu störf í sýslunni <Ír hvert útheimta. Kostnað þunna
skal sýslunefndin leggja að helmÍngi lí allt lausafð í sýslunni, en
að helmíngi á öll jarðagjöldin, og jafnar hún síðan niður og :i-
kveður, hve mikið eptir þessum mælikvarða hverjum hreppi beri
að greiða.

26. gr.
Hreppsnefnd í hver] UIll hreppi se skyldug til að skrifa formanni

sýslunefndarinnar til með nægilegum fyrirvara, þegar hún hefur á-
formað a~ bera upp á sýslufundi sérstaklega, en þó almenníng varð-
andi uppástúngu, svo formaour sýslunefndarinnar geti, áour en næsti
sýslufundur byrjar, gjört það kunnugt þeim hreppsnefndum, sem eptir
~í't)Urgjörðri ráðstöfun áttu að því sinni að fríast víð, að láta menn
úr sínum flokki mæta á sýslufundi.

27. gr. (meira hlutans).
Þegar sýslunefndir Í sama amti lígreinir, skal hver þeirra fyrir

sig kjósa einn mann til að leggja seinasta úrskurð á málið með
hlutaðeigandi amnnannl, sem skal vera formaður þeirrar nefndar.
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Sýslunefndirnar gefi honum til kynna, hverja þær kjósi til þessa, og

kallar hann þ,í til fundar víð sig með nægum fyrirvara. Mæti þ,l
einginn fyrir einhverrar sýslunefndar hdnd, skel' amtmaðurinn mer
hinum, sem mættur er, eða, ef fleiri en tvær sýslur ágreinir, mco hinum,
sem mættir eru, úr málinu; mæti einginn, sker hann einn úr þYÍ. Þyki
einhverri sýslunefnd amtmaðurinn hafa haft fyrirvara þenna of stutt-
an, svo að fulltrúi hennar ekki þess vegna hafi getað mætt, getur
hún kært það fyrir tnnanríklsníðgjafanum, sem, ef honum þykir ;Í-

kæran li rökum byggo, ónýtir úrskurðinn og býður amtmanninum ilr

taka málið aptur fyrir til löglegrar meðferðar og úrskurðar.
28. gr. (meira hlutans).

þegar sýslunefndum, sem em sín Í hverju amtl, ber eitthvað ;í
milli, skulu amtrnenn leita um þao úrskurðar hlutaðeiganda stjórn-
ardos og leiðbeina málinu með áliti sínu. l~ó skulu þessi seinustu
úrslit málanna, sem getio er Í þessari og Í næstu grein her á undan,
þegar sýslunefndum ber eitthvað á milli, ao eins gilda, þlíngao til
ákve'Oi'O er um stöðu Í:;lands Í gjörvöllu konúngsveldinu og um vald

og verkahrfng alþíngis,
Minni hlutinn (.Jón Guðmundsson) í stað 27. og 28. gr. meira

hlutans.
Þegar sýslunefndir greinir ,í um eitthvert sveitamal, þá skulu

hin síðustu úrslit þeirra mála fyrst um sinn liggja undir alþíng,
þanguð til ákvc'OiO er bæði um stöðu Í:llands í stjémarfyrlrkomulagt
alls komingsveldíslns og um hver" kyns yfirstjórn hel' á landi. Sýslu-

nefndir þær, sem ágreinir, skulu því senda alþíngi iill skjöl slíkra
IIuíla, asamt alitsskjðluru sínum um þau.

Til þess ao meðhöndla og gjöra út um öll þess konar mál, kýs
alþíng, Í hvert skipti sem það kemur saman, í lllanna nefnd IÍr sín-
um flokki, og er einginn rett kjörinn í þá nefnd, neina hann f;íj
meir en helmíng allra þeirra atkvæða, sem greidd eru ii þíngi og
gild.

Nefnd þessi tekur til starfa sinna í Reykjavík, undir ein" og
alþíngi er slitið, kýs ser formann úr sínum flokki og skiptir síðan
störfum með ser eptir þeim reglu lll, sem hún setur der sjálf. Nefnd-
in má aldrei sitja að störfum þessum leingur en 3 vikur. Nefndar-
menn fá sömu dagpeninga, og alþíngismenn fá nú; og skal fyrst um
sinn og þar til öðruvísi verður ákveðið, jafna þeim kostnabí niður
asauu með og eins og öðrum kostnaði til alþíngls.

En til vara:
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A~ hinu nýja fyrirkomulagi, sem upp á er stúnglð á stjérn
hreppsvelta- og sýslusveíta-mdlefnanna, verði frestað fyrst um sinn,
þríngað til búið er að ákveða hvers kyns yfirstjórn á Íslandi og stöðu
þess í stjórnarfyrirkomulagi gjörvalls komingsveldlslns.

29. gr.
Í amtsráðl Því, er samkvæmt 1. grein skal stofna í hverju amti,

skulu sitja: amtmaðurinn í hverju arnti, sem er forseti, í Suður-
am tinu biskupinn á Íslandi, í hverju hinna einn prófastur, sem bisk-
upinn þar til kýs, og þar að auki þrír menn aðrir, sem alþíng velur
með meiri hluta allra atkvæða, í hvert sinn sem það kemur saman;
skulu þessir þrír hafa starfa þenna á hendi milli alþínga. Alþíng
kýs og einn mann' í hvert amtsrað til vara, og á hann setu í amts-
ráðlnu í forföllum hinna.

30. gr.
Amtsrá~i~ heldur fund einu sinni á ári, :t vorin, á þeim stað

og tíma, er amtmaður nákvæmar ákveður. Amtmaður hefur einnig
rett á, a~ kveðja það til fundar endrarnær, og skal það ætíð gjört,
þegar meiri hluti amtsraðsins beiðíst þess. Þegar því verður við
kornið, skal þeim, sem í amtsníðínu sitja, á~ur en fundur er haldinn,
gefið til vitundar, hvaða málefni koma eigi til umræðu, Einn úr
amtsr.iði, sem það sjálft nefnir til þcss í hvert skipti, skal rita í
gjörðabökína, og skulu allir, sem víð eru af amtsrabíou, skrifa undir
hana.

31. gr.
Amtsníðlð hefur þessi störf á hendi:

a, þa~ til tekur, hve miklu fe á ári hverju skuli jafna niður handa
amtsjafnaðarsjöðnum, og skal þar með talinn fjórMngur sá af
alþínglsskattl, sem lendir á lausafé, og akveður, hvernig verja
skuli fe jafnaðarsjóðslns, búnaðarsjöðslns í Vesturamtinu og í
Norður- og Austur-amtinu, og annara sjóða og gjafafjár, er nú
heyrir undir stjórn amtanna eður stíptsyfírvaldanna, að því leyti
gjafabréfin eða aðrar serstaklegar ákvarðanir eru því ekki til
fyrirstöðu.

b, þa~ ber umhyggju fyrir, að fe sjó~a þeirra, er nefndir eru í
staílíð a, se ávaxta~ og óhult veð fyrir því eptir reglum þeim,
sem gilda um fe almennra stiptana, og ser um, að reiknínga-
maður, er það tekur til þess, gjöri lí ári hverju skipulegan reikn-
íng um fe þetta. A~ því leyti reikníngar þessir ekki verða
rannsakaðir og úrskurðaðir í hlutaðeigandi stjórnarráN eptir sömu
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reglum, og híngað til, skal amtsníðlð einnig taka mann til a~
rannsaka þá, og sker síðan sjálft úr þeim.

e, Amtsráðið skal, þegar það hefur leitað álits sýslunefndanna, gJora
uppástringu um það, hvort stofnaður verði fátækrasjóður í amt-
inu, hverjar tekjur hann skuli fá, hver gjöld skuli greiða úr hon-
um, og stjórna fátækrasjóði þessum, ef hann yrði stofnaður.

d, AmtsráNð skal sjá um, að ágrip af ársreikníngum allra á~ur-
taldra sjóða verði birt á prenti, og skal þess einnig þar á eptir
getið, hver se uppruni þeirra og tilgángur.

e, það skal sjá um almennínga í amtinu og aðalfjallvegi amta í
millum.

32. gr.
Öll útgjöld, sem leiða af störfum amtsraðsins, og einkum fyrir

gjörðubækur þær, sem amtsráöið hefur, skal greiða af jafnabarsjéði
amtsins.

33. gr.
Tilskipun þessi gildir ekki í Reykjavíkurkaupsta'ð, og skal þar

framvegis farið eptir reglum þeim, sem gefnar eru í tilsk. 27. nó-
vember 1846 um bæjarstjórn í greindum kaupstað.

þ"í næst var 1. kafli málsins, 1. - 20. gr. nefndarfrumvarpsins,
tekinn til umræðu.

Framsögumaður : Eg skal nú ekki fara mörgum orðum um
þenna 1. kafla máls þessa. Einúngis vil eg taka það fram, að
nefndinni líkaði vel aðalstefna hins konúnglega frumvarps, sem vildi,
að bændur tækju meiri þátt, en verið hefur, í stjórn sveitarmálefna
ber á landi. Frá þeirri hlið var því nefndin ekkert á móti frum-
-varpinu, enda þó hún gæti ekki fallizt á. amtsráð þau, sem þar var
gjört ráð fyrir, bæði vegna kosninganna í þau og verkahrlngs þeirra.
þess vegna stakk hún upp á sýslunefndum í stað þeirra amtsráða,
sem frumvarpið fór fram á, bæði vegna þess, hvað öll ferðalög eru
her örðug, þegar um leingri vegi er að fara, og líka vegna kunn-
ugleika, sem þær yrðu að hafa meiri í hrepp unum en amtsráðin.
Nefndin áleit þVÍ, að sýslunefndir væru her í öllu tilliti hentugri en
amtsrað þessi. En eg skal ekki fara um þetta fleirum orðum að
sinni. þó vil eg geta þess, að flestar breytíngar nefndarinnar á hinu
konúnglega frumvarpi eru sprottnar af þessari aðalbreytingu hennar,
a~ hún hefur sett sýslunefndir í staðinn fyrir amtsráð ; þó var::það
ekki meiníng nefndarinnar að hafa eingin amtsrað, heldur það, að
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.untsníðlu skyldu ekki hafa yfirúrskurðarvald í svoltam.ílum, heldur

umsjón hinna opinberu sjóoa í ömtunum og reiknínga þeirra, en
þegar sýslunefndirnar greindi á, þá skyldu kosnir menn, ásamt amt-
manni, skera úr mlsklíðinni. En eg skal ekki orðlelngja meira um
þetta, fyr en eg heyri ræður þingmanna um nuílíð.

E. Ó. Kúld : þall hlýtur all vera öllum ljóst af nefndanílitínu,

hvaða áhuga nefndin hefur gjört ser á, að vanda það, sem bezt, og
,io þenna 1. kafla málsins finn eg nú ekki margt athugavert. Eg
vildi ao sönnu heldur, ao 1. gr. væri nokkuð öðruvísi orðuð, en hjá

nefndinni, þannig ao orðið "allra" felli í burtu. Mer finnst þetta
01'0: "allra", geta kornið Í bága við þá skoðun, sem eg hef :í mál-
inu, og vil eg því riskilja mer rett til breyungaratkvæðls um þetta
,io 1. gr. frumvarpsíns. þar sem talað er um fundi hreppanefnd-

anna í 19. gr., og gert nio fyrir, að þeir seu 4 aðalfundir á arí ao
minnsta kosti, og, ef til vill, fleiri, þ:í þykir mer betra, ao aðal-
fundirnir séu ei ákveðnir nema 2, haust og vor, og vil því .iskilj.;

mer breytíngaratkvæóí ;i þá leið, ao hreppanefndir skul~ halda 2 all-

alfundi á ári, en mega hafa þá fleiri, ef nauðsyn þykir til bera;
þVÍ það getur víða orðið torsókt ao halda fundi um miðjan vetur.

Þ. Jónassen : I~ao, sem eg einkum fann athugavert ,iú hlð
upplesna nefndarálit, er sri breytíng, sem þaú hefur sninglð upp :í
Í stjórnarfrumvarpinu, :to stjórnin auk hreppsnefndanna og amtsrrið-
anna skuli stofna her ~ýslunefndir. l'essi breytíng er svo mikilvæg,
aú eg með henni álít grundvallarreglunni í stjórnarfrumvarpinu haggaö,

Eg hefði samt látio þetta vera, hefði nefndin getað komizt hjá amts-
ráðunum, en það gat hún hvorki né hefur gjört; en fyrst hún gat
þa\') ekki, þá skil eg ekki, hveri; vegna Mn hefur stúngið upp :i
sýsluníðurn, og lagt undir þau mest allt af því, sem eptir frumvarp-
inu er ætlall amtsniðunum, sem eins vel og öllu betur geta ráN\') mál-
unum til lykta. þao liggur Í augum uppi, að stj6rnarfrUlllYarpib
byggir lÍ þeim eðlilegasta grundvelli, þall byggir nefnil, ~iþví, all
þao eru hrepparnír, og ömtin, sem her í landi eru þau einustu aðal-
sveltafélög (Commttner) eða fðlög, sem upp á sameiginlegan kostnað
hafa sérstakleg málefni og stofnanir að annast, en Í sýslumun lÍ þetta

ser ekki stað ; þar er ekkert slíkt, er allir hrepparnir í sýslunni eigi
sameiginlega ao annast, og það eru eingír sýslusjéölr til, en það eru
bæði til hreppasjóðir og amtssjéðir, og það er þVÍ eðlilegt og í sjálfu
ser gagnlegt, að bæbi hreppabændurnir og amtsbúarnir fái hlutdeild
í stjórninni ;Í málefnum sínum, bæði hvað sjálf útgjöldin snertir,
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sem og hvernig með þau er farið, og þessa skoðun hefur stjórnar-
frumvarpið. A~ því leyti það er tekið fram af nefndinni, að amts-
ráNn geti ekki þekkt til í einstöku hreppum, en þetta þekki sý"lu-
nefndirnar, vil eg geta þess, að í slíkum efnum má bæðl fá upp-
lýsíngar hjá hreppsnefndunum og sýslumanninllm, SYO ekki rettlætir
þetta nauðsyn sýsluraðanna. Eg verð einnig að halda, að amtsráðin
yfir höfub hljóti að hafa betri þekkíngu á því, hvernig skera eigi
úr málunum, sem fyrir koma, en sýeluráðln, og a~ þau, ef til vill,
einnig muni rá~a þeim með meira fylgisleysi til lykta en sýsluníbin.
En ser í lagi hef eg þó það á móti sýsluraðunum, að meðferð á
sveltamalefnum verður með þessu móti margbrotin og flókin, og
kosmaðarsöm, og úrslit málanna svo leingi á Ieíðinní. þetta vil eg
leyfa mer að biðja þíngi~ að athuga vandlega, um leíð og eg get
þess, a~ það kom líka fram á sínum tíma í Danmörku, þegar stjórn
sveítarmálefna var rædd á standaþíngunum, að stofna sýslurað (Ju-
risdictionsraad) eins og millilið milli sóknarráðanna og amtsraðanna,
en það þókti ekki tiltækilegt, og varð því ekki af því; eg get þessa
af því það hagar mörgu líkt til þar og her í sveitastjórnarmálum á
landinu. Eg ítreka það því aptur, ab eg vil heldur, ab allt standi
víð það sama í meðferð og stjórn sveitarmálefna her, en að hún
verði svona margbrotin, flókin og kostnaðarsöm, eins og hún hlýtur
að verða, ef nefndarinnar uppástúngu yrði framgeingt. A~ öoru leyti
hneigist eg ao þeirri skoðun, að það se reyndar ekki ein" mikil
nauðsyn, eins og margir ætla, til þess að breyta því núverandi fyrir-
komulagi lí sveitarstjórninni, og að í öllu falli ekki se kominn tími til
þess a~ breyta henni svo algjörlega, eins og her er ætlað til, því
eg held þjöðín se ekki enn þá nógu vel undirbúin til þess að geta
áttað sig í því nýja fyrirkomulagi, og allrasízt svo margbrotnu. eins
og nefndin hefur stúngíð upp á.

Framsögumaður : Eg ætlaðl hinn hefðraða 3. konúngkjörna
þíngmann .svo kunnugan öllu á landi her, að eg vænti sízt slíkrar
ræðu frá honum, sem hann flutti núna. Ao öðru leyti fannst mer
lítíð í ræðu hans annað en það, sem fram er tekið í ástæðum hins
konúnglega frumvarps, og því ekki þörf á að svara því meir, en
gjört er í inngángi nefndarálitsins. En viðvíkjandi því, er hann
sagði, a~ sýslunefndir (Jurisdictionsraad) hefðu ekki komízt á í
Danmörku, þó upp á þeim hefOi verið stúnglð, þá er hann því eins
kunnugur og eg, ao þar stendur allt öðruvísi á, þar sem heilt amt
er þar víða ekki stærra en einn hreppur her á landi. Og ef Ísland
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er Danmörku ólíkt í nokkru, þá er það í þVÍ, hvernig sveitastjórnin
þarf að vera á hvorum þeirra staða, þar sem landslagið er svo fjarska-
lega ólíkt. Og þó að þessi "Jwrisdictionsraad" kæmust því eigi á í
Danmörk, flýtur alls ekki þar af, að sýslunefndir kunni ekki að eiga
vel .••.ið her á landi. það eina, sem mer finnst þess vegna áfátt
frumvarpi stjórnarinnar, er, að það er um of lagað eptir dönsku fyrir-
komulagi, og dönskum svcitastjórnarlögum 13. ág. 1841, t. a. m. í
2. gr., þar sem sýslumönnum er gefinn réttur á~að sækja fundi hreppa-
nefnda og gefa par at1wæði; þetta er líka svona í sveitastjórnarlög-
um Dana, eins og í frumvarpi stjórnarinnar. En þessu er aptur
breytt með lagaboði 22. marz í ár, og sest meðal annars af þessu,
hve hæpið það getur verið, að laga um of íslenzk lagaboð eptir dönsk-
um, því hinar dönsku laga ákvarðanir eru líka breytíngum undir-
orpnar, og því er einnig hér mjög varúðarvert að byggja á þeim
grundvelli, sem reynslan hefur brotið niður í Danmörku. Nefndin
hefur heldur öldúngis ekki gjört málin flóknari með sýslunefndunum,
heldur þvert á móti; því þá mundi fjöldi s.••.eitarmála ekki fara leingra
en til þeirra, og amtsráð það, sem nefndin hefur stúngíð upp á,
hefur ekki úrskurðarvald, heldur umsjón opinberra sjó'ba. Yfirúr-
skurbarvöldln, eða .Jnstonceme", fjölga heldur ekkert víð þetta, af
því svo mörg mál komast ekki leingra en til sýslunefndanna ; það
munu líka nærfellt allir her vera á því máli, að eigi her nokkur
breytíng a'b komast á í stjórn sveitamálefna, þá verði að stofna
sýslunefndir, þar eð þær eru þegar farnar að myndast í landinu, og
eg se þeim heldur ekkert verulegt til fyrirstö'bu. Þíngma'bur Snæ-
fellínga vildi sleppa orðinu "allraCl úr 1. gr., og setja aptur: "sem
her skal til greina", en eg veit þá ekki, hvaða sveitamál það eru,
sem hann ætlar að fela öðrum á hendur.

J. Sigurðsson: Eg vil virða mál þetta svo mikils, að vert se
í því, a'b taka til máls, og eg vænti, að þíngmönnum komi nú sam-
an um, að málið se þess vert, að um það se vandlega ræ,tt og vand-
lega hugsað; því her er verið að búa til lög, míkílsumvarbandí
lög, sem landsbúar, sem nú lifa, og her eptir fæðast í landinu, eiga
að búa undir og njóta, eða gjalda, eptir því sem þau verða nú hent-
uglega eður óhentuglega tilbúin. Eg fyrir mitt leyti er nú samt
ekki sannfærður um, að málefnið hafi felnglð þann undirbúning eður
þær kríngumstæður séu enn komnar, að fært se að óska þess, að
málefni þetta verði nú strax gjört að fullum lögum. Eg má nú
samt kannast við hið_fornkve~na, að "leingi á mannshöfuðið í að
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skipast". :Mer var borið það á brýn, a~ lí næsta þíngi, 1853, heföl
eg kvartað yfir höfuðleysi þessa máls, þar æðsta vald þess var byggt
lí. þVÍ, sem ekki var til, nl. landsstjórn þeirri, sem einhvern tíma yrði
áhör~u~ á landi her, þá Danir væru búnir að ákveða stöðu Íslands
í gjörvöllu konúngsveldlnu ; nú hefur nokkuð bætzt úr þessu, því nú
í þessu þíngi er málið komið frá nefndinni með heimur höfðum;
en eg felli mig nú ekki heldur vel víð þenna skapnað. Eg held,
að málefni þetta ætli a~ verða með ósköpum, að mönnum geti ekki
komið vel saman í því, eða menn geti verið víð eina meiníngu
felldir,og á það þó ekki vel vm byggíngarlag þess, ef menn geta
aldrei komið ser saman. Á alþíngi 1853 var tvískipt nefndarálit þess;
á þessu þíngi er það eins. Þegar eg skoða nú rnalíð yfir höfuð,
þá þykir mer þa~ nú ekki hafa neitt æskilega stefnu; eg þeinkti,
þegar menn fundu upp á þessari breytíngu 1853, a~ það mundi vera
tilgángurinn a~ laga með því lífskjör manna, og létta gjöldum og
byrðum á alþýðu, en ekki a~ baka henni öbærllegar byrðar og fyr-
irhöfn; það er þó auðsjáanlegt :í stefnu þessarar nýju sveitarstjórn-
arbyggíngar, að kostnaður og tímatöf verður margfalt meiri en við
það fyrirkomulag, sem er; þar sem aldrei á að linna fundum og
ráðstefnum. 4 skulu vera fundir í sveitarstjórn sjálfsagt, og fleiri,
ef á þarf að halda, á ári, og sjálfsagt verða þíngln, sem eru,
eins, hreppsskila þíngin haust og vor og manntalsþfngíð ; svo skal
vera sýslunefndarfundur og margir, ef þarf; þá amtsréðsfundur og
líka margir, ef þörf er á. þeir, sem verða nú á öllum þessum rá~-
stefnum, hefði eg hugsað að misstu mí nokkurn part úr árinu frá
vinnunni og sínum heimilisstörfum, og hafa menn þó hín gall til
þurft að halda á sinni eigin vinnu og h eimilisumsj ón. Kostnaður
sjá mí allir að kemur "ill þessa regeríngu, já, svo grófur, all menn
vita ekki, hvar það kann all lenda, hverja nefndargötuna sem
menn fara nú með málefnið, þar sem á all stofna sýslunefndir í 20
sýslum, og. eg held 2 amtsráð í hverju am ti, eða þá 1 amtsráð í
hverju amti, og stóra nefndarsamkomu víð alþíng. Eg hefbí hugs-
all, all þeir herrar, sem sækja þessar rálJssamkomur um lánga og
slæma vegi og sitja bæN opt og leingi lÍ þeim með mildum kostn-
abí - því ekki er víst, all amimenn eba sýslumenn lofuðu þeim öll-
um opt og leingi all vera fyrir ekki neitt - eg hefði hugsað, segi
eg, að þeir þyrftu all fá nokkra skildínga af landinu til all vera
skaðlausír. Ef eg fylgi nú götu meira hluta nefndarinnar upp að
efsta toppi þessa máls, þá vill nefndin þar, a~ æbstu úrslit þess
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komist undir arntsnefnd, og svo innanríkisstjúrnina. Eg vero nú ac
láta það í ljósi, að mer er ekki svo vel við ráogjafastj6rnina, sem
er mína, ao eg vilji með miklum heílabrotum, mörgum alþingis-
setum, grófum kostnaði og fyrirhöfn, Ma til vandasamar stjórnir og
stiptanir, til þess a\'} eiga efsta vald þeirra og úrslit undir þessari
nibherrastjórn. Eg get ekki leynt því, a\'} mer þ6kti mun víðfeld-
ari efsta stjórn okkar, meðan einvaldskonúngsstjúrnin stótl; þá gátu
menn beinlínis framfært bænir sínar og unikvartanir fyrir konúnginn,

og hann svaraði aptur, og reo úr upp á bezta hátt, sem von var,
því hann gjörOi það eptir tillögum íslenzkra og skynsamra manna,
sem voru yfirvöldin her, sem þekktu til alls; en rabgjaíarnlr núna

þeir senda okkur fyrirskipanir, brðf og auglýsíngar, sem hvergi eiga
her við, ná eingri átt og geta ekki haft stað eptir landsins ásig-
komulagi her; og þetta, senda þeir okkur án þess að spyrja alþíng
eður neinn Íslending um þao fyrirfram. Vilji eg nú gæta að mein-
íngn minna hlutans, þá fer hún mí víst í frjálslega stefnu; en bæðí
er hans aOfero kostnabí bundin, og svo er eg ekki þeirrar meiníng-
ar, að það heyri undir verkahríng alþingis, ao fá dómsvald eða úr-
skurbarvald í nokkrum málum. Löggjafarvald gæti það feínglð, en

varla framkvæmdar- eða dóms-vald. Eg se því ekki, að það se
neitt af nefndaralitinu, sem eg geti aðhyllzt, nema varauppéstúngu
minna hlutans; hann ætla eg a\'}samþykkja, mer þykir líka biðin g60;
mtílíð er hvorki svo úr garðí gjört frá nefndinni, að það Be fært að

gjöra þao að lögum, eins og það er; það vantar í það margar nauðsyn-
legal' ákvarðanir víðkomandi sveltarstjérnlnnl, t. a. m. hver á ao
hafa :í hendi fjallskilarnál og fjárrettarhöld, og margt, já, ótal fleira,
og svo eru ekki enn komnar þær kringumstæður, að æskilegt se að
breyta sveitnrstjérnlnní. Þa~ eru ekki kríngumstæður til þess, fyr en
kornið er það skipulag á landstjórnina her, sem á ao verða, og á
meðan sá hnútur er ekki leystur, þá er bezt að bíða rólegur með
það, sem er, því sveitastjérnln, sem er, er ekki heldur svo vond,
að hún se ekki víðunanleg fyrst um sinn, og betri er hún en annað
verra og kostnaðarsamara, því ekki ern auðæfi okkar of mikil. Um
stakar greinir þessa nefndarálits ætla eg ekki að tala í þetta sinn;
eg býst víð, að aðrir kunni má ske að vekja eitthvað máls á þeim.

V. Finsen: Eg fellst fyrir mitt leyti á það hjá nefndinni, ao
örðugt se að setja hreppanefndirnar í samband við amtsráðín, en eg
verð þó a~ vera samdóma hinum hci'ðra\)a 3. komingkjörna þíng-
manni í Því; að ástæ\)ur nefndarinnar fyrir sýslunefndum þeim, sem
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htin stíngur upp lÍ, _"en ekki fullkomlega sannfærandi. Nefndin hef-
ur tilfært sem lístæ~u fyrir þessari uppasningn, nl'l kosningarnar til

nmtsniðanna eptir frumvnrpinu "cu of margbrotnar, en lÍ því mátti þá
r;í~a bót með því að finna upp auðveldari kosníngaraðferð. I)al'l er

haft lÍ móti amtsrábunum, að ferðir þeirra yrðu kostnaðarsamar og
örðugar ; en nú vill nefndin þó ekki kasta amtsnefndunum, svo kostn-
aðurinn verður nærri því sá sami, auk þess að nýr kostnaður kemur
af sýslunefndunum. þal'l er enn tilfært í nefndaralítinu, að sýslu-
nefndirnar gætu haft betri tilsjón með hreppanefndunum. af því þær
fyr nefndu yrðu svo kunnugar allri tilhögun í sýslunni; þal'l er nú
al) vísu gott; en fyrir það sama gæti þó svo Iaríb, að sýslunefnd-

irnar skiptu ser um of af aðgjörðum hreppanefndanna, en eg vil,
al'l hreppanefndirnar hafi sem mesta þýðíngu, og sen sem sjálfstæð-

astar í öllum sveitamálum, sem geta legið undir þær; en með of mik-
illi tilsjón gætu hreppanefndirnar misst þýMngu sína. Loksins hefur
nefndin til fært eina .ístæðu, og þao er sú helzta, að það se orðíu
almenn meiníng landsmanna, al'l hafa þessar sýslunefndir, og að þær
þegar eru farnar a~ komast lí fót af sjálfu sik l)ctta kann nú að
hafa mikið fyrir ser. En eg vil vekja athygli manna ,i þVÍ, hvort
þal'l gæti ekki verið fulleblilegt, al'l sýslunefndir væru til, sem, eins
og nefndin bendir lÍ, tækju þátt í a\) bæta biinaðarhdttu, o. s, frv.,
en án þess þær þyrftu ao taka þátt í sveitastjórn. Eg ætla þær
sýsulnefndír, sem her eru nú, séu ávöxtur af felagsskap og samtök-

um manna; en þó þær hafi gefizt vel með því ætlunarverkí, sem þær
hafa haft híngað til, þá flýtur þar af ekki, að gott væri al'l gefa
þeim allt aðra þýOíngu, eins og mí á að gjöra. þetta ætla eg sen
helztu ástæðurnar, sem nefndin hefur fært fyrir sýslunefndunum, en
þær hafa ekki getað sannfært míg um nauðsyn þessara nefnda. þao,
sem samt er það versta, er, að með uppastiingum nefndarinnar er
öldringis geíngib fram hjá smtmönnunum og þeir látnir eingiu af-
skipti hafa af sveitastjórninni ; þetta er mjög fsj.irvert, þYÍ það el'
öldringis nauðsynlegt jafnframt því, a'ð hlutaðeígandí sveitarnefndir
hafi svo mikinn myndugleika innan sinna takmarka, sem orðið getur,
al'l stjórnin hafi jafnframt tilsjón með ályktunum sveítastjórnaruefnd-
anna; en eptir uppásuingu nefndarinnar geta amtmennirnir, sem
s~jórnin verður þó a'ð fela þessa tilsjón, alls eingin afskipti eða um-
"jón haft með hrepps - eða sýslu-nefndunum. Eptir nefndarinnar
ætlun þurfa amtmennirnir ekki að víta neitt um sveitamal, eða hvað
fram fer í sveitastjdrninni, og þetta er mjög ítj,írvcrt, auk þess ao
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það er áhorfsmlH að fela sýslunefndunum svo vandasöm verk, sem
opt eru mjög flókin, eins og nefndin vill, t. a. m. að skera úr vanda-
málum milli hreppa. Eg get ekki áliti'ð eins mikla tryggíngu fyrir
þess konar úrslitum hjá sýslunefndunum, og yfirvaldínu, og sýslu-
mennirnir eru að ætlun minni eingan veginn alstaðar færir um, að
takast á hendur svo vandasama stöðu.

Framsögumaður: Af ræðu hins helðraða 5. konúngkjörna þíng-
manns þótti mer það merkilegast, er hann sagði, a'b nefndin hefbi
hlaupið yfir ömtin, því það er að nokkru leyti satt. þa'ð er satt, að
því leyti sem nefndin ætlaði sumum málum ekki leingra en til sýslu-
nefndanna, en ekki er það alveg satt, því nefndin ætlaði amtmönn-
unum úrslit sumra mála. Eg á nú bágt með að koma því saman,
hvernig hann vill láta sem mest afl vera í hreppanefndunum, og þó
nmtmennina hafa sem mest að gjöra í sveitamálunum. Eg skil ekki
heldur í því, að þegar honum þótti sýslunefndirnar ekki fá nóg
að gjöra, hvernig amtmennirnir fái þlí nóg að gjöra, þó þessi
störf lendi á þeim. Eg veit ekki, hvað hann vill láta þá hafa
mikið að gjöra. Eg skil því síður í þessu, sem hann heit, að
sýslunefndirnar mundu skipta ser of mikið af störfum hreppa-
nefndanna ; því ef þær gjörðu of mikið, þá gjöra þær þó ekki of
lítið á meðan. þetta mál er annars mjög erfitt yfir höfuð, og bágt
að tala um það, nema menn setji sig vel inn í það ál'lur, og hafi
nákvæman kunnugleika á sveitalífinu, og öllum kríngumstæðum her
á landi. Hinn sami heiðraði þingmaður spurði að, hvort þær sýslu-
nefndir, sem farnar væru að myndast, þyrftu að taka nokkurn þátt
í sveitastjórn. Eg skil ekki, hvað því getur verið til fyrirstöðu,
þegar í þeim eru beztu menn sýslnanna; þær þurfa ekki fyrir það
að grípa inn í verkahríng hreppanefndanna, þó þær gefi þeim úrslit
sumra mála. Yfir höfuð sýndist mer eingin veruleg ástæða í ræðu
hins heíðraða þíngmanns móti nefndinni, nema ef það væri um amt-
mennina, og því þykist eg hafa svarað, svo eg skal ekki or'bleingja
þetta meira að sinni.

J. Petursson: Hinn heiðraði 5. konúngkjörní þíngmaður og
þingmaður Mýrasýslu eru báðir á því, að fresta máli þessu og
kasta frumvarpinu, og þó sinn af hvorri orsök; annar af þVÍ, að
honum þykir nefndarálitið ekki gott, en annar af því, að honum
þykir öll sveitastjórn of kostnaðarsöm. Eg held nú, a'ð það se rett
að byggja á 2 sveitarfélögum, ömtum og hreppum, eins og hið kon-
ringlega frumvarp og nefndin hefur gjört. Nefndin hefur öll viljað
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hafa fj:írhag aintanna undir sameiginlegri umsjón, en þar af flýtur
ekki, a~ arutsniðín hafi umsjón yfir fe hreppanna. enda þarf þat'!
ekki at'! vera svo. Hvat'! úrskurðarvaldið í svcítarmalum hreppanna
snertir, þá hafa híngað til verið í því 4 Iiðir : 1. hreppstjóri, 2.
sýslumaður, 3. amtmaður, og 4. innanríkisráðherrann. Stjórnin hef-
ur nú viljað fækka þessum úrskurðarvöldum, og hefur hún hugsað
tiltækilegast mundi, helzt a'b kippa sýslumanni burtu, þ6 svo, at'!
hann skrifi álit sitt met'! málunum, þegar þau gánga til amtsraðanna.
Í þessu fer nú nefndaralttíð á sömu leit'! og stjórnin í því verulega,
þar sem hún líka vill fækka úrskurðarvöldunurn, og hafa þau, eins
og stjórnin, a~ eins 3 eptírleibís ; en í því, hvernig eigi at'! fara a~
þessu, og þat'! er hit'! minna verulega, eður hvernig eigi a'b fara a'b
ná augnamiði þessu, svo bezt henti, hefur meiri hluti nefndarinnar
alitlð tiltækilegra að halda sýslumannlnum, eður stofna sýslunefndir,
en þar á móti sleppa amtmannínum úr tölunni, ef málefnib þyrfti
a'b gánga leingra, eður þyrfti það að gánga til Innanríkísriíðherrans,
þó skyldi amtmaðurinn láta fylgja því álitsskjal sitt, en annars skyldi
amtmaðurinn með kosnum mönnum fella seinasta úrskurð í því ; það
er þannig rángt, er hinn konéngkjörni varaþíngmaður segir, a~ amt-
maðurinn verði þýMngarlaus eptir uppástringu meiri hlutans, því
hann er eptir henni viðriðinn öll málefni hreppanna meir eður minna,
sem fara leingra, en til sýslunefndanna, og það er ekki heldur rett,
sem hinn 3. konúngkjörni þíngmaður sagði, a~ nefndin vildi setja
sýslunefndirnar á millum amtsráða og hreppanefnda, því arntsráðið
lí, eptir uppástúngu meira hlutans, ekkert yfirúrskurðarvald a'b hafa.
Her er því spurníngin um það, hvort eblílegra se her a~ hafa sýslu-
nefnd eða amtsrað, og hélt nefndin hlð fyrra betra vegna erfiðleika,
sem hlyti a~ verða samfara ferðalögum amtsníðsíns, og kunnugleika
sýslunefndanna í hinum einstöku hreppum, og þessi meiri kunnug-
leiki þeirra á högum hreppanna getur aldrei, svoleíbís sem hinn kon-
úngkjörní varaþingmaður hélt, gjört þær óhæfari til að fella slíka
úrskurði, sem her ræðir um. Eg se ekki heldur, að meiri trygging
þurfi all vera f úrskurði arntsraðanna, þó amtmaðurinn sitji í þeim,
en sýslunefndanna, þvf, ef fleiri eru með honum, geta þeir hæglega
borill hans álit ofurliða. Fátækramál hafa einlægt híngað til heyrt
undir sýslumann, og fyrir 1834 gat ekkert sveitarmál innan sýslu
geíngíð leingra en til hans, og væri því þessi breyting gagnstæð því,
sem verið hefur. Amtmaðurinn missir ekki heldur, eins og eg hef
fyr teldll fram, alla þýðíngu í svettastjérnannalum fyrir þetta, því
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hann er þó við þau
einíngu með fleirum

M. Andrieson:

riölnn, og annaðhvort sker hann úr þeim í sam-
eða sendir þau til r.iðherrans með ulití sínu.

Eg skal nú tala fátt um þetta mál; því til
þc~,; ern aðrir færari en eg. Einúngis vil eg minnast ;Í það, er
þíngruaður l\I)'rasýslu vildi fá upplýsingu um, hver skuli annast um
fjallskil eptirleíðls. En mel' finnst það vera sjálfsagour starfi hreppa-
nefndanna, því þær eiga að annast um öll mal, sem hreppana varða,
"em felag út af fyrir sig, og mun þetta múl ekki vera hvað sízt
þeirra. Hvað aoalbreytínguna á svcitastjórninni snertir, vil eg að
eins hita þá meiníngu mína í ljósi, ao eg vil heldur einga breytíngu,
fd því sem er, en að sýslunefndir komist ekki á. l)etta kemur af
því, a'Oeg er svo kunnugur orðinn í sveit og sýslu, því eg hef leingi
vcrlð í sveit og sýslu, svo ef að fara ætti frá hreppanefndunum með
1I,a'O eina smávegis til arntsraðslns, þá held eg það væri betra, að
hreppstjóri færi með það, eins og vant er, til sýslumanns. Vlðvík]«
andi þessum kafla frumvarpsins vil eg vekja athygli manna á einu
orði. En það er orðið helmíngur í 5. gr. Eg kann ekki við það,
þar eð í nefndinni eiga að vera 3, 5, eða 7, eða oddatala, og því
yndi eg heldur hafa "meiri eða minni hluti" í þess stað, og áskil
eg mer rett til breytfngaratkvæðls um það,

G. Einarsson: Þegar eg lít til þeirra, sem talað hafa móti aðal-
stefnu nefndarinnar, þá hygg eg, að ræður þeirra séu sprottnar af
því, aú þeir sðu of kunnugir staðalífinu, en of ókunnugir sveltalíflnu ;
því annars gætu þeir ekki talað svona, eins og þeir hafa gjört, Hinn
5. konúngkjiirni þingmaður vildi hafa sem mest afl í sveitastjérninnl,
en Iramsögumabur hefur nú þegar sýnt honum fram ,í, ao hún yrði
afllaus eptir því fyrirkomulagi, sem þíngmaðurlnn hugsar ser. 1)<1'0

þarf að haga stjórninni eins og skipulegast er samkvæmt landinu
sjálfu, og það er eptir hreppum, sýslum og ömtum. Eg skil ekki í,
hvernig færi, ef vegabótamallð kæmist áfram, og þá ætti t. a. m.
allt að gjörast eptir fyrirsögn amtsraðsíns, og allt að bíða úrskurðar
þess. Hvað hin einstöku atriði snertir, þ,i eru þau þegar rædd
nægilega, og vil eg ekki fara ao tala um þau, ne breytíngaratkvæð-
in, sem víð þau hafa verið tekin. En mer finnst, að nokkuð vanti
í ákvarðanirnar um hreppanefndirnar. Ilrcppstjörarnír verða nú ekki
annað, en lögregluþjónar, eptir uppástúngum nefndarinnar, og því
hefði eg viljað, a\'! hún hefði tekið her vel til greina hreppstjdrnar-
iustrúxið ; því eg vil ekki missa úr því kjarnann. Þetta er einkum
1I1eo tilliti til 17. greinar; þar sem sagt er 11111 hreppsnefndina: "hún

306



skal hafa gætur á", o. s. frv., því þar þykir mer ekki vera nógu
sl{ýrt tekið fram, hvað hún á a\') gjöra. Eg vil Því áskilja mer rett
til vlðaukaatkvæðís víð 17. gr. um þetta, því eg ætla það se nauð-
synlegt, a\') taka eitt og annað berlega fram, svo ekki verði á því
villzt. A'ð vísu er viki'ð á skyldur hreppsnefndanna á undan Í al-
mennum orðatíltækjum, og skal eg íhuga betur, hvort eg get sætt
mig vi\')þau, og þá annaðhvort falla frá víðaukaatkvæðínu eða fylgja
því fram.

Frarnsðgumaðu1': Mer þætti gott, ef fleiri þíngmenn af bænda-
stett vildu láta í ljósi álit sitt um sýslunefndirnar. Þa\') hafa nú 2
talað um þær, og mælti annar með þeim, en annar móti, eins og
öllu frumvarpinu yfir höfuð,

J. Sigurðsson: Eg veit ekki, hvort framsögumaður hefur meint
til mín, þegar hann nr a\') tala um, að menn mæltu móti sýslu-
nefndunum, en ef það hefur verið, þá hefur hann víst misskilið mig;
mer þótti að eins dómsvald þeirra of mikil'>, þar þær skulu hafa ein-
veldis- eður æðsta dóms-vald, bæði um, hverjir skulu vera skyldir
til a\') vera í sveitanefndum, og hvort útsvör séu rett á lög\'), og
þegar sýslur ágreinir um sveitarómaga eða annað, þá verða slík
mál .hvergí lög\') til gjörðar, nema undir sýslunefndina, og býr nú
sýslumaður kann ske í annari sveitinni, og hans atkvæði skal þó
rá\')a í nefndinni, og sýslunefnd þessi skal strax mega sleingja dómn-
um á í öllum þessum málefnum, eptir því sem hún vill. Me\')þessu
formi þykir mer ekki búil'l vel um rettlndl manna, og ekki eins vel
og nú er; en eg held sýslunefndirnar hljóti að 'vera, eptir þessari
nýju tilhögun, og séu ómissandi. Þíngmal'lur Árnesínga hefur nú
svarað fyrir nefndina um fjárskil og fjárrettamál, hver þau ætti að
annast, og það mun vera meiníng nefndarinnar, sem hann sagði; en
mig undrar, a\') nefndin skuli ekki hafa minnzt á það með einu orði.
þetta er þó verk, sem þarf a'ð vanda, og leggja sig níður við, að
orða vel og greinilega. Þíngma\')urinn úr Dalasýslu hefur sagt það,
er eg ætlaði a'ð taka fram við 16. og 17. gr., en mer líkar ekki
heldur Það, sem stendur í 16. gr.: "í ráðum"; eg veit ekki, í hverj-
um raðum eða með hverjum í rábum a\') meint er, og áskil mer því
rett til víðaukaatkvæðis þar að lútandi við þessa grein. Þíngma'ður
Snæfellínga tók ser breytíngaratkvæðí við 1. gr. þa'ð skildi eg nú
ekki gjörla. Eg held þar geti ekki verið talað um amtsráð eptir
uppástúngum nefndarinnar. Eg se ekki, að sveitarmálefni seu lögð
undir það verulega amtsráð, svo þetta verður a'ð vera meint tiI amts-
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nefndar þeirrar, sem nefnd er í 27. grein) og ,í at skapast af þeim
sendu mönnnm frá sýslumun. Eba skyhin amtsráðin eiga a~ vera
2'? Nei, eg held þetta eigi a\') heita amtsnefnd, eins og greinin segir;
en hitt arntsr.ið, sem alþíng skal kj ósa mennina í, og hvar vera skal
biskupinn cöa prófastarnir. Mer þykir það undarleg ákvðrðun í 4.

gr., a'O eigi megi feðgar sitja í sýslunefnd, en þó sjálfsagt bræður,
því þar um er ekkert orð. Í G. gr. er akveðið, að kjósa skuli í
sý~ll1nefndina <Í vorhreppaþíngl. Eg veit mí ekki, hvernig á ab
koma þvi víð, þar sem íjölmennt er, ef þar skal og gjöra það, sem
vant er. l1ao yrðu þó ekki svo litlar skriptir YiIJ, a\') kjósa eina 7

IIIenn, þar sem væru mí 60 kjósendur. 8 sinnum GO ern þó nokk-
ur mannanöfn með heimila og feðra nöfnum, og þó eru nú í sumum
sveiturn her lÍ landi miklu fleiri bú endur, já, yfir hundrað samstaðar,
!;YO eg held það yrði ókljúfandi þar, og eg held, a'Ohalda þyrfti auka-
kosníngaþíng. Eg ætla a'O áskilja mer breytíngaratkvæðl um þetta.
Eins held eg, a'O það se lakara, altend meðan menn eru því óvanir,
að 3 sveitarmenn stjórni kosníngunum, og held eg betra, ab sýslu-
maður se því kjörstjóri í fyrsta sinni. Eg held og, ab sú hafi verið
meining hins konúnglegu frumvarps, þó nefndin hafi nú tekið aðra
stefnu Í því, og eg held sýslumaður se þar ómissandi, altend fyrst.

G. Brandsson: Mer, sem sumum öbrum, er það óljóst, hvað
hreppsnefndirnar eiga a~ vinna eptir 13 gr., því nefudin hefur ekki
nefnt hreppstjérana <Í nafn ne aðgrelnt störf þeirra og hreppsnefnd-
anna; og það sest alls ekki af frumvarpi hennar, hvort hreppstjórar
skuli vera. þetta var mikið glöggara eptir frumvarpi stjórnarinnar,
og kom það kann ske af þVÍ, a~ þar var gert rá\') fyrir, ao þeir
væru sjálfkjörnir Í nefndina, hreppstjórarnir og prestarnir. Þa~ væri
betra að til taka nákvæmlega, hvað hreppsnefndirnar eiga ab gera,
hvort hreppstjórar skuli vera, og hvað þeir eigi al) gera. Mer finnst
það undarlegt, að hreppsnefndin eptir 13. grein skuli verða a~ gefa
öll atkvæði sín fringín undir prestsins vilja, þegar um uppeldi og upp-
fræðíngu únglínga er ab tala. Eg gjöri rá~ fyrir, að prestar og

sveitanefndir mundu sem optast koma ser saman um þetta, en bæri
lít af þVÍ, þækti mer hart, ef prestar mættu einir ónýta tillögur
J]lilsldpa\')ra sveitanefnda í þessu efni, því þær mundu láta ser verða
UIII það hugað, ab nppalníngar hreppanna gætu konrizt til sem beztrar
menningar bæði Í andlegu og líkamlegu tilliti. Til gæti þa~ líka borið,
þegar prestur væri nýkominn í einhverja sókn, a~ honum yrðí erfitt vegna
ókunnuglelka, ab benda ,í góoa stabl handa úng1íngnm, og ætla eg honum
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þá ekki þann þverhöfðaskap, ao hann ekki vildi fara eptir tillögum sveita-

nefndarinnar í þessu, og sama er meiníng mín um hana, þegar hún sæi,
að prestsins do neru her í skynsöm og góð. 1>essi ákvarðnn í 1il.
gr. nefndarinnar finnst mer því vera þýOíngarlítil, og var þao betra
Í frnmvarpí stjórnarinnar, sem til tekur, að presturinn skuli hafa
kennslustj6rn á hendi á milli þess, er fundir eru haldnir í hreppn-
um; vil eg því áskilja mer breytíngaratkvæöí um, að þau orð í lil.
grein nefndarfrumvarpsins, sem eg hef nú minnzt á, falli burt. Eg skal
seinna orða þao nokkuð nákvæmar, en her er gjört. Eg hefði líb
viljað óska, að nefndin hefði í þessari grein tekið nokkuð nákvæmar
fram störf þau, sem sveitanefndunum eru eiginlega ætluð ; hvort
nokkur hreppstjóri skuli vera, eða til hvers, og hvar störf hans og
þessara sveitanefnda áttu að skiptast.

Hvað hinni 19. gr. viðvíkur, þá finnst mer undarlegt, ao sýslu-
maður skuli eiga að hafa þau áhrif á hreppsnefndina, sem þar er
gjört ráo fyrir, og að hún skuli vera skyldug að koma saman ept-
ir beiðni hans, þar hann er þó forstjóri sýslunefndarinnar og getur
verkab þar, einkum þar hann hefur rétt til að skera þar úr málum,
þegar jöfn eru atkvæði með og mót einhverri meiníngu. þao skyldi
helzt geta verlð eitthvað í 17. grein nefndarfrumvarpsins, sem hann
þyrfti ao hafa serleg afskipti af, þó sveitarnefndunum se þao þar
ætlað, til dæmis ao stöðva næmar sóttir eða eitthvað fleira; en þeg-
ar þetta verður fyrirskipað í hverri sveit, þá er það orðið í hverri
sýslu, og SYO kemur líka til hans atkvæða seinna, þegar málin gánga
frá sveitanefndunum til sýslunefndanna. Vio 19. gr. nefndarinnar
ætla eg því ao áekllja mer breytíngaratkvæði á þá leið, að hrepps-
nefndir þurfi ekki eptir beiðni sýslumanna að halda neina aukafundi
í sveitum sínum ; því þetta vlrbíst mer samkvæm ara uppastungum
nefndarinnar í 17. grein og 1i<lru því frjálslega fyrirkomulagi, sem
hún vill hafa á sveitarstjórninni.

St. Jónsson: Eg held það hafi verið riHt gert af nefndinni, a~
gefa prestum leyfi til að rá\')a talsverðu fyrir sveitarlimunum Í tilliti
til kennslunnar; því þeim er "íst ætlandi sú nærgætni, að fara hyggi-
lega að. þao er auðfundlð, þegar að frumvarp nefndarinnar er lesi~,
með athygli, að hreppstjórar eða aðstoðarmenn sýslumanns eiga að
vera til, sem hafa á hendi lögreglu og öll þau störf, sem sýslumað-
ur þarf a'6 brúka þlí til sem hjálparmenn í því, sem snertir em-
bætti hans, en sem getur verið fyrir utan sveitamálefni og fátækra-
stj6rn e'6a annað þess konar.

309



Ao því leyti það kann ao þykja óglöggt, hvat) hreppsneíudlrn-
ar eigi ao gera, þlí er það í augum uppi, ao ekki er svo hægt ao
tína þao allt til; og er þá betra að velja almenn og yfirgripsmeiri
01'0, sem það flesta má draga undir, því þá gleymíst ekkert og
kríngumstæðurnar benda opt til, hvat) nauðsynlegt er, og þao stund-
um fyrir eina sveit framar en aðra, eptir sem byggðarlögum hagar,
og er það einginn hægðarleikur, að tína það allt til, og ekki heldur
þörf á því.

þao hefur verið nokkuð minnzt á, ao nefndin hafi veikt arnts-
ráðin eða kippt þeim því nær burt, en sett sýslunefndir í staðinn. Er
nú búið ao færa fram ástæður nefndarinnar fyrir því og ætla eg, að
kunnugleiki í héraðinu se ætío nauðsynlegur en geti aldrei orðið of
mikill. Nefndin áleit líka, að einginn kostnaður lllundi leiða af sýslu-
nefndunum, þar sýslunefndin einúngis nær yfir sýsluna, og fyrirhöfn-
in er ekki nærri því eins mikil til ao sækja sýslufundi. Í arntsráð-
inu eiga þar á móti eptir stjórnarfrumvarpinu að sitja menn, sinn úr
hverri sýslu; verða þeir þá optast ókunnugri, þegar litið er yfir allt
arntíð, heldur en sýslunefndin í hverri sýslu; þá er líka vega-
leingd frá fjærstu sýslum í hverju amti svo afarmikil, a'ð það veld-
ur ærnum kostnabi að ferðast til amtmanns. Og þar til geta marg-
ar hindranir aðborið til ao fresta, a'ð amtsrábið geti komið saman,
fremur en sýslunefndin, af því hún á hægra aðstöðu, og menn
þurfa skemmra ao ferðast.

P. Sigurðsson: Eg ætla mer nú ekki að verba margorður,
þar búlð er a'ð tala SYO mikið aptur ,í bak og áfram, en lýsi því yfir,
ao eg er samþykkur nefndinni með tilliti til sýslunefndanna ; því
væri þær ekki, þ,í geingi málefni þetta aptur á bak, í stað þess að
þokast áfram, því sýslumaður hefur þó her til skoríð úr mörgum
sveítarmálefnum, og hefur ekki verið iÍfría'ð. Sýslunefndirnar geta
skoríð úr mörgu, og ef þær eru skipaðar vitrustu mönnum sýslunn-
ar, sem eg vona að sýslubúar láti ser umhugað um, þlí verða þau
flestu málefni sýslunnar, sem undir þeirra úrskurð koma, .að líkind-
um svo afgreidd, að hlutaðeigendur megi vel víð una, og eg verð
því að álíta, eins og menn í sveitum, ao sýslunefndir séu émissandí,
en samt þykir mer nefndin vilja veita sýslunefndum of mikíð vald,
þar hjá þeim eiga að vera seinustu úrslit sveitarmálefna í sýslunni.
Kunnugleiki til málanna gerir ekki líti'ð til, og flest mál mundu fá
þao úrslit víð sýslunefndirnar, a'ð hlutaðeigendur gætu víð unað.
Málin, sem sýslunefndirnar þyrftu atl leggja leingra, munu ekki verða
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fjarskalega mörg; en ef allt ,í ao leggja undir amtsraðln, þá verður
bæði málafjöldinn og ókunnugleiki til fyrirstöðu.

Víð hina 1. gr. skilst mer ekki algjörlega um amtsr.íðin, ac þau
skuli hafa stjórn allra sveitamála ; áskil eg mer því rétt til breyt-
íngaratkvæðis víð 1. grein í þá átt, a~ sýslunefndirnar skuli heyra
undir alþíngisnefnd fyrir allt land.

Við 19. gr. frum". nefndarinnar ætlabí eg ac koma með yic-
líka breytíngaratkvæði, og þíngmaður Snæfellínga, um tvo aðalfundi
á vorin og haustin.

Álit mitt yfir höfuð a~ tala Ilm frumvarp þetta er, a'/) breyting
sú, sem til er ætlazt, se mjög vandasöm, og, ef til vill, komi held-
ur fljótt, svo a~ hún ei strax geti orðið alþýðu nógu ljós. Allt
fyrir það ætla eg ab vera á skoðun nefndarinnar, en hefði hún ekki
tek ill sýslunefndlrnar upp, þá hefði eg verið móti henni.

G. Brandsson: Í tilefni þess, sem þingmaður Eyflrðínga sagöl,
þá mun eg verða ao láta mer skiljast, all hreppstjörarnir seu inni-
faldir í sveítarnefndlnni, og að þeir hverfi burt í þeim skilníngi, sem
nú er. En se nú þetta ekki svo, sem honum fórust orð, eptir nefnd-
arfrumvarpinu, þá ætti nefndin all skýra betur fr,i þessu, og eg óska
mikillega upplýsíngar UIll það. þó að lángt hefbl verið a~ tína allt
upp viðvíkjandi sveltamalunum, þá hefði samt varla þurft mikið meira,
en ac vitna til vissra greina í hreppstjóra-Instrúxinu gamla, því þar
held eg verði einna fljótseoast, hvar hin eiginlegu sveitamálefni og
valdstjrirnarverk skiptast, og svo hefði nefndin geta~ bætt við það
athugasemdum sínum eoa nýjum uppástúngum.

Með tilliti til kennslunnar þá hef eg ekkert lÍ móti þ,'í, a~ prest-
arnir skipti ser af henni, en mer var um a~ gera, ac hreppsnefndin
ekki yrðí þýllíngarlaus, ef á milli bæri, og a~ presturinn gæti ónýtt
allt fyrir henni; eg held akvörðun þessi se annars óþörf, og hún getur
opt korníð óhaganlega víð, t. d, þegar a'ð úngur og óreyndur prestur
kemur í ókunnuga sveit á vordegi, mn það leyti sem ómögum er
ráðstafað í níðursetur ; því þá væri miklu betra, ao hreppsnefndin
annaðist þetta. Allt þetta fyrirkomulag ber auk þess einhvers konar
tortryggni með ser víb hreppsnefndina, sem eg fyrir mitt leyti vil
fyrirbyggja.

Kunúngsfulltrúi (konferenzrzíð Þ. Sveinbjörnsson í sjúkdómsfor-
föllum amtmanns ..lIelsteðs): Mer vírbíst þetta, sem hinum heíðraða
þíngmanni þótti óskilmerkilegt í grein frumvarpsins, vera fullkomlega
greinilegt. Hreppstjórinn getur, eins og hver annar hreppsbúi, orW~
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kosinn i hreppsncíndlna, og hefur hann þ<i i því tilliti hinar sömu

skyldur og sömu störf <i hendi, sem hver annar hreppsnefndarmaður:
en þar að auki er hreppstjórinn, eins og verið hefur, pólitíþjónn, og
hefur í þvi tilliti þá skyldu, uð vera aðstoðarmaður sýslumannsins;
þao cr því fullkomlega ljóst, að hreppstjórinn getur bæði verið hrepps-
nefndarmaður, og UIll leið pólitíþjónn.

Fmmsögumaðul': Hinn háttvirti konúngs{ulltl'úi hefur tekið
af mer ómak a() svara þingmanninum úr Gullbríngusýslu vibvíkjandi

hreppstjérunum. Nefndin áleit ser nefnilega ekki skylt eða innan
síns verkahrlngs, að ákvarða um störf hreppstjórans í þjónustu sýdu-
mannsins; en öll önnur störf hreppstjóra falla inn undir störf hrepps-
nefndanna þar sem þínginaður Gullbringusýslu ekki gat knnnað ,io
vald það, sem prestum er gefið í hinni 13. gr. frv, nefndarinnar, þ:í
álít eg það íjærrl, a() þao muni geta valdið nokkrum ágreiningi milli
prestsins og hreppsnefndarinnar, nema, ef til vill, einstöku sinnum í
sðrlegum tilfellum. Menn geta nú reyndar ímyndað ser, ao prestur,
sem er ókunnugur í sókn sinni, ekki vilji fara eptir ráðum beztu
manna, og af þVÍ bnikaði nefndin í 13. gr. einmitt orðín : ,.•yfir höfuð að
tala a, til þess ao þau tilfelli, sem þíngmaðurínn úr Gullbrfngusýsl II

var a() tala um, yrðu útllokuð ; en mer finnst nú bezt fara á því, ao
ekki se ráogert mjög mikio um ósamlyndi milli prests og sóknarinnar,
nema ef það kynni að vera í einstöku tilfellum, sem sjaldan munu
bera ,·10, og þá ætla eg, ao viðaukaregla nefndarinnar se serlega hent-
ug, þar prestunum, fremur öllum öðrum, er það rnikllsumvarðundi,
ao útvega kennelustaði sem bezta í sveitinni.

J. Hávarðsson: .M1g minnir, að einhver af hinum helbruóu
þingmönnum tæki fram, að það væri étiltækilegt, að hin síðustu úr-
slit <Í sveitamálum lentu hjá sýslunefndinni ; eg er 1í sömu meíníngu,
að það se líka ísjarvert, að sýslunefndirnar hefðu afgjört úrskurðar-
vald, eg gjöri ekki lítio úr þeim fyrir það, þó eg ætli þeim geti
yfir,;ezt; því stundum hefur reynslan sýnt, ao úrskurðum sýslumanna
og enda auttmanna hefur verið breytt; allt svo gæti slíkt borið við
enn, ao sýslunefndunum yfirsjáist eða þær komi ser ekki við, sem skyldi;
þar til geta verið margar orsakir, og vil eg einkum taka fram eina,
ao þegar ágreiníngur verður á milli hreppa, þá getur annar haft
mann í sýslunefndlnnl, sem greiðir atkvæði, en tir hinum hreppnum
el' eínglnn, sem greiðir atkvæði, Þegar SYO ástendst, vil eg, ao hlut-
aðelgandi megi leita æðra úrskurðarvalds. Viðvíkjandl þessu vil eg
áskilja mer rett til, ac koma fram með breytingar- eður öllu heldur
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vlðauka-atkvæði, eg kann ské kann a~ taka þao aptur, ef mer svo

líkar, þá eg hef heyrt álit þíngmanna um þetta efni.
Varaforseti: þetta á nú að vísu einkum heima í umræðunum

við hinn annan kafla af máli þessu.
J. Sigurðsson: Hinn heiðraði framsögumaður kann reyndar ekki

við, að í frumvarpi nefndarinnar Be nákvæmlega til tekið um verka-
hríng hreppsnefndanna, en eg get ekki latíð mer þetta nægja, þar
eð eg vil hafa svart á hvítu, og a'ð það se tekið nákvæmlega fram,
vegna þess að frumvarpið eptir fyrirsögninni er um sveitastjórn yfir
höfuð, en ei ein ga ungu fátækramál.

Varaforseti: Eg vil gera þíngmanninn varan við, a'ð her er
alls ekki að ræða um sveitastjórn í þeirri þýOíngu, sem hinn helbr-
aN þíngmaður benti til, eða ao þvf leyti sem áhrærir stjórn embætt-
isvaldsins eða valdstjörnarinnar, hvorki hinna æðri ne lægri embættis-
manna hennar; þess vegna getur her eingin umræða oroi'ð um, að á-
kveða að neinu skyldur eða rettlndi hreppstjóranna, ao því leyti sem
þeir eru skoðaðir sem þjónar eða aðstoðarmenn embættismannanna
(sýslumanna); og get eg ekki leyft umræður her nú um það efni.

J. Sigurðsson: þao þarf þá samt nákvæmlega að tiltaka verk
sveitastjórnarinnar, og vil eg spyrja (því þar um er þagað, eins og
margt annað fleira her): hver á til dæmis ao halda hreppskilaþíngln ?
Er þa~ hreppstjórinn eða hreppsnefndin? (J. Petursson: þao er
hreppsnefndin). Nú! þetta hef eg ekki heyrt, fyr en nú, svo það er
þá ekki lögregluverk, að taka lausafjár framtalið í landinu, hvar á
að eru þó byggo öll opinber Þegnskyldugj öld. Mer finnst þá undar-
legt, ao nefndin ekki hefur viljað taka þetta greinilega fram, og vanda
verk sín, eða leggja þá rækt vi'ð mállð, a'ð þessu ekki hefði verið
sleppt. þa'ð hefði verið betra fyrir hana, að hún hefði kynnt Sel'
hreppstjóra-ínstrtixið og notað það, og deilt í sundur skyldum þess,

og sagt greinilega, hval'> tilheyrði hreppsnefndinni, og hvað tílheyrði
hreppstjórum ao uppfylla af þeim; því fyrir því þurfti nefndin a'ð
sjá, ao einhver væri skyldugur til að rækja skyldur þær, sem in-
stnixið tilnefnir.

St. Jónsson: þao er ómögulegt, ao setja nákvæm takmörk fyrir
þVÍ, hvað sýslumaður lætur hreppstjóra gera af sínum störfum, þar
hann gerir það sem aðstoðarmaður sýslumanns, og er opt undir kríng-
umstæðum komið. þa'ð kemur sveitastjórnarmálinu ekki YiO a~ skrifa
upp bú, fastsetja eigur sakamanna, taka al'> fjárnámi, selja vio upp-
boðsþíng, o. fl. Í hreppstjórnarcmbættinu hafa híngað til verið sam-
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einuð bæði valdstjórnar- og sveltastjérnar-verk ; en eptir frumvarpi
nefndarinnar lÍ forstjóri hreppsnefndarinnar nú a\) hafa þau verk á
hendi, sem hreppstjóri híngað til hefur haft og sem einúngis víð-
koma sveltarmílum ; en það hvorki þarf ne á "ið, að tiltaka þau verk
n.íkvæmar, sem aðstoðarmaður sýslumanns má gera, því a\) gera það,
væri það sama, sem að segja, að sýslumaður ekki mætti nota að-
stoðarmann sinn til annars en þess, sem greinilega væri framtekið að
hreppstjóri skuli vinna fyrir sýslumanninn.

H. Kr. Friðriksson: það er mí. briið a\) ræða svo margt um
þetta írumvarp ; en eitt er mer þó, enn sem komið er, óljóst, og
það er, a\) mer í 14. gr. frumvarpsins finnst vanta ákvörðun um,
eptir hvaða reglum fehiroir hverrar hreppsnefndar eigi a\) borga út
fe úr hreppssjóðnum. Eptir 14. gr. lítur svo út, sem fðhlrðir megi
borga hverjum þeim, er þykist hafa kröfu til sveltarsjéðsins ; þó lítil
kunni nú a\) vera áhætta með þetta, ef fehirðir er vandaður maður,
sem eg cinga astæðu hef til a\) vantreysta, finnst mer þó betur fara,
a\'l einhver ákvarban se um þetta í frumvarpinu, og mer hefur því
helzt dottið í hug a\) bæta dálitlu yi\'l Ulll þetta, sem eg ætla bezt
muni eiga við hina ll. gr. frumvarpsins.

Framsögumaður : Viðvíkjandi því, sem hinn heiðraði vara-
þíngrnaður Reykjavíkur sagðí, þá vil eg geta þess, ao eg held ekki,
að þörf muni vera lÍ breytíngaratkvæðl hans, þar í 11. gr. nefndar-
álitsins er greinilega tekið fram, að forstjóri hreppsnefndanna lÍ a\'l
Sjil um, að allar ályktanir verðl framkvæmdar, og undir þetta falla
þá allar ályktanir um fj:irútl:ít af hendi fehir'ðis.

G. Brandsson: Mer finnst líka, ao hin 15. gr. frumv, nefnd-
arinnar r,i'ði úr þessu, þar öll hreppsnefndin lÍ að hafa ábyrgð 11,
a\'l reikníngurinn se réttur, og eptir sömu grein er henni ætlað, ao
ábyrgjast sjó'ði, kröfur og aðrar eigur hreppsins.

J. Sigurðsson: Eg er samþykkur þíngmanni Eyjafjarðar í því,
a\'l það er margt, sem að þyrfti a\'l telja fram UIII verkahríng hrepps-
nefudnnria. En um mál þetta er víst, að því fleiri sem skoða mál
þetta, því fleiri misfellur koma fram í málinu, og er eg ekki einn á
því, a\'l mál þetta se mjög vandhugað. Þannig er t. d. öldungur
her í staðnum, sem mönnum hefur þó þókt ao sæi fram fyrir nefið
á ser með lrugskotsaugunum, þó hann sj,ii nú ekki með þeim lík-
amlegu, og heyri eg sagt, ao þá hann heyrðí alþíngisaðgjörðírnar
um þetta mál 1853, að þá hafi hann sagt: II eptir því sem menn
setja fleiri hjól undir þenna vagn, eptir því mun hann ver gtínga ",
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Og í þessu efni finnst mer þó stjérnarfrumvarplð vera skárra, en
nefndarinnar, og það tekur fram greinilegar um verkahrfng hrepps-
nefndanna, og tekur til, hver eigi að hafa á hendi framkvæmdar-
störf á milli funda, og lætur ser annara um, að menn með viti seu í
hreppsnefndinni, en nefndin; bæði vill það, að sýslumaður megi vera
í henni, ef hann er Í sveitinni, og líka vill þa'O sorga fyrir, a'O í
hana sðu kosnir prestur og hreppstjóri, sem skynsamir menn.

Framsögumaður: þa'O er greinilega tekið fram Í 13. grein
nefndaralítsíns, að á hverjum fundi skuli kosnir 1 eða 2 menn, sem
eigi að annast málefni á milli funda samkvæmt reglugjörð 8. jan.

1834, svo eg se ekki neitt serlega óljóst hjá nefndinni, nema ef svo
er, a'ð þingmaður Mýramanna ekki getur slitið neitt al hinum vana-
legu verkum frá hreppstjrirunum, sem þeir hafa nú, en vill álíta,

að þeir eptir sem á'ðnr skuli hafa sama vald (J. Sigurðsson: Nei!)
II. Kr. Friðriksson: Mer finnst þó ekki ljóslega tekið fram í

11. grein um útgjöld fehir'ðis, og eg ætla, að betur færi, að einhver
ákvörðun væri um það gjöri), allrahelzt, þar sem fundir eru svo fáir 1
því að hin ýmislegu gjöld kunna a'O verða nokkru meiri, Il'ða nokkru
minni, en rá'O er fyrir gjört, enda verbur eigi svo nákvæmlega ætl-

azt á um hvað eina, og eg vil eigi heldur, að fehir'ðir ráM því einn,
hvað hann borgar úr sveitarsjóð, og því vil eg áskilja mel' rett til
breytíngaratkvæðís í þá stefnu.

Varaforseti: Fyrst einginn tekur nú framar til máls, er undir-
briníngsumræðu þessa kafla lokíð, og kemur þá sí'ðari kafli málsins,
21. - 25. gr. nefndarírunrvarpslns, til umræðu,

Framsögumaður : Viðvíkjandi þessum kafla hef eg eingar sér-

legal' athugasemdir a'ð gera, þar þa'ð er mestmegnis annaðhvort úr
frumvarpi stjórnarinnar eða tekið eptir uppástringum alþíngis árið
1853.

fl!. And1'(~sson: Mer hefur til hugar kornib a'ð bera breytíngar-
atkvæði upp við hina 23. gr., og kemur það til af því, að ekki má
sjá af frumvarpi nefndarinnar, hvað leingi sá, sem kosinn er, skuli
vera í sýslunefndinni, hvort það er mjög leingi eða allt af, því
eingin kosníng til sýslunefndar, nema hin fyrsta, er þar nefnd.
því virðíst mer þörf á víðaukaatkvæði í þá átt við 23. grein, að

þeir, sem kosnir verða í sýslunefnd, kj6sist í hvert sinn, sem á
þeim þarf að halda, hvort sem það er lí hverju ári eða sjaldnar.

Við hina 25. gr. í frumvarpi nefndarinnar getur mer ekki ab
öllu leyti Iíkað, því þegar búið er a'ð telja ýmíslegar gjörbír upp
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undir staflið e, þá segir undir staflið d, a~ kostnaðinn skuli leggja
að helmíngi á allt lausafé, en a~ helmíngi á jarbagjöldín, og þá er
mer ókunnugt, hver meiníng nefndarinnar er, hvort hún ætlast til,
að þessi kostnaður greiðíst í hreppunum einúngis af þessum til-
nefndu gjaldstofnum eða þá eptir öðrum mælikvarða. Í þessu efni
skal eg samt ekki áskilja mer breytíngaratkvæðí, fyr en eg hef heyrt
nefndina skýra nákvæmar frá þessu fyrirkomulagi.

Framsiiqumaður : Ætlan nefndarinnar var ei, ao hreppsnefnd-
irnar skyldu jafna þessum kostnabí niður eptir þeirri reglu, sem er

gefin í 25. gr. d, heldur ao sýslunefndirnar skyldu telja saman allt
tíundbært lausafé og jarðagjöld í hverjum hrepp í allri sýslunni,

og eptir því skipta kostnaðinum niður á hreppana. Í hreppunum
;Í, þá hreppsnefndin að jafna gjaldinu níbur eptir öðrum reglum, og

þetta ætlabi nefndin að hreppsnefndirnar skyldu gjöra, eins og vandi
er til, að niðurjafna sveitarritsvari.

J. Petursson: Í frumvarpi nefndarinnar 25. grein d, mun í
orðunum "allt lausafé" vera fallið úr orðið : "tíundbært"; þessa álít
eg mer skylt ao geta.

J. Sigurðsson: Eg ætlaði mer einmitt ao spyrja um þetta,
hvort nefndin ekki meinti "tíundbært lausafé", en nú finnst mer þ.í
vera vert að tala um, hvort þetta se sá eini retti gjaldstofn, sem
til ætti a~ taka, en kostnaðurinn verour mikill, og tilfinnanlegur
fyrir þá, sem gjalda. Eg skildi ekki gjörla hinn hefðraða fram-
sögumann, hvort hann ætlaðist til, að kostnaðurlnn ætti ao hvíla ,í
aukautsvörunum, eða ao jafnast á menn eptir þessum tíundar- og
lausafjar-mælíkvarða, og þá líka, hvort ao sveítarnefndirnar ættu ao
leggja hann á (Já !). þao hefði þá átt ao taka þao fram, því
annars veit það einginn. þar næst er það líka vaniðarvert ao
leggja á fasteignina, þar allmikill þringi er farinn a~ hvíla á henni,
svo sem tíund, skattur, alþíngiskoetnaðurlnn, og svo kostnaður við-
víkjandi jarðamatinu. Þegar nú sveitaútsvarlð líka hækkar víð þetta,
þá finnst mer það þess vert, að menn fari að gæta að ser.

Svo ætlabí eg mer að spyrja hina heiðruðu nefnd, hvort hún
ætlaðíst til, að þeir, sem sitja í sýslunefndinni, skuli ferðast á fund
fyrir ekki neitt, og sitja á fundi fyrir ekki neitt? Kostnað þann
skal kann ske greiða af sama gjaldstofni - eg læt öllu ósvarað
fyrir mitt leyti -; en það, sem þarf ao kosta til, verour þó að
koma einhverstabar frá. Eg el' viss um, að ef menn eiga að sækja
sýslunefndarfund borgunarlaust, og ef það á að vera skylda, að
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koma, þá munu sýslunefndirnar varla verða SYO fjölsóktar, og slíkt
mundi þykja ósanngjörn lög.

G. Brandsson: Eptir þeirri útskýríng, sem hinn heiðraði fram-
sögumaður gaf, þá skildist mer, sem nefndin ekki ætlaði sýslunefnd-
unum þann kunnugleika, a~ þær gætu jafnað kostnaðinum niður ti
hreppana eptir öðrum gjaldstofni en þeim, sem hún hefur tekið
fram; en að þvf búnu ætlast hún ,'íst til, að sveitanefndirnar jafni
þessu niður hver í sínum hreppi eptir efnahag gjaldenda, líkt og
farið er að, þegar jafnað er niður aukaútsvörum, sem ekki grund-
ullast á tíund einni, ne heldur kemur niður á búandi mönnum
einum saman. Vi~ fasteignargjöldin mun eiga að fara eptir skýrsl-
unum um alþínglstolllnn, og svo þarf að bæta nýjum skýrslum ,jt;
fyrir þær jarðir, sem undanþegnar eru tolli þessum, eða nota það,
sem í því skyni hefur verið upplýst við hið nýja brauðamat.

Framsögumaður : I)a~ er líka meiníng mín; í nefndarálitinu,
25. gr. a, stendur líka: "ölI jarðagjöld",

G. Einarsson: Þegar farið var að ræða 25. gr. d, fór eg að
hugsa um, hvernig regla sú, sem þar er gefin, mundi fara í fram-
kvæmdinni, en eg gat ei fundið neina betri reglu, þó þessi regla
falli á stundum ójafnt á, t. a. m. þar sem sjópláss eru mikil, sem
hafa nokkra jarbarnotkun, ÞYÍ þar verða afgjöldin há og mikil, þeg-
ar saman koma og eins lausafjdrtíund hækkar vegna skipastólsins og
búandafjöldans. Sama er a~ segja um þær sveitir, sem eyjagagn er
mikið í, því þar er lausafð talsvert og afgjöld há, og verður þYÍ
undlrstöðustofnínn þar hæstur. Enn fremur finnst mer orN~; "leggja
á", geta orðíð misskilningi undirorpið, og þykir liðlegra orðíð : "a~
miða vi~((. Samkvæmt þessu vil eg áskilja mer breytíngaratkvæbí
einhvern veginn á þann hátt, a~ aðalreglan fyrir niðurjöfnun kostn-
aðarins verði sú, að miða hann að helmíngi vlð tíundarbæra lausa-
feð og að helmíngi við fasteigna-gjöldin.

P. Sigurðsson: Eg vildi fá upplýsíng um 25. gr. d hjá nefnd-
inni viðvíkjandi því, In'ort nefndin hugsar ser, að öll sýslan skuli
taka þátt í ýmsum þeim kostnaði, sem einstakur hreppur þarf að
kosta fe til, SYO sem þegar 1 hreppur í sýslunni þarf að kosta miklu
fe til að láta ryðja og bæta lendingar, hvort þ,i öll sýslan taki þátt í
þessum kostnaði eða sá hreppur einúngis.

G. Brandsson: Mer fannst það vera gó~ athugasemd, sem hinn
heíðraðí þíngmaður Dalasýslu gerði, því í mörgum ejavarhreppum
eru jarðaafgjöld mjiig Id, og kemur það nokkuð til af því, no nú á
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seinni rirum hafa jurðir þar skiptzt í fleirbýli, og landskuldir hækkað
nm leið ; lausafjártíuntl er þar heldur ekki svo lítil, þegar liti\) er
til sjrifarútvegsíns, en fjölmenni og fátækt á þar öllu heldur heima,
en í sveítahreppunum, svo eg held þetta ekki sem [afnaðargjarnast,

J. Petursson: þa'ð er einmitt vegna þess, að við sjávarsí\)una
er lausafjártíund lítil, að nefndin fór þenna veg; tekjur bóndans þar,
eður gæði jarbarinnar, eru mestmegnis komin undir því, hvað vel
eður illa jörðin liggur til sjávar, og eptir því fara jarðarafgjöldin

þar optast nær; en til sveita eru tekjur bóndans optast mest komnar
undir skepnueign hans, og þar verður lausafjártfundín a'ð vera mæli-

levarðinn. Regla þessi nefndarinnar getur í einstöku tilfellum orðið
hörð, en SYO er með hverja fasta reglu. Hvort nú nefndarinnar
upp;íshínga eða breytíngaratkvæðlb eigi her betur víð, kemur undir
,íliH þíngsins, hvort því sumsé þykir betri föst regla eða ekki ríg-

bundin.
J. Háoarðsson : Eg veit ekki vel, hvort það hefur verið nefnd-

arinnar meiníng, hvort hreppsnefndirnar skyldu jafna niður á hrepps-
búa eptir sömu gjaldstofnum, sem sýslunefndirnar til taka; mer finnst
þær ættu a\) jafna niður útsvari eptir efnahag hvers eins, annars
slyppu margir efnaðir hjá þessari gjaldgreiðslu, sem hvorki eiga lausa-
fe né bría á jörðum.

J. Sigurðsson: Einmitt þetta vlldi eg hefbi verið tekið fram,
en svo er mí þar næst, ef lagt er á jarbagjaldíð, eptir, að taka fram,
hvort gjaldið skuli hvíla á landsdrottni eða landsseta (Varaforseti:
petta var tekið fram áCian! -), já munnlega hérna, en það þarf
endilega a'ð taka það greinilega fram í Iagaboðinu, þar þetta getur
SYO opt or\)i'ð ágreiníngsefni.

G. Einarsson,' þetta hlýtur a\) vera misskilningur þíngmanns-
ins úr Mýrasýslu, og er um það tekið ljóslega fram í 14. grein
frumvarps nefndarinnar; eru þar eingin útgjöld undanskilin, en sýslu-
nefndin varð a\) hafa einhvern mælikvarða milli hreppa, og það var
þá. jnrðaafgjaldíð og tíundbært lausafé, sem mer líka virðast "em
líklegastir gjaldstofnar. pegar sýslunefndin er búin at jafna niður
;Í hreppana, ræður hver hreppsnefnd niðurjöfnuninní í hreppnum,
eins og híngað til hefur verið.

M. Andrrsson,' Eg læt mer vel lynda breytíngaratkvæðí þíng-
mannsins úr Dalasýslu; en þó vil eg bæta. dzílítlu viðaukaatkvæði
við greinina, svo það síður verðí misskilning undirorpið, í þ;í átt,
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ao hver hreppsnefnd síðan skuli jafna gjaldinu niður, eptir þYÍ sem
hin 14. grein ákveður.

Framsögumaður : Eg hef eingu að bæta við það, sem þíng-
maður Dalasýslu SYO ljóslega skýrði frá um þetta atriðí,

Varaforseti: Eg vildi spyrja hinn heíðraða þíngmann úr Suður-
Múlasýslu, hvort hann vllji halda breyttngaratkvæðí sínu fram við

hina 25. grein, eða hvaða grein það nú var.
J. lIávarðsson: Jú! þ,ví eg er viss um, ao það er meira

tryggjandi.

Varaforseti: Fyrst nú ekki fleiri vilja ræða þenna kafla frum-
varpsins fni 21. -- 25. gr., þá er undírbúníngsumræðunní um hann
lokíð.

Af því nú er orðið áliNo, en mikið eptir órætt, þá vil eg
heyra meiníngar þíngmanna um, In-ort þeir vilji eigi heldur slíta
fundi mí, og hafa aptur miðaptansfund í dag, heldur en halda áfram.

Lögðu þá ýmsir þíngmenn til, að kvöldfundur yrci haldinn, og
var þ:í næsti fundur ákveðinn til míðaptans sama dag, til þess ao
ræða hinn síbasta kafla frumvarpsíns frá 26. gr.

Bænarskrá til komings í laqaskðlamálinn; var lesin UlJP og
samþykkt. Hún er svo hljéðandi :

Til konúngs!

Til alþíngis þessa hefur komið bænarskrá um, a\', hin 15. grein
tilskipan 26. janúar 1821 verði numin úr lögum, ao SYO miklu

leyti sem hún ákveður, að þeir, sem taka hio ófuIIkomna próf Í lög-
fræði víð háskólann í Kaupmannahöfn, geti orblð sýslumenn á Íslandi,
8\0 að þessi embætti ekki verði veitt neinum, sem eptírleíðís les dönsk
lög, og ao í stað þessa verði settur kennsluskóli í Reykjavík handa
lögfræðíngaefnurn, el' áour taki burtfararpróf ,-io hinn lærða skóla og

einnig taki próf í forspjallsvísindum einhvern tíma, áour en þeir taka
embættispróf við skóla þenna ; að í skóla þessum verbi veitt kennsla
í almennri lögfræði, og íslenzkum lögum, og ao lögfræðíngar þeir,
sem þar taki embættispróf og reynist vel hæfir, (iOlist rett til að geta
Ielngið sýslumannaembætti í landinu, og ilO gjörour StJ líkur munur
,1 réttl þessara Iögfræðínga, sem teklð hafa fullkornið próf í lögvísl

vio háskólann, eins og nú el' á guðfræðingum frá prestaskólanum og
hrískélanum.

Til al) íhuga málefni þetta val' sett nefnd á þínginu, og þao
rætt síðan :í lögskipaðan hritt á heim aðalfundum þess.
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Sú álnöroun í áminnztrl allrahæstu tilskipun 26. janúar 1821
15. grein, a\:! þeir, sem taka hio ófullkomna próf í lögum víð há-

skólann í Kaupmannahöfn, megi hvergi fá dómaraembætti í Danmörku,
virðíst mjög eðlileg, þegar menn á eina hlíðina líta til þess, hvað
embætti þessi eru vandasöm og aríðandt, og aptur á hina hlíðina gæta

þess, ao löggjöfin hvorki krefur, að þeir, sem taka próf þetta, skuli
hafa vísindalega menntun ne aðra eins útbreidda þekkíngu á lögum
yfir höfuð, sem þeir, er taka hið fullkomna próf í Iögfræðínní. Frá

álllinnztri akvörðun er þó í seinna hluta sömu greinar gjöro undan-
tekníng, hvað Ísland snertir, því þar er þeim, er a'O eins hafa tekið
hio ófullkomna próf í lögfræðí víð háskólann, gefinn aogángur, undir
Yi::iSUskilyrði, til ao geta orÚÍ'O sýslumenn eður undirdómendur her
,í landi. þa'O er mí fullkomlega víst, og orðin í sjálfu lagaboðinu
lýsa því gjörla, að löggjafinn hefur áliti'O sig neyddan til, a'O gjöra
.imínnzta undantekningu, hvað Í:oland snerti, vegna þess hann hefur
fyrirse\:! - hvað reynslan og síðan nógsamlega hefur sannað -, :t'O
jrirfdiskír kandidatar mundu ekki ætíð sækja um hvert sýslumanns-

embættið, þegar það losnaði, sem kemur auk annars til af því, :1'0
dönskum júrídiskum kandídötum, er aðra úrkosti eiga, mun ávallt

þykja ófýsilegt, að sækja um þessi embætti, eins og reynslan og hef-
ur sýnt, a'O þeir fríu þeirra, er her hafa orti'O sýslumenn, hafa her

ekki getað fest yndi, og líka til af hinu, að það eru mjög fáir Ís-
lendingar, sem hafa efni Ii þVÍ, fyrst a'O kosta sig í hinum lærða
skóla hðr á landi og síðan víb háskólann í Kaupmannahöfn. En þó
þessu se nú þannig varið, er það samt au'bse'b, :t'O þeir þegnar yðar
kominglegu hátignar, sem eru á Íslandi, eru með fyr teou fyrirkomu-
lagi í mjög mikilvægu málefni talsvert ver farnir, en samþegnar þeirra
í Danmörku, og er þetta því tilfmnanlegra, sem löggjöfin af ýmsum
orsökum hefur orðið a'O eiga meira undir yfirdóm endum her á landi,
en þar; her víð bætist og, a\) löggjöfin fyrir Ísland er í ýmsum grein-
um frabrugðin þeirri fyrir Danmörku, svo sem í öllu þ\í, er a'b land-
búnaðarluittum o. s. fr". hnígur, og hlýtur einlægt að verða það sök-
um hins Irábrugbna ásigkomulags lands þessa, og er ekki að vænta
þess, a'O hinir dönsku júristar, er einga vísindalega menntun hafa
Ieínglð, geti af sjalfsdáðum náð í þessu grundaðrí þekkíngu, þar

þessar vísindagreinir ekki eru kenndar "i'O háskólann í Kaupmanna-
höfn; og loksins sýnist það nokkuð évíðfelldíð, a'ð hafa ölærða dóm-
endur, þar sem hver prestur nú fær her vísindalega menntun.

Ab vísu var Því nú hreift á þínginu, hvort ekki mundi nægja,
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verði varið til þess ab vinna að og afljúlm þessum ál'lur ámlnnztu
konúnglegu málefnum.

Varaforseti: Eg vil geta þess víðvíkjandí jarðamatsmálinu
einúngis, að eg skal allt mitt til þess leggja, a\) nefndarálltíð í því
verði sem fyrst búið, svo það verði sem fyrst rætt; en eg get ekki
lofað, að það geti orN\') búið og framlagt á miðvíkudaglnn, því bæðí
er það, að eg er ekki frískur, og hef þar að auki öðrum störfum að
gegna meðfram. Hinn heiðraði 1. konúngkjörni þingmaður hefur
beðið um orðið, áður en teki\') verður til dagskráarinnar.

Þ. Sveinbjörnsson: Eins og þínginu er kunnugt, Vill' hinn
heiðraði varaferseti framsögumaður og formaður í nefndinni, sem
sett var í kollektureiJmíngamálinu, og því vantar nú einn í nefnd-
ina. En þíngmaður Snæfellínga hefur tjá\') sig viljngan til, að grínga
í nefndina, og vil eg nú híðja hinn hefðraða forseta al) spyrja
þíngíð, hvort það vill leyfa það, því þá tekur nefndin hann ser til
aðstoðar. Framsögumaður er nú valinn þingmaður l{,íngyellínga.

Varaforseti spurbí þá þíngió, hvort þa\') hefði nokkuð á móti,
a\) nefndin tæld Ser þíngmann Snæfellínga til aðstoðarmanns, og er
eínglnn mælti móti því, var það áliti\) samþykkt,

Varaforseti: Eptir dagsskránni kemur þá fyrst til ályktarum-
ræðu Iæknaskípunarmalíb.

Í máli þessu er prentuð atkvæðaskrá, sem eg vona a\') þíng-
menn hafi.

þessi breytingar- og víðauka-atkvæðí voru komin fram ímálinu:
E. 6. Kúlds:

Breytíngaratkvæðí víð A, 6, b, að í staðinn fyrir: "e\')a
Múlasýslu ", setjist: "og, þegar ske má, í Mrilasýslum ".

Sami: víðaukaatkvæði víð B, ao eptir orðin: "læknisembætti her
ii landi", hætist vib: "þó skal slíkur styrkur ei veitast fleirum
en 4 á ári; en fe þetta endurgjaldíst", o. s, frv.

II. .Jóns Guðmundssonar:
1. Víbaukatkvæðí: "ao komíngurinn leggi fyrir við stjórnina, að

hún fari nú þegar að hugsa fyrir því, a\') koma upp lækna-
skóla ásamt með spítala í Reykjavík, undir eins og spítala-
sjóNrnir ásamt hinum árlegu spítalatekjum, sem nú eru eoa
kunna þar til að leggjast, er fært að bera þann kostnað ; a~
tekjum og sjéðum spítalahlutanna yfir höfuð að tala se því
haldið sem bezt saman og þeir alls ekki skertir til neins ann-
ars, heldur auknir og avaxtaðír til fyrte\')s augnamíðs",
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2. A~ konringurlnn í þessu skyni leggi fyrir stjórnina:
a. Ao semja og leggja fyrir næsta alþíng frumvarp til reglu-

gjörðar um byggíngu spítalajarðanna framvegis, og um
gjald, heimtíngu og skynsamlega tilhögun spítalahlutanna.

b. Aú stjórnin taki til yfirvegunar og leiti sem fyrst álita
hlutaðeigandl embættismanna um, hvort ekki se ástæða
til, undir eins og spítali og læknaskóli væri her stofnsett-
ur, þá bæði a'O aftaka hið ákveðna árlega 400 rdI. gjald
til Iatækrameðala, og þá 150rd1., sem lyfsalanum íReykja-
vík eru veittir til húsaleigu, undir eins og lyfsölumanna-
skipti verða, og leggja hvorttveggja það gjald til hins nýja
læknaskála og spítala, einkum í því skyni, a'Ohonum yrði
fært a'O taka við sem flestum fátækum sjriklíngum, og
gjörðar yrðl lækníngatilraunir við þá fyrir litla sem einga
borgun.

e, Ao stjórnin nú þegar fari a'O skrifast á vlð hlutaðelgandi
yfirvöld, og leiti bæði álita þeirra og bæjarstjórnarinnar í
Reykjavík um það, a'O hve miklu leyti bæjarsjöðurinn sæi
ser fært a'O leggja fram annaðhvort festyrk í eitt skipti
fyrir öll eða þá akveðln styrk árlega, fyrir það sðrdellís-
lega gagn og söttvarnarstoð, sem af spítalanum má standa
fyrir bæinn.

III. Y. Finsens :
Breytfngaratkvæbl, að þíngib allraþegnsamlegast bi'Oji konúng

að stofna nú þegar 3 ný læknis embætti her á landi ií
þeim stöðum, þar sem þess getur álitizt mest þörf, með
400 rdl, launum handa hverjum þeirra, sem grelðíst fyrst
Ulll sinn, þangað til öðruvísi yrði liheN'O, af spftalasjéð-
unum.

Atkvæðaskraín hljóðar svo:
Atl{Væ~askr:í

málinu um endurb6t á læknas7ripun.
1. Nefndin:

A, að ný læknaembætti verði stofnuð :
1. í Árnessýslu.
2. í Skaptafellssýslum.
3. í Keflavík fyrir Suðurnes í Gullbríngusýslu.
4. í Barðastrandar- og Stranda-sýslum.
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5. í NngeyjarsÝtilu.
6. a, í Mýra- og Borgarfjarðar-sýslum.
7. E. 6. Kúld: breytíngaratkvæ'ði víð nefndarinnar A, 6. ll:

"og, þegar ske má, í Múlasýslum".
b, (nefndin): eða í "Múlasýsluma.

8. E. 6. Kúld: víðaukaatkvæði við nefndarinnar B, að eptir
orbln : "læknisembætti her á landi a, bætist við: "þó skal
slíkur styrkur eigi veitast fleirum en 4 á ári; en fe þetta
endurgjaldist", o. s. frv.

fl. (nefndarinnar B), að í stað þeirra 200 rdl., sem með allra-
hæstum úrskurði 23. ágúst 1848 er heitið, a'ð megi árlega
verja til þess, að landlæknir og héraðslæknar her á landi
geti kennt aðstoðarlæknum, þá heiti konúngur allramildi-
legast árlegum 100 rdI. styrk, fyrst um sinn, hverjum þeim
íslenzkum stúdenti, sem eptirleiðis stundar Iæknísfræðí við
háskólann, og að hann njóti þessa styrks í 4 ár, ef hann
sannar, ab hann haldi áfram lærdémsíðkunum sínum í lækn-
Isfræði, og skuldbindur sig til, a'ð loknu embættisprófi, að
sækja um læknis embætti her á landi, og að þessi styrkur
skuli endurgjaldast ríkissjó'ðnum úr jafnaðarsjóði amtanna.

n. Jón Guðmundsson, vibaukaatkvæðí :
10. A'ð konúngurinn leggi fyrir við stjórnina, að hún fari nú þeg-

ar að hugsa fyrir því, að koma upp læknaskóla ásamt með
spítala í Reykjavík, undir eins og spítalasjóðirnir ~ísamt
hinum árlegu spítalatekjum, sem nú eru eða kunna þar til
að leggjast, er fært að bera þann kostnað; að tekjum og
sjóðum spítalahlutanna yfir höfuð að tala se því haldið sem
bezt saman og þeir alls ekki skertir til neins annars, held-
ur auknir og ávaxtaðír til fyr teðs augnamíðs.

11. A'ð konúngur í þessu skyni leggi fyrir stjórnina:
a, Að semja og leggja fyrir næsta alþíng frumvarp til reglu-

gjörðar um byggíngu spítalajarðanna framvegis, og um
gjald, heimtíngu og skynsamlega tilhögun spítalanna.

b, Að stjórnin taki til yfirvegunar og leiti sem fyrst álita
hlutaðeigandi embættismanna um, hvort ekki se ástæða
til, undir eins og spítali og læknaskóli væri her stofn-
settur, þá bæði að aftaka hið ákveðna árlega 400 rdI.
gjald til fátækra meðala og þá 150 rdl., sem lyfsalanum
í Reykjavík eru veittir til húsaleigu, undir. eins og lyf-
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sölumannaskíptí verða, og leggja hvorttveggja það gjald
til hins nýja læknaskóla og spítala, einkum í því skyni,
;l0 honum yrðl fært að taka ,iI) sem flestum fátækum
sjúklíngum, og gjörðar yrðu lækníngatilraunir ,"ið þá,
fyrir litla sem einga borgun.

e, Að stjórnin nú þegar fari að skrifast á við hlutaðeígandi
yfirvöld, og leiti bæði álita þeirra og bæjarstjórnarinnar
í Reykjavík um það, að hve miklu leyti bæjarsjóðurinn
sæi ser fært að leggja fram annaðhvort fðstyrk í eitt
skipti fyrir öll, eða þá ákveðinn styrk árlega, fyrir það
sérdeilíslega gagn og séttvarnarstoð, sem af spítalanum
má standa fyrir bælnn.

m. Y. Finsen: breytíngaratkvæðl : að þínglð allraþegnsamlegast
biðji koming að stofna nú þegar 3 ný læknisembætti her ~í
landi, á þeim stöðum, þar sem þess getur álitizt mest þörf,
með 400 rdl, launum handa hverjum þeirra, sem greiðíst fyrst
um sinn, þangað til öðruvísi yrði áheMð, af spítalasjébunum.

Var málið afhent íramsögumanní, hinum 4. komingkjörna þíng-
manni, P. Peturssyni.

Framsögumaðtt1': Eg se a\') vísu, a'ð nokkur breytíngaratkvæðí
eru framkomin við mál þetta, en eg skal ekki vera lángor'ður um
hvert af þeim. þau eru öll yfir höfuð svo löguð, að þau í vissu
tilliti falla nærri aðalskoðun nefndarinnar, en þau raska þó að hinn
leytinu aðalstefnu hennar. Það, sem eg vil þá fyrst minnast á, er breyt-
Ingaratkvæðið nr. I, A, 7., þar sem segir: "og, þegar ske má, í Múlasýsl-
um". Nefndin ætlaði að leggja það á þíngsíns eða stjórnarinnar vald,
hvor staðurinn tekinn yrði. Nefndin gat því ekki fallizt á þetta
breytíngaratkvæðl, þar hún vildi gjarna, að læknum yrði víðar fjölg-
að, en hún til tók, þegar því yrðí við komið, en hélt, að þetta kynni
að valda misskilníngi hjá stjórninni. Um víðaukaatkvæbl nr. I, A,
8 þá let eg í ljósi vi'ð undirbúníngsumræðuna meiníngu mína um
það, að eg væri ekki mótfallinn bendíngu hins hæstvirta konúngs-
fulltrúa, um, að talan á þeim, sem styrkinn fá, væri tiltekin, og að
það skyldi aldrei fara fram úr 200 ríkis dölum á ári úr hverju amti.
Nefndin hefbi fúslega fallizt á viðaukaatkvæði þetta, ef talan hefði
ekki verið bundin við 4, því henni þótti ísjárvert, a~ takmarka hana
svo, eða fe það, sem einu sinni er búi'ð að leyfa að verja til að kenna
aðstoðarlækuum, en heit ekki, að fleiri en 6 Íslendíngar mundu
nokkurn tíma lesa læknisfræði í einu. Um viðaukaatkvæbí hins heiðr-
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aða varaforseta (Varaforseti: Eg vil benda hinum heíðraða fram-
sögumanni til, a\) um þessi breytíngaratkvæðí má spara umræðurnar,
því ef einginn tekur þau upp, þá má nú álíta þau tekin aptur af
uppástúngumanni).

þá er næst að tala um breytíngnratkvæði hins 5. kenringkjörna
þíngmanns nr. III á atkvæðaskránni. þa\) fer að því leyti í sömu
stefnu og nefndin, sem það vill bæta her úr læknafæðinní í bráð, og
hjálpa hinni. bráðustu nauðsyn víð. En eg vildi óska, a'ð það væri
skýrt betur, hvað meint er þar með orðunum : "fyrst um sinn", því ef
launin væru ákvebln fyrst úr spítalasjóðunum, þá skil eg ekki, a?!
þau verði síðar tekin tir öðrum sjól'Ji.

V. Finsen: Breytíngaratkvæðí mitt er hvorki vara- ne vil'J-
auka-atkvæðí ; þVÍ ætla eg, að það hefði att að setjast á undan
uppástúngum nefndarinnar, og vil eg skjóta þyí til hins heíðraða
varaforseta, hvort það er ekki réttara. þal'l fer í allt aðra átt en nefnd-
in og átti al'lkoma í staðinn fyrir uppástúngu nefndarinnar. Orsökin
til þess, að eg bar upp breytíngaratkvæðið, er sú, að eg get ekki
gjört mer mikla von um, að laun lækna þessara mundu fást af ríkis-
sjól'lnum, úr því spftalasjöðlrnir, sem briið er að ákveða til lækna-
skipunarinnar her, eru til, og e'ðlilegt er, al'l stjórnin líti til sjóða
þessara, þegar spursmál væri um fjölgun lækna. þar al'l auki gjöri
eg mer einga von um, al'l komingur gefi fyrirheit um stofnun þess-
ara embætta, án þess að leggja áætlun þar um fyrir ríklsþínglð ; en
það er þá töluverður kostnaður, sem væri bel'li\) um í einu. Á hinn
bóginn er auðsætt, að þó spítalasjéðirnir væru látnir vaxa upp, þá
mundi Iíða meira en 10 ár, fyr en nokkurt gagn yrbi haft. af þeim,
og það þykir mer of lángur tími. Eg álít því betra, að við fáum
nokkuð strax, sem víð erum þá líka her um bil vissir um að fá, ef
við biðjum, heldur en að bíða í 10 ár, án þess al'l fá neitt. Spítala-
sjéðlrnir geta þá, þegar ekki er tekið meira af þeim, en stúnglð el'
upp á, lagt töluvert upp samt, og geta þá orMI'l að góðu gagni síð-
ar, hvað sem menn þá vilja gjöra víð þá. þar sem framsögumaður
bað um upplýsíngu um orðin : "fyrst um sinn", í breytíngaratkvæðl
mínu, þá held eg meiníngin se augljós af því, sem á eptir kemur:
"þángal'l til öðruvíel verður ákve'ðil'l"; eg gjöri nefnilega rá\) fyrir, að
annað fyrirkomulag mundi síðar komast á um fjárhag landsins, þannig
ab útgjöld þessi gætu þá or'ðil'J lög\) á Iandssjöðínn eða rfkíssjéðinn,
ef menn vildu það heldur, til þess a~ spítalasjdðirnir gætu haft öll
sín efni til spítala og læknaskóla. ef þær stofnanir kæmust ;Í fót. þar
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á móti er það alls ekki meiníng mín, eins og líka sest á orðunum
í breytíngaratkvæ'ðinu, að embættin væru fyrst um sinn; þau eiga að
vera föst og ákveðin, og launin líka, en greiðslunuiti launanna :i
ao geta breytzt.

Varaforseti: Eg verð ao skýra frá því, að framsöguma'ður,
annar skrifari þíngsins og eg, skildum tölul. III svo, sem hann væri
breytíngaratkvæði, sem þarna ætti að standa; því ver álitum það
falli'ð, ef töluliður II yr'ði tekinn. þa'ð hefði eptir orðasklpun og
meiníngu lm\ slæ verið rðttast, a'ð þa'ð hefðí verið boríð upp sem
víðaukaatkvæðí, en það var ekki gjört.

Konúngsfulltrúi: Eg verb að vera á því, sem hinn heiðraði
konúngkjörni varaþíngma'ður sagði, að hans atkvæði, sem er að álíta
eins og breytíngaratkvæbí víð nefndarinnar A 1 -7, eigi a'ð koma
fyrst til atkvæða, og verði þa'ð þá tekið, fellur nefndaruppastringan,
nema ef menn, eins og á atkvæðaskranní er gjört, vilji skoða það
sem varaatkvæði, og þá má leita atkvæða um það, þó þíngil'l abhyll-
ist nefndaruppástúnguna litr. A; og þessa vildi eg helzt óska, því
breytfngaratkvæðíð fellur mer betur í geð en uppástúnga nefndarinnar.
A'ð sönnu vildi eg gjarnan óska, að menn gætu her á landi feingi'ð
6 eða 7 duglega lækna auk þeirra, sem nú eru, en þegar stofna
ætti handa þeim þessi embætti, og launa þeim af ríkissjó'ðnum, hef
eg fyrir mitt leyti einga von um, að þetta fáist. Væri þar á mót,
eins og varaatkvæðið fer fram á, beðið um 3 lækna, og a'ð laun
þeirra mætti taka af ávöxtum spítalasjó'ðanna, þá er eg miklu betri
trúar um, að stjórnin mundi taka þessa beiðni til greina, og skipa
her 3 lækna til, þar sem þörf þætti mest vera, smámsaman eptir
því sem hæfilegir menn feingjust til þessara embætta. þó nú tekið
væri af ávöxtum spítalasjóðanna 1200 rdl. þessum mönnum til launa,
mundi spítalasjéðurínn samt geta lagt næstum því annað eins upp
:irlega.

þar sem því er farið á flot í uppástúngu nefndarinnar B, að
borgaðir séu árlega af jafna'ðarsjó'ði hvers amts 200 rdl. til styrktar
íslenzkum stúdentum, er eptlrleíðís stunda læknisfræ'ði víð háskólann
í Kaupmannahöfn, þá álít eg þetta nokkuð hæpið, því það er undir
hælinn lagt, og opt mjög undir kasti komið, hvort þessir menn, er
styrksins hafa notið, nokkurn tíma takast eða geta tekizt á hendur
læknaembætti á Íslandi, og þegar svo tekst til, má þessum peníng-
um virðast vera fleygt út, án þess menn séu nær tilgánginum cu
:í\)ur. Eg hefði því unað betur víð, og það mundu landsbúar líka
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gJora, a~ jafnaðarsjdðirnir hefðu lagt árlega nokkurn styrk til launa
þeim læknum, sem bætt kynni að verða víð þá, sem nú eru, því
þar af hefðu menn strax se~ beinan og bráðan ,höxt, heldur en ao
kasta þeim út í tóma óvissu.

Framsögumaður : Eg gat þess áðan, a~ breytíngaratkvæðíð,
tölul. III, færi ao nokkru leyti í sömu átt, og nefndin, en a~ nokkru
leyti í gagnstæða. Nefndin vildi nefnilega láta spítalasjóðina standa
éhreífða og vaxa, og íÞví greinir hana og breytíngaratkvæbíb á, en
í hinu stefna þau eins, ao bæta læknaskipunina. þao er auðvitað,
ao það er hægt, ao taka spítalasjéðína til að launa læknum af, en
eg efast um, að það se samkvæmt tilætlun stjórnarinnar með þá, eða
tiltækilegt. Ef stjórnin hefði ætlað það, þá held eg hún væri búin
ao því, ao minnsta kosti ao benda á þao -- því hún þekkir þó
læknaskortinn her á landi, - ef hún hefði ekki þvert á móti ætlað
ao hita þli vaxa, þangað til aÐ meira mætti gjöra með þeim vil'>
læknaskipun her, en kák eitt. Eg skil ekki heldur, því her er
stúngíð upp á, al'> launa að eins 3 læknum úr spítalasjóðunum, en
ekki 5, eins og þó má og árlegar tekjur þeirra leyfa. En eg þyk-
ist sjá, að sú hafi verið astæðan til þess, annaðhvort ao leggja nokk-
uð upp, eða þá aa geyma nokkuð í biðlaun og eptirIaun handa
þeim dönsku læknum, sem her yrbu settir og héðan færu aptur, því
þá mundi verba ao taka, þar ekki væri völ á innlendum mönnum.
Hinum hæstvirta konúngsfulltrúa sást áoan yfir orðín : "nú þegar"
í breytingaratkvæðinu. Eg veit nú ekki, hvort nefndin hefur í sinni
uppástúngu hitt hinn bezta veg í þessu efni, en eptir hennar sann-
færíngu var hann beztur. því hefur verið hrellt, að konúngur mundi
ekki stofna embætti þessi, fyr en launin víð þau væru ákveðín ; en
eg se ekki, hvað því er til fyrirstöðu, að hvorttveggja se jafnframt
akvebib. Neiti nktsþíngíb, ab stofna embættin af öðru en spítala-
sjóounum, þ:i er það ekki dæmalaust. En eg veit ekki, hvort þíng-
inu finnast mí. vera yfirgnæfandi ástæður til, ab skerða spftalasjébína
nú strax. Stjórnin hefur heldur aldrei sagt, ab læknaskipun her
megi ekki bæta af neinum sjó'bi öðrum, en spítalasjóbunum, og því
finnst mer ekki betur, en ao breytíngaratkvæðí þetta se öldúngis
öfugt ; því þó fjárhagur landsins bættist, þá mundi verða nógur
annar kostnaður og útgjöld, sem landið þyrfti að bera, þó þessi
laun bættust þar ekki ofan á. Eg verð þVÍ að vera alveg móti orð-
unum: "fyrst um sinn", o, s. frv. í breytíngaratkvæbinu. Öðru máli
hefðí verið ao gcgna, ef breytfngaratkvæðíð hefbl farið í líka átt og
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lwnúngs(ullt1'úi benti á, að spítalasjéðírnír styrktu nokkuð til þe~,;-
arar umbótar. En þegar nú ~í.að taka meira en heImíng af vöxt-
UIll þeirra, þ,í hlýtur það að kippa úr þeim vexti, svo þeir gætu
ekki aukizt eins og annars. þá kæmu líka til, ef til vill, biðlaun
eða eptirlaun danskra lækna, sem heðan færu, og fleiri útgjöld elll-
bættunum viðkomandi, og verð eg því að vera á móti þessu breyt-
íngaratkvæðl, þar það fer fram á, að taka svo mikið úr spítala-
sjóðunum. Eg get ekki heldur ímyndað mer, að stjórnin láti þaö
verða málinu til fyrirstöðu, einkum ef ríkissjóðurinn fær von UJIl,

að honum verði þessi kostnaður endurgoldinn rir spítalasjöðnum,
þegar hann er orðinn svo aukinn, að hann gæti það, og að þessi
sjóður taki úr því að ser þá skuldbindíngu að launa þessum lækn-
um. Hvað það snertir a\') bera breytíngaratkvæði upp til atkvæða
,i undan uppástringu nefndarinnar, þá hef eg ekkert á móti því.

Þ. Guðmundsson: Eg vil geta þess, að síðan 1850 hafa tekj-
ur ríkíssjébsíns af Árnessýslu aukízt um 5 eða 6 hundruð dala.

Mer finnst nú, að þessum viðauka væri ekki illa varið, þó hann
væri hafður til að viðhalda lífi og heilsu sýslubúa, eða landsmanna
yfir höfuð, og því var stúngið upp á ríkissjóðnum í bænarskrá l\rnes-
ínga um mál þetta til alþíngis. þeir, sem bænarskráin er frá, vissu,
að spítalasjóðirnir voru ekki færir um að launa mörgum læknum,
en þeir vissu líka, að stjórnin er skyldug til, að ala önn fyrir heilsu
og heilbrigði þegna sinna, allt eins og hver húsbóndi er skyldugur til
þess á sínu heimili. Eg tala nú að eins um Árnesínga eina, og
skoðun þeirra og ástæður í máli þessu. þeir vildu af fyrtöldum
rökum einúngis nefna her til ríkisejöðlnn, en alls ekki spítalasjóð-

ina.
G. Brandsson: Eg tek upp víðaukaatkvæði varaforseta öll, som

eru undir tölul. II. 10. 11. e, á hinni prentuðu atkvæðaakra.
Framsögumaður : Með tilliti til Árnessýslu vil eg geta þess,

að með konúngsrirskurðl 1839 er leyft, að þar skuli vera læknir me\')
100 rdl. launum, og er því stjórnin að nokkru leyti skuldbundin til al)
launa þeim lækni úr rfkíssjéðnum. Nefndin vildi nú ekki ofþýngja
rfkíssjöðnum, en Því síður vildi hún veikja spítalasjóðína, á meðan
þeir væru a~ vaxa. Fyrst þíngmaður Gullbríngusýslu hefur tekið
víðaukaatkvæðin II upp, skal eg leyfa mer að minnast fátt eitt :í
þau. Nefndin heIt þau fara í nokkuð líka stefnu, og hún fór, og
haíðí að því leyti ekkert á móti þeim, en þó þótti henni ísj<Írvcrt
aD fallast á þau. Hin fyrsta ástæða hennar gegn þeim val' sÍl, al':
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nefndin hafði skýrt frá fjárhag spítalasjöðanna, til þess að sýna,
að þeir væru ekki færir um, a~ stofnaður yrðí af þeim læknaskóli
og spítali, a~ svo komnu, og þá þótti nefndinni mótsögn í því, að
bíðja s~jórnina um, a~ fara nú þegar að koma þessum stofnunum á
fót. Í öðru lagi er það óvíst, hvort stjórnin er sannfærð um nyt-
semi og nauðsyn þessara stofnana, og 1847 voru talin mörg og vissu-
lega merkileg vandkvæbi á þessu; þíngíð hefOi því þurft ab sann-
færa stjórnina um nytsemi læknask6la og spítala her, en þa'O hefur
þa~ ekki gjört nú, og það er ekki gjört með þessum víbaukaatkvæð-
um; það væri því til ao draga úr málinu, ef þíngi'O færi ao biðja
stjórnina nú þegar að fara að hugsa um, ab stofna her læknaskóla
og spítala. Stefnurnar eru her 2: a'O fjölga læknum, og að koma
upp læknaskóla og spítala, og ef stjórnin er ekki sannfærð um nyt-
semi hins síðara, þá er ekki víst, nema það vekji hjá henni efa um
nauðsyn hins fyrra, og ef ver færum því bæninni í II fram, kynnum
ver að hafa spillt fyrir oss með því,

Varaforseti: Eg vil geta þess, ao í atkvæðasknínni, 10. við-
aukaatkvæði, eru 2 prentvillur, nefnilega "snertir(' fyrir "skertir" og
"spítalanna « fyrir "spítalahlutanna ".

Framsögumaður: Ef þíngíð fellir hið 10. víðaukaatkvæðl, þá
kemur 11. ekki til greina, þar það annars fellur þvert vi'O nefndar-
áliti~. Víðvíkjandl 11 þá finnst mer það máli þessu óviðkomandi,
ab fara að bioja stjörnina um reglugjörð fyrir spítalana (Varafor-
seti: Er þetta ekki mlsskilníngur ?). þetta hnígur inn undir spítala-
sjó'Oina og arntsraðín, þegar þau komast á. Eg skal ekki fara fleiri
orðum um viðaukaatkvæði þessi, fyr en eg hef heyrt ræður manna
um þau.

G. Brandsson: þao voru einasta nokkur af orðum hins hátt-
virta konúngsfulltrúa, er komu mer til þess, a'O taka að mer við-
aukaatkvæði hins heiðraöa varaforseta, og það var þar sem hann
taldi það mjög efasamt, að stjórnin gæti aðhyllzt uppástúngur nefnd-
arinnar, vegna þess að óvíst væri, hvort ríklsþínglð vildi samþykkja
svo mikil fjánítlát úr rfkíssjéðnum, sem her er farill fram á. Eg er
nú hræddur um þetta sama, og því held eg, að stj6rnin mundi öllu
fremur flýta fyrir málefni þessu, ef geíngið yrði inn á villauka at-
kvæðin, því þau fara einmitt fram á það, að bæta læknaskipunina
af sjóðum spítalanna, sem eru eign landsins, enda hefur stj6rnin aug-
lýst það 1848, að þessu fe skuli á sínum tíma til þess verja. þao er
nú lángt, síðan farlð var að hugsa mn læknaskípunarmallð, og þó
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spítalasjóðunum 18J7 þætti of vaxið að bera þann kostnað, sem af
því leiddi ab stofna her læknaskóla og sjúkrahús, þá hafa svo auk-
izt efni þeirra síðan, ao þao ætti nú hvað af hverju heldur að verða
mögulegt, einkum ef þær árlegu tekjur spítalanna yrðu framvegis
auknar, og þeim vel haldið saman, eins og hér er stdnglð upp á.
hlo er ekki ætlan vor, að stjórnin fari nú strax ao stofna lækna-
skóla þenna. l)etta er misskilníngur hins heíðraða framsögumanns,
því í viðaukaatkvæðinu stendur ei: ))nú strax", heldur: ))nú þegar"
fari a~ hugsa fyrir því ao koma upp læknaskóla, og þetta er allt
annað en "strax", eins og allir geta seo. Hin viðaukaatkvæðin fara
öll í sömu átt, og stybjast víð það, ao 1847 var beðið um nýja
reglugjörð fyrir spítalahlutunum, enda var þess full þörf, þar spítala-
gjöldin öll liggja eingaungu á þeim, sem búa yio sjóinn, og eru þó
fleiri, sem njóta göðs af læknaskípuninni, en þeir einir, og sýnist mer
þess vegna, ao tekjur þessar gætu aukízt með því að binda þær ,-10
fleiri gjaldstofna, en sjáaraflann einan. Ao þetta komist í bága ,-io
amtsráðín, sem ní\'Jgero eru í sveltastjörnarfrunrvarplnu, er ekki
sagt, auk þess að óvíst er, hvað mikið eða lítio í því frumvarpi verð-
ur samþykkt á þessu þíngi. Ao stjórninni muni þykja tvísýn nyt-
semi læknaskóla her, þar sem þínglð hafi ekki fært til þess neinar
ástæður, það þykir mer skrítin métb.íra, því séu slíkir skólar álitnir
ómissanlegir í ö~rum löndum, hvers vegna þá ekki her líka? Um fii-
tækrameðölln má segja það sama, sem um spítalahlutina, ao þau geingju
á eðlilegari veg til fátækra, ef a~ spítalar kæmust á, heldur en þau
nú geta geingið ; þar til er ætlazt, að fátækir verði teknir inn á
spítala þenna fyrir litla e\)a eínga borgun, og ættu þeim því ao
koma meðöl þessi a~ betra haldi undir læknisumsjén, heldur en
eins og þeim er nú almennt útbýtt. þao hefur veríð talað Ulll, að
af hinni frjálsu verzlun mundi leíða, að betri sóttvarnir þyrftu að
vera her í Reykjavík, heldur en nú eru, því búast mætti víð, að
ýmsir aðkomumenn kynnu að flytja híngað fleiri sóttir, en áour væru
her kunnar, og mundi þá öll þörf verða á spítala og læknaskéla,
og þegar SYO lángt væri komíb, mundum ver geta feingið innlenda
lækna, og ei þurfa að óttast fyrir því, ao danskir læknar sæktu híng-
að, hverjum síban eptir stutta og líkast til gagnslitla herveru yrði
ao halda Y10 með eptirlaunum af eignum spítalanna. Varaatkvæði
hins 5. komíngkjörna þíngmanns kemst í bága víð þetta fyrirkomu-
lag og skerðir spítalusjöðlna, ef það yrðí aðhyllzt, SyO þYÍ seinna
yrðl byrjað með stofnun þessa. Nefndarálitið taldi alla spítalahlut-
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ina árlega að eins frá 600 til 700 dala vírðí, og nægðu þá líti~ minna
en tvö ár til a~ fylla með þeim upp í skarbíð fyrir þá 1200 dali,
sem hann vildi árlega verja til launa læknum þeim þremur, er hann
stakk upp á. Varaatkvæði þetta spillir því eingaungu fyrir málinu.

Komíngsfulltrúi: Því hefur verið hreift her og það líklega í
því skyni a~ verka á atkvæðagreíðsluna, að danskir læknar mundu
verða híngað sendir, og ao landið mundi mega borga þeim bíðlaun
eða eptirlaun; en þetta held eg einginn þurfi al'>hræðast; því eptir-
laun embættismanna gánga af rfklssjöðnum, og eru ei upptekin í
áætlunina um Íslands Inngjöld og útgjöld; og yrði her læknum fjiilg-
að, líkt og her er beðið um, gæti það vel verið, ao þeir mundu
verða skoðaðir á líkan hátt, og læknirinn íHúnavatnssýslu, og þannig
ekki öðlast rett til eptirlauna.

Framsögumaður : Eg hef einúngis fáar athugasemdir ao gera
vio það, sem þíngmuðurinn úr Gullbríngusýslu sagðí ; en svo míkið er
ljóst, ao ef víðaukaatkvæði hans um stofnun læknaskóla komast inn
í álítaskjalíð, sem eg veit varla verður, þá vantar allan undirbúning
til þess, sem beðið er um, og svo þyrfti þá líka að taka margt fleira
fram en það, sem stendur í breytíngaratkvæðinu. Eg veit reyndar
heldur ekki, hvort það er fagurt, ao biðja stjórnina að fara að hugsa
um að koma einhverju á fót, áour en ver höfum konúngl. úrskurð
um, að það skuli komast á. Vio orðatiltæki þess kann eg ekki, og
hver á svo þar næst ao til taka, hvenær spítalasjéðlrnír eru færir
um 30 bera hina nýju læknaskipun ? þetta er nú óákvaroao, og
hvort sem heldur nú stjórnin eða þíngíð gerir það, þá álít eg bezt,
ao máli þessu se skotíð á frest, því ef spítalasjóOirnir ekki verða
skertir nú, þá verour ekki leingi að bíða þess, 30 þeir verða færir
ao bera kostnaðinn.

Hvað a og b í víðaukaatkvæði þíngmannsins áhrærlr, þá eru
þau samkynja upp:ístúngum þíngsins 1847, en svo ætti ao taka fleiri
samkynja atriði fram.

E. 6. Kúld: Orð mín skulu hvorki verba laung eða mörg,
þar eg ekki vil nú leingja meira umræðurnar, sem í þessu máli,
eins og stundum optar, ætla 30 verða nógu lángar. Hinn heiðraði
framsögumaður sagðí, að nefndin ei gæti aðhyllzt hið fyrsta breyt-
íngaratkvæðí mitt, "og, þegar ske má, í Mtilasýslum", þar það svo
hæglega geti ollað mlsskilníng ; en eg ætla, að nefndarinnar orð,
"eoa í Mrilasýslum", geti valdið meiri misskllníng. Vio atkvæði mitt
gekk mer þao til, ao mer fannst Mýra- og Borgarfjarðar-sýsla vero a
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fremur hart úti hjá nefndinni, þar í Suður- og Austur- amtinu verða
eptir uppástúngum nefndarinnar 4 læknar, auk Reykjavíkur, eða 1
í hverri sýslu, meðan á hinn bóginn 2 sýslur verða læknislausar.
l)etta sama gekk mer og til, að stínga upp á, a~ læknir yrði settur,
»)þegar ske má", í Múlasýslum, því þó eg se þar a~ öllu -ókunnugur,
þá held eg, að þörf mundi einnig vera þar á lækni. Í nefndar-
álitinu liggur einmitt það, eptir því sem eg skildi það, að ef læknir
verður settur í Mýrasýslu, þá kemur einginn í Múlasýslu.

Framsögumannlnum þókti það að seinna breytíngaratkvæðí mínu,
a'ð eg batt mig við 4 en ekki 6, sem ættu að fá þenna 400 rdl. styrk,
og víð undírbúníngsumræðuna þókti líka einum þíngmanna, sem a'ð
styrkurinn ekki mundi verða til a'ð fjölga læknum her; þessu get
eg nú ekki veríð samdóma, þó að eg ekki vilji kasta 600rdl. alveg
út á ári, heldur 400rdl., þar eg ætla varla, a'ð sex muni lesa lækn-
ísfræðí í einu, heldur smátt og smátt. Mer fannst nú hinum heíðr-
aða framsögumanni míslagðar hendur, þar sem honum víð varaat-
kvæði hins 5. komingkjörna þíngmanns þókti ótilhlý'ðilegt a'ð fara
að snerta með nokkru spítalasjóblna, en ekkert eða lítil'! finnst hon-
um til koma, al'! fleygja 600 rdl, út úr jaínaðarsjéði amtanna. þal'!
er nú öllum kunnugt, a'ð bændur varla verða varir víð, hvaðan þeir
taka gjöld sín til spftalasjéðanna ; svo hægt veitir þeim a'ð greiða
þau í samanburði vlð önnur gjöld, og einkum til jaínaðarsjéðsíns,
sem altend er þeim mjög svo tilfinnanlegt. Eg se ekki, al'! jafnað-
arsjéðir vorir sðu of ríkir, eða þessum 200 ríkisdölum se illa varið,
þó þeir sparist eptir uppastungu minni.

Eg vil nú ei ræða meira um þetta eða víðaukaatkvæði þíng-
mannsins úr Gullbríngusýslu, en víðvíkjandi varaatkvæði hins 5.
komingkjörna þíngmanns þá getur mer ekki skílízt, al'! það geti
hlaupið í bága víð nefndarálitið, og því þurfi a'ð bera það upp á
undan atkvæði nefndarinnar; eg hef fremur áliti'ð það "varaathæM ",
Mer finnst því megi bera atkvæðin upp í þeirri röð, sem þau eru
nú, en annars hefbí eg ekkert á móti því, að atkvæði þessu væri
skipt í sundur og borið upp í tvennu lagi, þar egvíl heldur fá 3
lækna í viðbót, en eingan.

J. IIávarðsson: Hinn heiðraði þíngma'ður Snæfellínga er nú
þegar búinn a'ð sýna gallana á 6. grein hjá nefndinni, þegar a'ðþeir
í Mýra- og Múla-sýslu eiga a'ð fara að togast á um einn lækni.
Eg vil sýna þá enn meiri; nefndin gat sel'! það, sem hver ókunnug-
ur gat set), a'ð úr Borgarfjarðarsýslu mtí þó nokkurn veginn ná til
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læknis í Reykjavík eða Árnessýslu, en fyrir vissu úr vesturhluta
Mýrasýslu í Stykkishólm ; en öl'!ru máli er al'! gegna um Múlasýslu.
l)al'!an er ómögulegt al'! ná læknishjálp, þó læknar séu í Þíngeyjar-
sýslu og Skaptafellssýslu. þó tekur yfir læknlsleyslð í Múlasýslum,
ef læknirinn á að flytja á Esklljörð, því þá tel eg, að umdæmi það
verði að mestu læknislaust nema í fáum sveitum.

H. Kr. Friðriksson: Eg játa það, að eg er einginn mælsku-
maður, og a~ hinn heiðraði Iramsögumaður er miklu betur að ser
gjör í þeirri list en eg, enda gjöri eg mer eigi neina von um, að
geta talið honum' hughvarf; en hann hefur eigi heldur getað talað
mer hughvarf, eða sannfært mig um, að uppástúngur nefndarinnar
væru réttar, enda get eg á hvoruga þeirra fallizt. þar sem hann
hélt, að hið eina rá~ til a~ sætta mig víð laun þau, sem nefndin
haíbi ætlazt til að læknarnir feingju, væri það, er eg íhugabi, að
alþíngi 1847 hefði snínglð upp á 200 rdl., þá hefði þa~ alls ekki
sætt mig víð nefndina; enda hefur hann sjálfur eigi lesið 'vel niður
í kjölinn, því að nefndarálit þíngsins 1847 telur, að varla muni
veita af 400 rdl. í laun um ári~ handa hverjum þeim lækni, er
numið hafi læknisfræði ,'i~ háskólann í Kaupmannahöfn; en Í bænar-
skránni til konúngs eru eigi nein laun nefnd á nafn, enda stól) það
eigi til, þVÍ að þá var eigi be\)j~ um neina læknafjölgun. Um hina
aðra uppástúngu nefndarinnar er það a~ segja, að mer þykir, sem
því fe, sem þar er nefnt, se fleygt út í hina mestu óvissu; þVÍ a~
það mun að minnsta kosti mega gánga að þVÍ vísu, að þeir Í~lend-
ingar, sem sigla til Kaupmannahafnarháskóla, og eingan huga leggja
á bókmenntir, munu segjast leggja sig eptir læknísfræðí, eimíngis
til a~ fá þenna styrk. En hinum háttvirta framsögumanni er þa~
eins kunnugt, eins og mer, a~ sú sönnun, sem heimtuð er við há-
skólann í Kaupmannahöfn fyrir því, a~ menn leggi stund á bók-
menntir, er næsta ónóg og lítilsverð. Eg ætla líka það se næsta
ósanngjarnt, að gjöra einni vísindagrein hærra undir höfðí en öðrum
og styrkja menn fremur til að stunda eina vísíndagreln en aðra; enda
veit eg eigi, hvort það getur stabizt, að leggja almennan skatt á
landlð til að styrkja einstaka menn til vísindanáms. Eg held líka,
a~ jafnaðarsjóðirnir muni fá nóg að gjalda á endanum ; því að milr
skilst eigi betur, en nú eigi að demba öllu á þá, og finnst mer nóg
komið, þó ei se hætt "ið, og 600 rdl. á ári, eins og her er farið
fram á, er þó sannarlega eigi svo líti~. Eg ætla mer a~ fallast á
varaatkvæði hins 5. komingkjörna varaþíngmanns, enda þótt eg ekki
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de alls kostar línægour mco það. l)ar sem hinn hríttvírtl framsögu-
maður kastaði þeirri spurningu fram, því cigi skyldi stofna 5 lækna-
embættln, þá svaraði hann sjlilfur spurníngunni ; því ao þegar eigi
er tekinn nema helmingur af árlegum tekjum spítalasjéðanna, þá
geta þeir aukízt eptir sem áour, og það þarf því eigi ao líða mjög
lángur tími, þangað til þeir eru orðnir svo miklir aptur, að stofna
megi læknaskóla her á landi og spítala. þar sem hann vildi fæla
menn með biðlaunum þeim, sem danskir læknar fá, þá veit eg ei
betur, en þau seu goldin úr rfkíssjöðnum, eins og eptirlaun; en þat'>
er "íst, að eptirlaun íslenzkra embættismanna eigi eru talin Í:;landi
til útgjalda. þar sem atkvæðið segir: "fyrst um sinn", þá er ein-
mitt rétt að hafa það ; því að það getur verið, ao síðar megi losa
spítalasjóðina víð þessi útgjöld. Eg er á sama máli og hinn hæst-
virti lwnúngsfulltrúi, að breytíngaratkvæbí þetta eigi að vera borið
upp á undan 1. uppástúngu nefndarinnar, og það se breytíngarat-
kvæði vio hana.

Framsögumaður : Eg hef lítio að svara hinum hefðraða þíng-
manni Reykjavíkur, þar hann ekki kom fram með nýjar ástæður, og
eg því ekkert hef aa hrekja. Samt ætla eg að gera þá athugasemd,
aa nefndin alls ekki hefur sninglð upp á nýjum álögum á jafnaðar-
sjóblna, því þær hvíldu á þeim áour, þar eð stjórnin hafði heitið
styrk úr þeim til kennslu aðstoðarlækna, en nefndin fyrir sitt leyti
gerðí aldrei ráo fyrir, aa 6 menn í senn mundu njóta styrks, til þess
aa lesa læknisfræði, því síður fleiri, heldur aa þeir líklega mundu
verða 2 eða 3 á ári. Varaþíngmaðurinu úr Reykjavík sagði, aa bíð-
laun lækna og eptirlaun ei yrðu goldin af spítalasjéðnum, heldur af
ríkísejéðnum ; en eg held það yrðí þó öðru máli aa gegna um þessa
lækna en þá, sem eru launaðir úr ríklssjöðnum, eg held, aa þessir
embættismenn yrðu aa fii bíðlaun og eptirlaun úr þeim serstaklega
sjóM, sem laun þeirra eru tekin úr, ella feingju þeir þau ekki. Eg
ætla ekki að fara fleiri orðum um þetta að sinni, en þó bæta því
við, aa mín vegna er ekkert á móti, aa varaatkvæði hins 5. konúng-
kjörna þíngmanns se borið upp fyrst.

Þ. Jónassen: Eg ætla einúngis aa leyfa mer aa tala fáein orð
út af breytíngaratkvæðl hins hefðraða 5. konúngkjörna þíngmanns,
og leyfi eg mer þá aa láta í ljósi, aa mer geðjast betur aa þVÍ, en
nefndarinnar uppástúngu. Eg get ekki vonazt eptir, ao stjórnin geti
kornið því víð, aa stofna nú þegar 6 læknaembætti með launum úr
ríkíssjéðuurn, og ef eg fer rett í þessari skoðun, leíðír þar af, ao uppa-
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stúnga nefndarinnar ekki kemur til greina, og stendur þá rnalíð vie
svo búio. Hitt get eg þar á móti vel skilið, að stjórnin kunni ao
fallast á breytíngaratkvæðið og stofna 3 lækna embætti með launum
úr spítalasjéðnum, og ef svo yrði, bætti það mikíð úr læknaskortin-
um, sem her er, því þessir læknar yrðu þá skipaðir fyrir héruðin,
sem mest þurfa Iæknísaðstoðar víð. þao er ekki svo, að ei muni
gjört ráo fyrir því af stjórninni, að spítalasjóðunum skuli varið til
að stofna spítala og læknaskóla í Reykjavík, heldur til betri lækna-
skipunar. Eg vil nú þegar fara ao verja efnum spítalanna til þessa,
fyrst það á að verja þeim í þessu augnamiðl, og fyrst efni eru fyrir
hendi til þess.

Hvað það áhrærir að leggja þeim, er stunduðu Iæknisfræðl vio
háskólann frá íslandi, styrk úr amtssjéðunum, get eg ekki fallizt á
það ; eg held nefnilega, ao það mundi koma að litlum notum, og
eg hef ao vísu nokkra reynslu að styðjast við, því það held eg megi
fullyrða, ao sá styrkur, sem á sínum tíma var veittur Íslendíngum
víð háskólann, það svo kállaða "naturhistoriske Stipendium", yfir
höfuð hafi borið litla ávexti. Eg er hræddur um, að þao mundi fara
líkt með þenna fjárstyrk, og hvað sem því svo líður, get eg ekki
mælt fram með honum; mer þykir þao miklu nær, ao verja honum
til þess, ao launa lækni, þar sem hans einkum þyrfti víð. Ao öðru
leyti hef eg ábur látio í ljósi, að þíngið ætti ekki að senda bænar-
skrá um þetta mál núna, þar sem stjórnin væri að undirbúa þab.

Framsögumaður : Eg get ekki betur seo, en að nefndaralitíð
se eins vel í anda stjórnarinnar og atkvæði hins heíðraða 5. kon-
úngkjörna þíngmanns. Sjálf stjórnin hefur nefnilega með berum orð-
um leyft, að spítalasjéðunum verði varið til þess að bæta lækna-
sklpanina, og hún mun því vissulega ekki vera því mótfallin, að
þeir geti svo aukizt, að þeir fái bætt úr læknafæðinni á þann hátt,
sem þíngib álítur bezt og hagkvæmast fyrir landið. Af hinu undan-
farna get eg Þ"í ekki ályktað, ao stjórnin muni vera meðmæltari
atkvæði hins 5. konúngkjörna þíngmanns en nefndarálitinu, og það
því síður, sem nefndin ekki ætlast til, ao ríkíssjéðurlnn skuli bera
kostnaðinn endurgjaldslaust. Eg held ekki það hafi vakið 6ánægju
hjá almenníngi, að 200 rdl. matti verja til ao kenna aöstoðarlækn-
um, og þá mun ekki heldur þetta valda óánægju, því þó 400 rdl.
væri árlega varið til þess, þá verða samt 200 rdl. eptir.

Hinn heiðraði 3. komingkjörnl þíngmaður efaðí, að styrkur
þessi mundi geta orÚÍo að notum, og bar fyrir sig reynsluna, ao
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stjdrnin til lítils hefbí veitt úngum Íslendíngum við háskólann styrk
til a'O lesa náttúrufræði. þessi ályktan sýnist mer vera hraparleg,
því af því, al> einhver styrkur einhvern tíma ekki hefur orðið að
gagni, þá á annar styrkur aldrei a'O geta or'Oi'Oað notum. Auk
þess gætti hann ekki þess, að eingin embætti eru stofnuð her fyrir
náttúrufræði og að það því í þessu tilliti vantar uppörfun til að
stunda hana.

G. Einarsson: Hinn heiðraðí framsögumaður hefur svarað mót-
bárum þeim, sem eru komnar fram móti nefndinni, eu eg vil ein-
úngis víbvíkjandí atkvæði hins 5. komingkjörna þíngmanns vekja at-
huga þíngmanna á því, a'O ef það verður samþykkt, þá mun það taka
lángan tíma, þangað til a'O spítalasjóðunum græðíst svo fe, a'O þeir
geti or~i~ hæfilegur undirstöðustofn fyrir læknaskóla og spítala hel'
1í landi. Seu nú þegar stofnuð 3 læknaembætti og laun til þeirra
tekin af spítalasjöðunum, þá bætíst að vísu nokkuð úr þörfinni fyrir
þeim, sem verða þessa aðnjétandi ; cn aðgætandi er, að hinir, sem hafa
þó eins mikla þörf á læknum, verða þá a'O bíða þeim mun leingur
cptir hjálpinni, og í þessu er veruleg ósanngirni fólgin, því þeir 6
staðir, sem nefndin hefur stúnglð upp á a'Olæknaembætti væru stofn-
uð á, eru sannarlega þurfandi fyrir það. Eg vil því heldur, að allt
se láti'Obíða, þríngað til sjó'Oirnir verða færir a'O bera þau 6 embætti
í einu. Mer finnst það vera sanngjarnt, sem hinn heiðraði 6. kon-
úngkji5rni þíngmaður fór fram á, því sýslutekjurnar hafa batnað víða,
og stjórnin ætti því að vera fús á a'O styrkja til góðra fyrirtækja af
þessum auknu tekjum. Eins og hinn konúngkjörni þingmaður benti
á, að tekjur hefðu aukizt í Árnessýslu síðan 1848, svo má eins sýna
viðauka í ö~rum sýslum, og talar því mesta sanngirni fyrir víðlíku
og því, sem hann fór fram á.

J. Petursson: Eg vil einúngis geta þess, a'O ef 9. tölulíður
fellur, þá stendur úrskurðurinn 23. ágúst 1848 óbreyttur, og því
ætti þíngíð að skoða huga sinn vel um, hvort menn heldur vilja
styðja til abstoðarlækna, eða til styrks handa stúdentum víð háskól-
ann til a'O stunda læknisfræði, til að geta með því feíngíð gó\')alækna;
cg fyrir mitt leyti vil nú heldur þetta seinna, og verð því í þessu
a'O aðhyllast nefndarinnar uppástúngu. Menn verða og að gæta að
því, að þó menn tækju breytíngaratkvæðíb 8, Ietti ekki á jafnaðar-
sjó\')unum fyrir það, því þeim 200 rdl., sem þá ekki yrðí varið þeim
til styrktar, er sigldu, til að búa sig undir að verða læknar her,
ætti þá a'O verja eptir áminnztum úrskurði, til a'O koma upp a'b-
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stoðarlæknum. Eg get ekki heldur fallizt á varaatkvæðl 10, því
þal) er einginn konúnglegur úrskurður um, að her skuli stofna lækna-
skóla, og menn biðja ekki heldur nú um þetta, svo, ef víðaukaat-
kvæðið væri tekið, beiddu menn konúnginn um, a'ð leggja fyrir við
stjórnina, a'ð hún nú fari að hugsa fyrir því, a'O koma upp stofnun,
er hann þó aldrei hefur ákveðíð að skuli komast upp, og sem menn
aldrei hafa beðið hann um a'ð mætti her komast upp, og það sjá
allir, að þetta dugar ekki; annað hefði það verið, ef víðaukaatkvæðlð
færi fram á það, fyrst að biðja kominginn um, að hann vildi ákveða,
a'ð læknaskóli mætti stofnast her á landi, og síðan jafnframt þvi
biðja hann að leggja fyrir vil) stjórnina, a'ð hún fari nú þegar að
hugsa fyrir því, að skóli þessi komist upp.

1J1. Andresson: það er einkum viðvíkjandi fjárstofni þeim, sem
nefndin hefur tiltekið, til að veita stúdentum styrk, að eg vildi tala
fáein orð, því eg gat eigi fellt mig "ið orð þíngmannsins úr Reykja-
vík. Hann vill eigi styrkja eina vísindagrein, nema þær séu styrktar
fleiri, og veit ei eða vill ekki vita, hvers læknísfræðín á að njóta í
því tilliti; en eg get sagt honum það : einúngis af því, al) svo fáir
stunda hana, þarf að hvetja menn og styrkja til þess; en hann kom
líka mel) annað, nefnilega það, al) ef þannig færi, þá mundu veljast
til þess þeir, sem einginn dugur eða dál) væri í. það verður samt
opt lítil) úr sumum vísinda-íbkurum, þótt þeir hafi nóg efni, en ekki
fara ætíð saman gáfnaleysi og efnaleysi. Eg get vel ímyndað mer,
að þessi styrkur yrðl hvöt fyrir einhvern þann, sem vantaði fe, en
hefði lyst og gáfur til að iðka læknisfræði. Hann gat þess og, að
allt þetta mundi verða tekið af jafnaðarsjöðunum, og a'ð menn eigi
mundu skirrast við a'ð fleygja upp á bændur öllum þessum útgjöld-
nm; en eg held, að alþýða vilji eingin útgjöld fremur styrkja, en
þau, sem til betri læknaskipunar heyra, og um það er eg enn á
sama máli, og eg aður hef verið. Eg held og, a'ð brýnni nauðsyn
se á al) fjölga læknum, en a'ð stofna læknaskóla í Reykjavík; og
óvíst er., hvort spítali verði að góðu liði. Hvað áhrærir víðaukaat-
kvæðið um þá 400 dali, sem ætlaðir eru til fátækra-meðala, þá held
eg þeir heyri til öllum á landinu; en af spítalanum skil eg ei a'ð
geti orðið nein veruleg not fyrir fjarlægustu hðruð á landi her. Eg
held, a'ð ekki se neitt betra, að fara fram á þetta, og ekki til ann-
ars en tefja fyrir málinu. Eg játa það um breytíngaratkvæðí hins
5. konúngkjörna varaþíngmanns, undir tölunni ID, að eg vil það
heldur en ekkert, ef uppástúnga nefndarinnar verður felld; en það
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nýtur þó af því, að þar við kippist kraptnr úr íramförum spítalasjó~,-

anna; því bezt er þó að bæta læknaskipunina, svo nokkru muni,
þegar annars er farið a~ taka til spítalasjéðanna, hvort sem er.

F1'am8ögumaðw',' Þa~ er ekki '"eri~ a~ fara fram lí það her,
al) styrkja sérstaklegur vísindagreinir mco nýjum álögulll, heldur að
verja því fe, sem ákvarðað er til víssrar brúkunar, á annan luítt,
en híngað til. Eg á enn ósvarað a~ nokkru leyti þíngmanninum úr
Reykjavík, upp :i þa~, sem hann talabi mn sönnunina fyrir því, að
stúdentar, sem hefðu þenna styrk, legðu sig eptir læknlsfræði ; þótti
honum hún ónóg. En eg get ekki verið honum samdóma í því til-
liti; og eg skil það ekki, að ver getum ekki gert oss ánægða með
þær sannanir, sem háskólinn tekur gildar, og því ver sðum ab gera
strringari kröfur í því tilliti en sjálfur hrískdlinn ; kennurum hans er
og kunnugt um það, hvort stúdentarnir g:inga á spítalann eða ekki.

Konúngsfulltrúi,' Hinn heiðraði framsögumaður hefur rett í
því, a~ með úrskurbí 23. ágúst 1848 er ákveðið, að borga megi

200 rdl, úr hverjum amtsjafnaðursjdð á liri hverju til ac kenna ao-
stoðarlæknum. En til þessa dags hefur í þessu skyni ekki verið
borgaður einn sklldíngur úr jafnabarsjóðl Vesturamtsins, og kemur
þa~ meðfram til af því, að hlutaðelgandi hðraðslroknír hefur haft
lítio traust til þvflíkrar kennslu, og almenningur fyrir vestan fremur
verið henni mótfallinn.

P. Sigurðsson,' Eg vil lýsa því yfir, a~ mer fyrir mitt leyti
þykir stefna nefndarinnar göð, en þao er annað mál, þó hún ekki
geti orðið oss a~ fullu liði ; þó væri þetta mikil bót Yi~ það, sem
er. En þar sem þínginaður Árnesínga sagðí um breytlngaratkvæðí
III hins komingkjörna varaþíngmanns, a~ hann vildi það heldur en
ekki, þá vero eg a~ segja, ao eg vil þa~ síðl.tr en ekki; því undir
eins og skertir eru spítalasjdðírnír, þá tíst raunar þessir fáu læknar;
en hina, sem þarf, vantar því leingur. Eg er samdóma nefndinni í
öllum aðalatriðum uppástúngu nefndarinnar eins og þingmaður Dala-
sýslu, en varnarkvæðið finnst mer ekki eiga víð. Víðvíkjandi víð-
aukauppástringum þeim, er þíngmaður Gullbríngusýsln tók að ser,
þ,i áleit þíngmaður Strandasýslu þau ekki geta komizt að, því einginn
komingsúrskurður væri fyrir því, að stofna her læknaskéla, Og þó
konúngur ekki beinlínis hafi úrskurðað um málefni þetta, þá hefur
þ6 verlð boðíð, a~ safna sjóðum spítalanna til a~ bæta með lækna-
skipunina ; þá má þó hugsa fyrir því; þ,'{ eg veit, að allri alþýðu
er umhugað nm. a'l' sem fyrst verN ráOin bót á læknnsklpuninni,
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og eg álít, a~ "er munum eigi fá eðlilega læknaskípun, nema ver
gætum feingið innlenda kennslu í læknisfræbí og innlenda lækna.
Eg vil heldur bíða, að sjó~irnir hel~ust sem bezt saman; ver höf-
um leingur beðið, hvort sem er; en hvað því víðvíkur, sem þíng-
maður Reykjavíkur tók fram, a'O 300 dalir væru ónóg lækna-laun í
sveit, þá er eins og hann hugsi ekkert UIU annað, en allt af se nóg
auðsuppspretta til al'! gjalda (illum þessi geysiháu laun, og annars
geti embættismaður ekki lífað ; því mel'! bújörl'í vill hann ekkert hafa
a'O gjöra; eg vil taka þal'! til dæmis, sem mer þykir merkilegt, og
8agM mer það hðraðslæknirlnn, þar sem eg er; hann sagði, al'!holl-
ara væri a() bæta læknum vlð á þá launavíbböt, sem hann rekk, og setja
þá í aðrar sýslur; biijörðín hjálpar 8\'0 embættinu með, al'! þeir, sem
annaðhvort ekki vilja eða kunna al'! nota hana, ern þá ekki færir
a~ vera embættismenn í sveit mel'! heiðri.

Varaforseti: Fyrst nú eíngínn tekur til máls, !ílít eg álykt-
unarumræðu þessari lokið. par sem farið var fram :í, al'í setja breyt-
íngaratkvæblð III á undan, þá skal eg eigi setja mig á móti því,
jafnvel þó eg álíti, og eins þeir, sem voru mel'! mer í al'í semja at-
kvæðaskrána, al'! það ætti al'í standa á þessum stað, og vil eg bíðja
þíngmenn, al'! greiða atkvæði um, hvort það skuli koma fyrst til at-
kvæðagreíðslu, eða standa þar, sem það er.

Síðan greiddu þingmenn atkvæði um, hvort breytíngaratkvæðlð
III ætti al'! koma fyrst til atkvæða, og var því hrundið.

Síl'!an var geíngið til atkvæða, og fóru þau þannig:
1. A.Nefndin: - samþykkt með 15 gegn 2 atkv.

1. 15 2
2. 14 3
3.
4.

12 5
13 4
13 4
12 5
10 7
10 7
ógreinileg mn nr. 7, var nafna-

5.
(;.a-

i. E. Ó. Kúld, fallil'!
6. b Nefndin: fallil'!

Af því atkvæðagreiðslan þótti
kall haft.

Já.
G. Einarsson.
E. 6. Kúld.
P. Sigurðsson.

Nei.
Þ. Sveinbjörnsson.
Þ. Jónassen.
Þ. Guðmundsson.
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.J:í.

G. Brandsson.
J. Sigurðsson.
J. Samsonseon.
J. Jónsson.
J. Kristjánsson.
J. Hácarðsson.

9.
Var þá nr. 7 samþykkt lIle() () gegn 8 ath.
8. fellt - 12 - 5

N e i.
P. Petursson.
r. Finsen.
M. .flndresson.
H. Kl'. Friðl'ih·ssún.
J. Pétursson.

8.

9. Nefndin: samþykkt - \) - 7
ll. Jón Guðmundsson (G. Brandsson), 10.

(1 greiddi eigi ntkvæðí).
fellt með 13 g~n 4 ath.
a, b, e, þá fallic.11.

III. r. Finsen, samþykkt með 12 gegn 5 ath.
Hvort þíngið vill samkvæmt þessum breytingum senda bænar-

skrá til konúngs:
Samþykkt með 12 gegn 5 atkvæðum,

Varafol'seti: þá kemur, samkvæmt dagskr.ínni, til undirbún-
íngsumræðu málið um skýrslu yfir reiknínga lwllektupenínganna.

Nefndarálítið "al' afhent framsögumanní, þíngmanni Rangvell-
inga, P. Sigurðssyni, og las hann það upp, svo hljébandi :

þetta hefðraða þíng hefur kosi'ð oss undirskrifaða i nefnd til ac
segja álit vort um uppástúngu frá her undírskrífuðum þíngmanni
Rángvellinga, um, a'ð komingur se beðinn um, að leggja fyrir hið
næsta alþíng greinilegan reikníng um: ,,1, upphæð kollektusjéðslns,
þegar hann var allur fyrst inn kominn, og 2, hversu hann hafi
síðan aukizt"; og leyfir nefndin ser nú, að kveða upp álit sitt um
nppástúngu þessa þannig:

Nefndin getur ekki með neinu móti ráCi'ðþínginu til, a'ð taka til
greina hið fyrsta atriðí uppástúngunnar, allra sizt eins og það er orð-
ab, þvi stjórnin hefur sjálf "officielt'1 og formlega fullnægt þessari
ósk fyrir laungu síðan. Fyrir lögþínglð 1798 hefur nefnilega stjórn-
in látic stiptamtmanninn yfir Íslandi leggja fram meðal annara opin-
berra auglýsinga og skjala, sem hún fann ser skylt ac birta almenn-
íngi her á landi, einnig greinilegan reikning til ársloka 1797, undir-
skrifaðan af þeim embættlsmanni, sem þá haíði á hendi Íslands mál-
efni í rentukammerinu, H. Jensen, bæði yfir hina upprunalegu upp-
hæG kollektunnar, hvað miklu hafi verið vari~ af vöxtum hennar til
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þess tíma beinlínið samkvæmt tilgángi þeim, sem sjóN þessum val'
skotíð saman f, eptir fyrirmælum konúngsúrsk. 23. okt. 1783, "Cabi-
nets"-tiIskipunar 25. s. m., komingsúrskurðar 10. nóvbr. s. :í. og
konúngsúrskurðí 9. febr. 1785, og hvað eptirstöðvar hans voru þ,í (31.
des. 1797); og finnst reikníngur þessi prentaður í lögþíngisbókiuni
1798; en hitt finnst í riti JJlagnúsar Stephensens,' "Island i det
attende Aarhundrede", bls. 284-285, hverju fe serstaklega hafi
verið varið ár hvert,fram undir næstllðin aldamót, einmitt í hinu
upprunalega augnammi sjó~sins.

En eins og komingsúrskurðlr þeir, sem ver nú skírskotuðum til,
fyllilega og órækt sýna, að hinn upprunalegi tilgángur sjóðslns, sem
bæði eptir þeim úrskurðum og hinum auglýsta reikníngi, er ver gát-
um um, var safnaður í tvennu lagi, var einkanlega og fyrst í stað
jafnvel eingaungu sá, að bæta úr þeirri almennu neyð og skorti Ís-
lendínga, sem jarðeldurinn 1783 og þar a~ leiðandi hallæri leiddi
yfir þetta land, og eins og líka vöxtum sjéðarins var fram til næst-
Iibinna aldamóta varið samkvæmt þessu augnamiði, eins getur nefndin
ekki komizt ao annari niðurstöðu, en þeirri, að bæði konúngurinn
sjálfur og stjórn hans hafi ekki að eins víðurkennt þetta síðan, held-
ur einnig að sjóour þessi eptir sínum serstaka uppruna hljóti að
álítast sðrstakleg eign landsmanna, og að þessi víðurkenning hafi
kornið fram ekki að eins í því, að stjórnin let formlega auglýsa
landsmönnum greínílegan rcikníng yfir sjóðinn, eins og áour er sagt,
heldur einnig í því, ao komingsúrskurður einn, frá 28. maí 1800,
leggur fyrir á þá Ieíð, að ekki megi héðan af skerða innstæðu kol-
Iektusjéðarins, heldur megi ao eins verja vöxtum hans til þarfa Ís-
lands.

þar sem nú allt fyrir þao
sjóo Íslendinga hefur birzt síðan
kom á prent í lögþíngisbókinni
kollektusjéðurínn um árslokin 1797:

höfubstóll

einginn reikníngskapur yfir þenna
sá, sem áour er getið, frá 1798,

en eptir þeim reikníngi var

37,957 rdl., 5 mörk, 3 sk.
9,864 -- 4 - 3-

samtals 47,822 rdl., 3 mörk, 6 sk.
- þá verour nefndin að ætla, að það se öldúngis samkvæmt þeirri skoð-
un, sem komingar vorir og stjórnin hafa áour haft og látio koma
fram í þessu málefni, eins og áour er sýnt, þó alþíng nú bioji kon-
únginn að hlutast til um, að fyrir næsta alþíng, 1857, verði lagður
greinilegur reíkníngur yfir, hvernig kollektusjóðnum og vöxtum af

vextir.
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honum hafi verið varið sÍoan 31. desbr. 1797, og hver ,ie nú upp-
hæð hans; nefndin verður þVÍ fremur að rál'!a hinu beiðraða þíngi
til þessa, sem það bæði má vera öllum ljóst og tilflnnanlegt, hve
fevana ver erum og raðþrota, nú sem stendur, með fe, til ao koma
ýmsu þVÍ i lag her, sem kostnað útheimtir, og fólk her, vegna van-
þekkingarinnar um sjóosins réttu upphæð, CI' fúsara til að brjótast
i ýmsu í trausti til þessa óþekkta fjár upphæðar ; og þar sem HÚ

einnig horfir til harðæris og dýrtíðar her á landi, svo al'! þörf lands-
manna er bæði mörg og, ef til vill, bnío til þess fjár, sem þeir

gætu átt rett til; og því CI' einnig í þessu tilliti þörf á, ao upp-
hæð sjéðaríns se landsmönnum og alþingi kunn.

Nefndin finnur ser ekki hlýoa, að láta þess ógeti'ð her við, ac,
eptir því sem konúngsfulltrtíinn, á alþíngi 1845, skýrbí því alþíngi
frá (alþ. tíð., bls. 80), þ:í se ao vísu með konúngsúrsk. 25. júlí
1844 staðfestur reikníngur .Rentekammeretns" frií 1836 yfir koll-
ektusjóoinn, eptir hverjum reikningi þessa sjó'ðar upphæð átti þá
að vera einir 28,049 rdI. en hvorki höfum ver nefndarmenn se'O
sjálfan þenna úrskurð, eða vitum til, all hann all öðru leyti se hel'

kunnur, og svo getur nefndinni ekki heldur skilist, hvernig þessi
upphæð, scm "Rentelwmmc1'ið" þá á að hafa sagt á sjóðnum, getur
komið heim, hvort heldur all Iltið cr til hins ;,authentiska(' og opin-
bera reiknings stjórnarinnar sjálfrar yfir kollektusjóðinn af 1798,
eða annars vegar til konúngsúrskurbar af 28. maí 1800, sein al'·
vitni konúngsfulltrúans sjálfs, þess er her var 1845, leyfir að eins,
a'6 verja ,,1'cntum(1 kollektupenínganna til kostnaðar þess, er gcingi
til strandamælínga, cn hins vegar aptur til þess, ao eptir skýrslu
hins sama konúngsfulltrúa hafi þó fram til 1820 verið varið ar
þessum peníngum ,,44,155 rdI. í cúmnti, og 39,956 rdl, silfurs'
til strandamælínganna (alþ. tíð. 1845, bls. 80).

Af Iramanskrifuðum astæðum verður því nefndin <tO nit'Ja hinu
heiðraða þíngi til, að rita konúngi vorum þegnlega bænarskrsí UIII

þetta mál og bíðja :

Ao konúngurinn allramildilegast vilji leggja svo fyrir, ac
stjórn hans semji og leggi fyrir næsta alþíngi (-- eind
og stjórnin hefur áour gjört -) greinilegan og skipulegall
reikníng yfir "kollcktupeníngana ", sem kallaðir em, er sýni,
hversu vöxtum af þeim peningum hafi verið varið síðan
um arslok !in, og hver :;e mí upphæð þess sjóiJar.
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bæði a~ innstæðu og vöxtum, og hvar hann oe niðurkom-
inn.

Reykjavík, 2il. júlí 1855.

Jón Guðmundsson, P. Sigurðsson. Þ. Sveinbjörnsson.
formaður og framsðgumaf ur. E. Ó. Kúld,

seinna kosinn í nefndina.

Fmmsögumaðw': ÞíngmönlluIll er nú ljóst nefndarálitið og
ástæ'ður þess. Um upp.ístúngu mína vil eg geta þess, að eg fell
fní fyrra atrlbínu, þegar mer varð ljóst af nefndarmönnum mínum,
UClupphæð sjó'ðar þessa hafðl ;íClur verið gefin út af stjórninni og
opinberlega auglýst landsmönnum 1797. þaCl er því síðan 1797,
a'ð nefndin áleit, að landsmenn ættu heimtingu lÍ, að fá greinilega
reiknínga yfir sjó'ð þenna, og lnin verour því fremur a'ð vona, all
þetta fáist nú, sem stjórnin' 1797 sjálfkrafa fann þetta skyldu sína, að
láta þá auglýsa landsmönnum reikning yfir hann. þa'ð er því undar-
legt, að þessu var hætt, og þó konúngur með úrskurði 28. maí 1800
bannabí all skerða höfuðstélínn, þá hefur þessu ekki verið hlýðnast,
þvi þar á eptir var farill að brúka fe þetta til ýmislegs kostnaðar,
sem lítill var Íslandi í hag, svo sem strandamælínga, er einasta var
dönskum kaupmönnum i hag, hverra verzlun við landið var þó svo-
leíðís, að draga fe til sín út úr landinu. Menn þurfa a'ð fá árlega
greinilega reikninga bæbí um þenna sjóll og um alla þá sjó'ði yfir
höfuð, sem ver eigum heimtingu á, og er það þVÍ fremur nauðsyn-
legt mí, sem ver eigum að fara all bera oss sjálfir, og Vel'nú þurf-
um margar nýjar stofnanir. Eg vona þvi, að Þingill verði sömu
meiningar, og eg, um þetta mál, og að ver eigum rett á, að sjá
reikninga bæði yfir innlenda sjóN og alla sjöðl aðra, sem ver eigum
tilkall til.

Konúngsfulltrúi: Eg hefði helzt dskað, að eingin bænarskrá
hefði komið um þetta mál til þingsins, eða þá þínglb strax í önd-
verbu hefðí fellt hana og ekki teki'ð hana til meðferðar ; því eg held
það muni verða árángurslíti'ð, að fara a'ð rannsaka eða grennslast
eptir þess konar efnum; því bæði má altend að nokkru leyti efast
um rétt þingsins til að krefjast þeirrar umbeðnu skýrslu, eins og
orðum er all því komið í nefndarálitinu, I og líka er eg hræddur um,

I
að eptirstöðvar kollektusjéðsíns séu minni, en sumir gjöra ser í hugar-
lund, og að þær muni vera komnar inn ,í þann hjalparsjóð handa Ís-
landi, sem stofnaður "ar með allrahæstum úrskurði 25. júlí 1844.

I

þar sem nefndarálltíð getur þess, a'ð komingsúrskurður 28. maí 1800
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leyfi að eins <1'0 verja rentum kollektupcnínganna til kostnaðar !JC;i~.

er geingi til strandamælínganna, vil eg þar "ið gjöra þá athugasemd,
ao hafi, sem mel' þykir líklegt, meira en rentunum af kollektupcn-
ingunum verið varið til nefnds kostnaðar, þá mun þetta vera grund-
valláð á konúnglegum úrskurðum, við hverjum mun he'Oan af til lít-
íls a'O hræra. En skyldi nú þingið ráða til, a\) senda konúngi bænar-

skrá um þetta efni, vil eg ráða til, a'6 breytt se nokkuð orðatlltækj-
unum í uppástúngu nefndarinnar, ser í lagi þar sem svo kveður at
orðl, a'O "reikníng yfir kollektupeníngana skuli leggja fyrir næstkolll-
andi alþíng", þ,·í þar í kynni ao virðast ab vera lögð sú meining,
a'ð alþíngi tileinkaði ser rett til ao endurskoða og dæma um þvílíka

reikninga.
Framsögumaðul': þao gleður mig, að hinn hæstvirti 7wnúngs-

fulltrúi er meðmæltur stefnu nefndarinnar; hann sag'Oi, a'Oþað, sem
eytt hefði verið af ::ijó'Oi þessum, síðan að komingsúrskurðurinn ar
28. maí 1800 var út gefinn, þá mundi það hafa verið gjört eptir
öðrum kontingsúrskurbum ; en það er mer óljóst og eg held öllum
landsmönnum, og því þótti nefndinni astæða til að biðja um reikn-
inga þessa og ástæður fyrir þvílíkrí brúkun lí sjéðnum, sem eigi

getur verið samkvæm upprunalegum tiIgángi hans; því það var ekki
uugnamiðíð við stofnun hans, að eyða honum til strandamælínga,

eður til danskra kaupmanna, sem drógu fe út úr landinu.
Eg held, að nefndin verbi fús til þess, ao umbreyta orðatiltækj-

um, þyki þau ekki nógu greinilega, eða þá hógværlega, orðuð. Eg "eit
nú ekki, hvað mátulegt er; eg veit, að menn eiga aú vera hógværir og
síðsamlegir viú hvern, sem er, og þó einkum við konúnginn; en mig
minnir ekki betur, en að konúngsfulltrúinn á standaþínginu í IJró-
arskeldu segbi, þegar frumvarpið til kosníngarlaga til alþíngis var þar
undir umræðu, að nefndin hefði verið of hógvær í orðatiltækjum.
og þetta var íslenzka embættismannanefndin her í Reykjavík, SCIlI

bjó til frumvarpið, SYO það getur orðið í þessu, sem fleiru, mjótt mund-
;íngshófiú. Annars er eg að öllu samþykkur meiníngu hins hæstvirta
lwnúngsfulltrúa.

E. Ó. Kúld: Þegar eg kom í nefndina, þá þótti mer málið
of lángt komið til þess, að því yrði eigi rá~i'O til lykta, enda þótt
einn nefndarmanna (varaforseti) væri forfallaður, Í tilliti til athuga-
semda hins hæstvirta k01Híngsfulltrúa vil eg geta þess, ab þessi
orðatlltækí voru einmitt tekin fram í nefndinni til breytíngar, sem
her ræðir um.
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Varaforseti: Eptir þessum umræðum, sem nú hafa orðið um
orðabreytfngar þessar, vona eg hin heíðraða nefnd, komi ser niður
um breytíngaratkvæðí í þá stefnu, eins og hún hefur nú rábgjört,
á'ður en mállð kemur til ályktunarumræðu og atkvæðagreiðslu.

þar næst kemur eptir dagskránni til Inngangsumræðu þegn-
leg uppástúnga þíngmannsins úr Gullbríngusýslu um breytíngu lÍ

skattgjaldslögunum í Gullbríngusýslu.
Var uppástúngan þá afhent þíngmanninum, og las hann hana

upp.
G. Brandsson: Eg vil nú ekki fara mörgum orðum um bænar-

skrá þessa, sem eg hef gert a'ð minni uppástúngu; en eg vil ein-
úngis geta um orsakirnar til hennar. þa'ð stó'ð svo á í fyrra, á
manntalsþíngí, að nokkrir menn beiddu sýslumanninn í Gullbríngu-
sýslu um, að sýna ser lög fyrir skattgjaldinu af fasteign og lausafð
til samans lögðu, en sýslumaðurinn gat ei sýnt þau; vildu hinir þá
ekki greiða skattinn, svona lagaðan, fyrri en þeir feingju að vita
eitthvað víst um þetta. Hann spurði sig þá fyrir hjá stiptamtinu
um þetta, en gat þess jafnframt, að hann hvergi í hinni íslenzku
löggjöf fyndi þess getið, að skattinn bæri a'ð taka eptir þessum
mælikvarða; hann kvaðst reyndar vita af rentukammersbréfi frá 30.
september 1823, sem leyfði þetta her í sýslu, en honum væri óljóst,
hvort skattsins yrði krafizt eptir því hjá þeim, sem ekki vildu gjalda
hann gó'ðmótlega. Stíptamtið svaraði honum á þá leið, að þetta
rentukammersbréf nægði ekki til þessa, ef það stæði eitt ser, en
þetta styddist þar hjá víð örnunatíðar - venju, og leyfði þess vegna
sýslumanninum útpöntun skattsins, með hans eigin ábyrgð, hjá þeim,
sem ekki vildu láta hann öðruvísi. Þegar svona var komið, vildu
hlutaðeigendur ekki láta her víð lenda, og leituðu úrlausnar stjórn-
arinnar í te'ðu máli, og þar af mun vera sprottið raðherrabréf það,
sem her er vitnað til. Líkt kom fyrir í Barðastrandarsýslu, fyrir
nokkrum árum síðan, þegar Brynjúlfur Svensen var þar sýslumaður,
og gaf stjórnin það svar, a'ð allt skyldi þar vera, sem verið hafði, en
þar hafðí aldrei á'ður verið sleingt saman fasteign og lausafé, til að
taka þar af skatt. Hvað nú hinu áminnzta rentukammersbréfl víð-
víkur, þá ætla eg það muni flestum ölögfröðum mönnum mjög ókunn-
ugt, og að það aldrei hafi her verið þmglesíð. Lögfræöíngamir
munu einnig vera í töluverðum vafa um gildi þess, og hinir varkárari
þeirra beita því trautt, nema þegar stjórnin svo fyrirskipar. Hinir
lögfró'ðustu menn vorir segja, a'ð skattur se byggður á lausafé einu;
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það segir konferenzníð Bjarni Thorsteinson. í riti sínu, er hann gat
út í Kaupmannahöfn 1819, þegar hann var íullmektugur í rentu-
kammerinu, hvar í talað er um öll opinber gjöld, uppruna þeirra,
og hvernln þau hafi breytzt síðan víð venju, sem síban hafi oroio ao
lögum. Hann mundi því hafa ramað eitthvað í gjaldsmáta þenna í
Gullbríngusýslu, ef hann með venjunní hefði þá verið orðinn þar
innleiddur; nú muna menn leingra fram en til 1819, svo það er
bágt að ætla á, hvar sú örnunatíð er, sem stiptamtlð bendir til.
Konferenzrað M. Stephensen segir bæðí í Gamni og Alvöru og í IIjálm-
ari á Bjargi það sama, sem hinn fyr nefndi höfundur, og held eg
hvorugum þessara verði brugðið um þekkíngarleysi á lögum. Þíngi~
mun mi raunar hafa lítinn tíma eptir, en mál þetta er eigi fjöl-
brotið ; þao snertir ekki einn hrepp eingaungu, heldur allt landið,
því þegar n.íúngans veggur brennur, þá er hinum hætt. þætti mer
því miklu skipta, ef hinn hæstvirti liOnúngs(ullt1'úi vildi skýra frá,
hvað lög væru í þessu efni, af því eg get naumast ætlað annað, en
honum se það hægt, og ef ekki sýndist tækt ao taka mál þetta til
nefndar, gætu orð hans verið mönnum til Ielöbelníngar í þessu.

J(onúngs{ulltrúi: Af því eg verð a'6 ráða þínginu frá, að taka
málefni þetta til meðferðar, og eg líka vona, ao þíngið muni ekki
gjöra þa'6, þar sem þíngtíminn er þegar á enda, get eg ei or~i'6 víð
tilmælum hins heíðraða upp.ísningumanns, um, a'6 ·útlista rettan skiln-
íng á skattgjaldslögum vorum, enda mundi slík skýrsla, ef hún ætti
að verba grunduö, útheimta leingri tíma, en nú væri hæfilegt ab
verja þar til.

Vara{orseti: Á~ur en gelngið er til atkvæða um, hvort nefnd
skuli kjósa í máli þessu eður eigi, þá vil eg þó vekja athygli þíngs-
ins a'6 því, a'6 fyrst þyrfti nefndin nokkurn tíma til a~ undirbúa
málið, síðan yrði að ræða málið á tveim aðalfundum, og mun varla
vera tími til þess héðan af, eptir því sem þíngleingíngin er nú fast
ákveðin.

P. Sigurðsson: Eg er þeirrar meiningar, að svo lángt Hekom-
i'6 þíngtíma, að þíngíð geti eigi bætt á sig þessu máli. En þa\')
væri vænt að heyra meiníngar Iöglærðra manna um þab; það kem-
ur víðar fyrir en í Rosmhvalanesshreppl, og "eldur opt ósamþykki
á milli gjaldenda og gjaldheimtumanna.

Þ. Guðmundsson: Eg vil gefa þá upplýsíngu, að mál þetta
er í meðferð hjá stjórninni; en eg mun ekki segja meiníngu mína
um það a'ð sinni.
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Þ. Jónassen : Eg vildi fyrir mitt leyti leggja mel'! því, ail þíng-
i'ð tæki mál þetta til yfirvegunar og nefndar; en það er svo lángt
liN'ð á þíngtímann, og þíngi'ð á svo mörg mál eptir, sem það er
ekki búi'ð með, a~ það kemst naumast til að taka malíb að ser til
meðferðar. Máli'ð er í sjálfu ser margbrotið og flóki'ð og útheimtir
ítarlega yfírvegun, og einmitt þetta eðli málsins er þab, sem eink-
um er því til fyrirstöðu, að þa'ð nú se tekið til yfirvegunar.

þa'ð á ekki við, ab þínglb eða einstakir menn í því fari og
kveði upp álit sitt um það, hver se réttastur skilníngur á skattgjölds-
lögunum ; eg held líka það se ekki heldur auðgert að skera úr því
spursmáli svona án frekari umhugsunar. Eptir því sem eg þekki
til, get eg vorkennt hlutaðeígendum ; fasteign þeirra allflestra er ekki
nema að nafninu, og því fellur þeim það svo þúngt, al'! skattur so
byggður á henni, og það er því ekki án ástæðu, al'! þeir hafa leitað
lagfæríngar á þessu hjá alþingi. þeir vita ekki, In'ert þeir eiga al'!
snúa ser annað,

G. Brandsson: Eg hef ekkert á móti því, að tíminn banni, a'ð
taka málil'! til meðferðar, en þess vegna bal'! eg um skýríngar aðan
um það, því eg áleit, al'! þær gætu þó verið betri en ekki neitt.

J. Petursson: Eg ímynda mer, al'! dómendur eigi muni vilja
segja meiníngu sína svoleiðis fyrirfram, því rnállð getur kornið fyrir
dómstólana. þao er líka undarlegt, þao sem bænarskráin fer fram
á; því ef beíðendurnír álíta, al'! Jónsbókin se gildandi, hvað skattinn
snertir, þá dugar ekki, al'! biðja um, al'! gildandi lög megi gilda; en
ef þeir álíta, al'! henni se breytt í þessu vil'! seinni konúnglegar á-
kvarðanír, en vilja fá hana aptur í gildi, þá hefðu þeir átt ao biðja
um, al'! ákvarðanir þessar yrðu numdar úr lögum, og Jónsbókin apt-
ur gjörl'! gildandi. Annars verð eg, mel'! fram af því al'! nú er svo
á li'ðil'!þíngtímann, al'!mæla móti því, al'!nefnd verði sett í mál þetta.

G. Brandsson: ÓlögfróNr menn eru samt opt í vafa út af
þessu, og af því er beiðnin sprottin; spursmálið er einúngis, hvort
rentukammerbrðf þetta ónýti lagaboð Jónsbókar eður ei? En það hlýt-
ur a'ð vera á þingmanna valdi, hvort þeir vilja leggja út í al'! setja
nefnd í málefni þetta eða ekki; því öllum ætti jafnt að vera um það
hugað, al'! slíkir úrskurðir, sem það og hið nýja raðherrabréf hefðu
hðr sem minnst gildi.

P. Sigurðsson: þal'! er eðlilegt, þó lögfræðíngar eigi vilji segja
meiníngu sína þannig á þingi, þar þeir kunna al'! búast vlð, ail mál
þetta verði lagt undir dómstólana og þá þurfi þeir al'! kveða upp
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dóm. bl~er líka álit mitt, að mál þetta heyri undir dómsúrslit;
eg get ekki se~, a~ rcntukammerbrðf hafi nokkurn rétt eða krapt til
að umbreyta landslögum vorum, Jónsbókinni ; því þó hún kunni .10
þykja nokkuð óljós, þá hafa þó beztu lögfræOíngar vorir skilið hana
svo, og svoleiðis verio venja, að skattgjald grundaðíst á lausafé, og
fyrst verið farið af sýslumönnum, eða víst almennara en áour, ao
krefja skatt af samanlagori fasteign víð lausafé, síðan rentukammers-
brefio af 30. september 1823 kom út. En hins vegar er málið þó
mikilsvert, og þörf á, að gert se víð þeirri óánægju, sem þetta leiðir
opt af ser.

. Síoan var geingíð til atkvæða um, hvort nefnd skyldi setja í
mál þetta eður eigi, og voru 15 móti því, en 2 með.

Yaraiorset; akvað síban fund til þess á morgun kl. 11, og
sagði, ao þá kæmi til undírbúníngsumræðu nefndarálitið yfir kon-
únglegt f1'umvarp til laga um sveitasfjórn á Íslandi.

Fundi slitið.

31. júlí - tuttugasti og fyrsti fundur.
Allir á fundi, nema forseti, sem ei gat mætt vegna Iasleíka, og

gegndi varaforseti störfum hans, og konúngsfulltrúi, sem eigi gat
heldur komið vegna sjúkdóms, og settist því, eptir umboði hans, hinn
1. komíngkjörni þíngmaður, Þ. Sveinbjörnsson, í sæti konúngsfulltrúa.

Þíngbók frá síðasta fundi var lesin upp og samþykkt.
Varaforseti: Eptir dagskránni kemur nú nefndarálit um kon-

únglegt frumvarp til laga um sveitastjórn á Íslandi til undlrbún-
íngsumræðu, og er hinn heíðraðí 4. konúngkjörni þingmaður fram-
sögumaour í þVÍ máli. Eg vil leyfa mer að stínga upp á vio þíngíð,
hvort það muni ekki flýta umræðunum, að mál þetta Belesið og rætt
í köflum, og í því skyni hefur frumvarpið verið prentað með breyt-
íngum nefndarinnar.

Kom mönnum ásamt, að málið væri rætt í köflum.
Var þá nefndarálltíð afhent framsögumannl, P. Peturssyni, sem

las það upp, svo hljéðandí:

Hið beiðraða alþíngi hefur kosið oss í nefnd til að segja álit
vort um konúnglegt frumvarp til tilskipunar um sveitastjórn hef á
landi, er nú hefur verið lagt fram fyrir þíngíð.
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Eptir að ver ítarlega höfum íhugað þetta málefní á fundum, er
-ver í þVÍ skyni höfum átt með oss, skulum ver nú skýra þínginu
frá áliti voru um það, og er það þá, sem nú skal greina:

Fyrst skulum ver leyfa oss að fara fáeinum orðum um frum-
varp þetta yfir höfuð, og skulum ver í því tilliti geta þess, a~ það
-- eins og það sjálft ber með ser - er samið með sérdeílls vand-
virkni og nákvæmni; þannig er hver serstök ákvörðun þess sérdeílls
greinileg og ljós, er ver álítum mikinn kost vi~ hvert lagaboð ; þníð-
urinn millum þeirra góður og skýr og öll niðurskipun efnisins í þessu
mjög flókna málefni geingur fram eptir föstum reglum; ekki er þó
minna varið í það, að frumvarpið hefur mjög hagað ser eptir almenn-
íngsóskum í því, a~ leyfa bændum sjálfum að taka þátt, og hann
talsverðan, í stjórn sveitarmálefna sinna, er virðíst mjög svo eðlilegt,
og eins hversu frumvarpið hefur viljað gjöra sveitastjórnina alla her
á landi einfaldari og öbrotnarí, en hún nú er, með því að hafa ekki
nema tvenn yflnirskurðarvöld í þess háttar málum, eður amtsrtíð og
Innanrfkísraðherrann, í stað þess að þau nú eru þrenn: sýslumaður,
amtmaður og lnnanríkisrriðherrann.

En þó þessu se nú þannig varið, þá er það þó einkum eitt aðal-
atriðí í frumvarpinu, er ver álítum, a'b endilega þyrfti að laga betur,
eptir lands þessa serstaklega ásigkomulagi, en þar er gjört, og það
er amtsraðín. Oss finnst kosníngarnar til þeirra mundu verða um
of flóknar og margbrotnar, þegar ætti að fara a\) kjósa eptir frum-
varpinu, og að almenníngur ekki mundi geta fellt sig víð þær, jafn-
vel þó þær au'bsjáanlega séu byggbar á því, a'b sem flestir geti tekið
þátt í þeim; auk þess, sem hætt yrði við, að fjölmennustu sýslumar
gætu Ieíngíð of mikil og Isjarverð áhrif á úrslit kosninganna eptir
þeirri kosníngaraðíerð, sem vi'bhöf'b er í frumvarpsins 24. grein; ef
nú þar að auki menn yrðu kosnir í amtsraðín, og það gæti opt að
borið, ef þeir væru kosnir af hreppsnefndunum, er ættu heima á yztu
útkjálkum am tanna, sinn í h-verri áttlnní, mundu ferðalög þeirra til
amtsfundanna verða mjög örðug og kostnaðarsöm, og þeir einga auka-
fundi geta sókt; hefði nú og amtsráM'b yfirúrskurðarvald í sveitamál-
efnum, með því öðru, sem því er ætlað í frumvarpinu, yr'bu ársfundir
þess í hvert skipti að standa mjög leingi yfir og verða þannig mjög
útdráttarsarnir. Allir þessir örðugleíkar og fleira, er her að hnígur,
gjörir það, a'b ver ætlum, a~ menn her á landi ekki gætu feíngíð þá
hluttekníngu í stjórn sveitarmálefnanna, er frumvarpið au'bsjáanlega hef-
ur ætlazt til, að menn skyldu fá, nema með því móti, a'b starfi amtsrá'banna
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væri nokkuð minkabur og kosníngarnar gjörbar óbrotnari. Þa~ er fylli-
lega víst, eins og tekið er fram í ástæðunum til frumvarpsins, a~ her á
landi eru að eins tvenn sveltarfðlðg.umdæmin eður ömtin og hrepparnir,
og hvor þessi reIög hafa sinn fjárhag fyrir sig, og a'ð sýslurnar einga
sameiginlega sjó'ði eiga; en af þessu virðíst samt ekki beinlínis þurfa
ao fljóta það, ao þeir, sem hefðu á hendi að stjórna fjárhag umdæm-
anna, eður amtsníðín, þyrftu að hafa yfirúrskurðarvald í málefnum
hinna minni sveitarfélaga eður hreppanna, heldur virðist, a'ð slík um-
sjón og yfirúrskurðarvald mætti felast öðrum .í hendur, og ver ætl-
nm, að þetta ætti einmitt að felast á hendur sýslunefndum þeim, er
alþíngl stakk upp á 1853. Á meðal þess, sem einkum mælir fram
með þessum sýslnnefndum, geta menn einkum talið það, að þær hljóta
01'0 hafa langtum betri þekkíngu á þVÍ, hvernig til hagar í hverjum
cinsWkllm hrepp í sýslunni, heldur en amtsrábin geta haft, og því
vera færari um, ao hafa nákvæmari umsj6n með sveitamálefnum
hreppanna, heldur en arntsraðunum væri auðíð ; sömulei'ðis, ao það er
komið í venju í ýmsum sýslum, ao nokkrir hinir beztu menn úr þeim,
sem þar til eru kjörnir úr hreppunum. koma saman einu sinni á ári
hverju, eða jafnvel optal', á vissan stað, til að rá\')slaga um ýmisleg
málefni, er varða sýsluna alla, og sem einkum hita að því, að bæta
húnabarhattuna, hvetja menn til samtaka í að framkvæma almenn
nytsamleg fyrirtæki, níl'la bót á ýmsum vandræðum og afstýra ýms-
um óslöum ; hafa sýslunefndir þessar þegar feingi'ð þvílíkt álit á sig,
a\') tillögur þeirra vega mikið hjá sýslu búum, munu og sumir sýslu-
menn vegna nytsemi þeirrar, er af þeim stendur, hafa fundið ser
skylt, ao styrkja þær með ráðurn sínum og annari hluttekníngu, og
þa\') mundi koma ser mjög vel, ef stjórnin vildi laga og byggja á
þessum grundvelli, sem nauðsýnin að nokkru leyti þegar hefur lagt.
Líka mælir þa\') með sýslunefndum þessum, a\')kosníngarnar til þeirra
gætu verið mjög óbrotnar og aubveldar ; eins það, u\'), ef hin ná-
kvæmari umsjón með hreppanna sveltamálefnum ekki yrði lögð .L
nmtsráðln, feingju þau langtum betra tóm til, all stunda sem bezt
nmtanna sameiginlegu eður sveitarlegu málefni. Enn fremur má þess
geta, a\') þetta fyrirkomnlag, ao hita sveitamálefni hreppanna beinlín-
is standa undir umsjón og úrskurðarvaldi sýsluneínda, er lángtum
líkara því, sem nú er, og sem menn eru orðnir svo vanir víð, en að
setja þau beinlínis undir umsjón og úrskurð amtsraða, þar hreppanna
sveltamalefnt aldrei svoleiðis hafa staNo beinlínis undir amtmönn-
unum híngað til, heldur sýslumönnunum, og frá aðalgrundvellinum
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fyrir þessu fyrirkomulagi, sem nú er, virðíst sem menn ekki ættu a'ð
víkja án gildustu ástæða. Og yfir höfu'ð að tala höldum ver með
tilliti til þess á'ður sagða, a\) menn her á landi geti ekki haft þau
not af amtsrábnnum, sem frumvarpið anðsjéanlega hefur ætlazt til
með þeim, ef sveitarnálefni hreppanna beinlínis skyldu heyra undir
umsjón amtsráðanna, eður beinlínis standa undir úrskurði þeirra.

Ver erum nú fyllilega á þeirri skoðun, sem fram er tekin Í

ástæðunum fyrir frumvarpinu, a'ö eptir því, sem her á landi tilhngl,
se full nauðsyn á, a'ö stjórn sveítarmdlefna se svo einföld, sem verða
megi, og að yflrúrskurðarvöldin því ekki ættu a'ö vera nema tvenn.
Í öllum þeim málefnum, þegar einhverjir einstakir menn klaga yfir

rá'östiifun hreppsnefndarinnar, ætlum "er nóg, a~ þeir a'ð eins eigi
kost á, a'ö skjóta máli sínu til sýslunefndarinnar, og eins a'ö þau
mál, er rísa út af því, þegar tveimur eða fleirum hreppum í sömu sýslu
ber eitthvað á millum, gángi ekki leingra, en til sýslnncfndarinnar, þVÍ
í báðum þessum tilfellum er hún kunnugust öllum malavöxtum og
þekkir bezt til þeirra, og þa'ð er eingin ástæða til a'ð halda, a'ð hún
vilji halla hluta annars hreppsins fremur, en hins; það er eðlil egt,
þó stjórnin, eins og fyrlrkomulaglð hefur verið til þessa, hall leyft
mönnum, ab skjóta málum sínum frá einum valdsmanninum til ann-
ars, unz ekki varð komizt leingra, því henni m.í vera um það hug-
að, að embættismenn hennar gjörl eingum rángt til, og standi hreinir
í augum þegnanna, en þessi astæða getur her ekki gilt um tirskurðl
nefndanna, eptir því fyrirkomulagi, sem her er stúngi'ð upp á, þar
stjórnin ekki svoleiðis þarf að hafa, ne getur haft :íbyrg'ð af úrskurð-
um þeirra, sem hún hefur af úrskurðum embættismanna sinna.

þegar tveimur sýslunefndum þar á móti ber á millum, höfum
ver, meiri hluti nefndarmanna, áliti'ð, a'ð það væri a'ð vísu æskileg-
ast, a'ð slík málefni yrbu til lykta leidd her á landi, bæði af því,
a'ð úrslit þeirra þá ættu a'ð geta geíngíð fljótara, en ef þau geingju
til ínnanrfklsráðherrans út af landinu, og líka eru slík mál opt um-
fángslllikil, og mundi olla mjög miklum örðugleika og tímatöf a'ð
snúa því öllu á dönsku, er ritað kann að hafa verið í þeim, hvað
þó háyfirvöldin nú heimta af mönnum í málum, sem sigla eiga;' en
á meðan ekki er briíð a'ð ákveða neitt fast um fyrirkomulag Íslands
Í gjörvöllu konúngsveldlnu, eður um vald og verkahring alþíngls her
á landi, álítum ver þa'ð tiltækilegast, að rlí'ða þessum málum þannig
til lykta. Ver höldum sumsé, að gjöra megi mun á því, hvort sýsl-
ur þær, er ágreinir, eru sín í hverju amti, og þYÍ, þegar þær eru í
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sama amti ; í síðarnefnda tilfellinu höfum ver :íIitil'>, al'> hentugast
mundi vera, að hlntabeígandi amtmaður ásamt með mönnum, er
sýslunefndirnar sjálfar til þess kysu, leiddi til lykta :ígreiníng þenna,
því úrskurð þann álítum ver nóg tryggjandi, eins og líka málin vil'>
það yrðu fljótt til lykta leidd; en í fyrra tilfellinu yrN málið all
g:ínga til ínnanrtkisráðherrans, er þá, eptir að hafa heyrt um það

.illt hlutalleigandi amtmanna, skæri úr því. þau málefni, er þyrftu
all gánga til úrskurðar innanríkisráðherrans eptir þessu, mundu vill
þessa tilhögun eingan veginn fjölga frá því, sem nú er, heldur þvert

á móti fækka.
þessu næst leyfir nefndin ser, um leið og hún ræður þínginu

til að aðhyllast frumvarpið, að skýra þínginu frá þeim athugasemd-
um, sem henni samkvæmt állur sögl'>u þykir ástæða til al'> gjöra við

hinar einstöku greinir frumvarpsins, þannig:
Við 1. gr.

Her er þegar í upphafi tilskipunarinnar tekið fram aðalinntak
hennar, þar sem sagt er, al'> stofna skuli bæði amtsráð og hreppa-
nefndir, og þykir nefndinni þetta vel til fallið, þó nefndin ekki
hafi getað aöhyllzt amtsráð mel'> þeim sama verkahríng og kosið
eptir þeim sömu kosníngarlögum, eins og frumvarpið fer fram á,
hefur henni þó þókt nauðsynlegt að hafa nokkurs konar amtsráð,
eins og síðar mun sagt verða, En af því nefndinni hefur, eins og
ál'>ur er á vikið, þókt nauðsyn til bera, all sýslunefndir einnig yrðu
settar, þá verbur þeim einnig her vill al'> bæta.

Nefndin stíngur því upp á, al'>
á eptir "amti" se bætt inn í: "sýslunefnd í hverri sýslu", og
við enda greinarinnar
:í eptir l,fslandi" þessum orðum: I)sem nú skal greina'l.

Við 2. gr.
Í frumvarpinu er SYO fyrirmælt, að í hreppsnefndinni skuli ætíð

vera einn prestur og einn hreppstjóri og skuli þeir því sj:ilfkjörnir
í hreppsnefndina í hinum minni hreppum, þar sem ekki eru nema 1
sóknarprestur og 1 hreppstjóri. Af því nefndinni þykir mikils um-
varbandl, al'> stjórn sveitarmálefna se byggð á hreinum grundvelli
og all þessi stjórn se fráskilin valdstjörnínní, eptir því sem verður,
gat hún ekki fallizt á það, al'> prestur og hreppstjóri væru sjálf-
kjörnir, og það því síður, sem þessari reglu varð ekki fylgt nema
í hinum minni hreppum. Her víð bætist það einnig, al'> það eru
þeir hreppar til, sem eingan prest hafa innan sinna takmarka, heldur
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Ma þeir í ii~rum hreppi, og gæti þá svo hæglega farið, al'>saml
prestur yrðl meðlimur tveggja eða fleiri hreppsnefnda bæðí þar sem
hann er sjálfkjörinn, og þar sem hann væri kosinn, en þat'! sýnist
eigi vera rett, þar eð slíkum hreppanefndum opt getur borlð eitthvað
:1 milli og presturinn yrN, þegar svo stendur á, a'ð missa atkvæðis-
rett sinn. þar a'ð auk ætti hann örðugt, ef ei ómögulegt, með al'l
mæta á fleiri stöðum, þegar stutt væri milli funda í hreppanefndun-
um. Nefndin telur það að öðru leyti víst, að þar sem sóknarprest-
ar hafa kynnt sig að því, að þeir láta ser "Veraannt um sveitarnál-
efni, þá muni þeir sjálfsagt, þegar því verður víð kornið, verða
kosnir af bændum í hreppsnefndirnar, og aflei'ðíng þess, a'ð hafa þá
eigi sjálfkjörna - sem ekki yrði alstaðar kornið vil'l, eins og ál'lur
er sagt - yrði þá ekki önnur en sú, að þeir prestar, sem í þess-
um efnum hefðu tjál'l sig hírðulausa og afskiptalausa, gætu ekki æt~
komizt í hreppsnefndirnar, og þetta álítur nefndin því síður skaða,
sem hún í athugasemdum sínum vil'> 13. gr. frumvarpsins hefur reynt
til að sjá um, al'l hlutaðelgandi sóknarprestar ætíð gætu haft tilhlýN-
leg áhrif á uppeldi og uppfræðingu barna. Hvað hreppstjórana snert-
ir, þá ætlast nefndin til, a'ð þeir séu her eptir skoðaðir einúngis sem
þjónar sýslumanna, og vill því ekki láta hreppsnefndirnar kjósa þ:í
sem þvílíka, o : sem lögregluþjóna eða embættlsaðstoðarmenn sýslu-
manna, heldur sýslumann eða amtmann. þess vegna álítur nefndin
ekki þörf á, al'l stínga her upp á nokkrum launum fyrir þá, eins og
farið er fram á í bænarskrá frá alþíngísmannlnum úr Mýrasýslu, sam-
kvæmt þeirri uppástúngu hans, er þíngíð hefur felngíð nefndinni
í hendur. Al'>öðru leyti telur nefndin það víst, að þessir aðstoðar-
menn sýslumanna muni einnig, þegar þeir eru duglegir fðlagsmenn,
verða kosnir af hreppsbúum í hreppanefndirnar. Hval'> tölu hrepps-
nefndarmanna snertir, þá er suíngíð upp á því í frumvarpinu, að
þeir séu, auk sóknarprests og hreppstjóra, 3 eða 5 og í mjög stór-
nm hreppum jafnvel 7 aðrir menn, og gætu þeir þá eptir þessu orðíð
9. þetta þókti nefndinni óþarflegur fjöldi, og því hefur hún stringíð
upp á 3, 5 og j eptir fjölmenni hreppanna. Ef fylgt væri frum-
varpinu í þessu efni, þá væri líka einginn hreppur svo fámennur, að
þar yrðu ekki 5 hreppsnefndarmenn; en það er mjög vansðð, hvort
í slíkum hreppi er kostur á 3 þar til hæfilegum mönnum auk prests
og hreppstjóra, því til eru þeir hreppar, þar sem ekki eru fleiri en
8 til 10 briendur. En nefndin fellst á, al'>amtmaður skuli nákvæm-
ar ákve'ða tölu hreppsnefndarmanna á hverjum stað, og eins ætlabí
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hún honum einum að gjora breytíngu á þessari tölu, ef hún síðar
þækti einhverstaðar óhentug. Af ákvdrðutuun frumvarpsins leiddi
það, a~ sýslumaðurinn þyrfti að hafa beinlínis afskipti af fundahaldi
og öbrum gjörðum hreppsnefndanna ; en þetta verður óþarft, þegar
sýslunefndlrnar eru hafðar og hann el' formabur þeirra, en þær hafa
yfirumsjón með hreppsnefndunum.

Samkvæmt þessu stíngur því nefndin upp lÍ þessum breytíngum
"iú 2. gr. frumvarpsins:

A'ð 1. kafli 2. gr. orðist þannig:
,,Í hj'eppsnefndinni íhreppi hverjum skulu ætíð vcm 'þrír, eða

fimm, eða sjö menn eptir f.iölrnenni hreppanna, og skulu 'þeir kjörn-
ir" o. s. Irv., eins og Í írumv.

"Auk 'þess skal - í hreppsnefndinni" falli burt.
A~ 2. hafli gpeinarinnar: >JAf áðw' nehulum ákvörðunum - Sl~

gild", falli burt.
A'ð 3. kafli gr. breytist þannig: "Amtmaður s7caláT.:veðanákvæm-
ar", o. s. frv., eins og í frumv.; "og get-lll' andsráðið - 'þegar
[ram líða stundir" falli burt.
A'ð 4. htfl i greinarinnar falli burt.

Við 3. gr.
Víð þessa grein og þær hinar næstu þar lÍ eptir hefur nefndin

litlar athugasemdir að gjöra, því henni virðist fl'ágángur á þeim,
eins og öllu frumvarpinu, vandaður eptir þeirri stefnu og því fyrir-
komulagi, sem þar el' haft. Nefndinni þótti það skilmerkilegra að
tilgreina, að hver búandi maður í hreppnum hefbi kosníngarrðtt,
eins og henni aptur á mót þótti óþarft ao taka það fram, að hann
gildi til fátækra "af eigin efnum", því fremur, sem slík ákvörðun,
eptir því sem til hagar her á landi, kynni ao vekja ýmsar vafaspurn-
íngar um eignarrétt og gjaldskyldu manna.

Nefndin stíngur því upp á:
A~ á eptir: "búandi maður" se bætt inn Í: "í hreppnum", og að :
,)af eigin efnum" falli burt.

Við 4. gr.
Fyrir: ,)af7wmendum" setjist: "niðjum".

Við 5. gr.
Fyrir: "stærri helft" komi: "meiri hluti".

"hinna kosnu" falli burt.
Við 6. gr.

Nefndinni þykir meir tryggjandi og betra, ef eitthvað greinir n,
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·a\) heldur seu 3 en 2 menn í fyrsta skipti í kjörstjórninni og því
stíngur nefndin upp á:

A\) í stað : "vera 2 af hreppsbúum(', komi: "vaa 8 af hrepps-
béum".

Við 7. gr.
Af því það er ekki alstaðar svo ástatt, að því yrðí víð korníð

a\) birta kosningar "á kirkjufundi 8 dögum áður", þar e\) á sumum
kirkjum ekki er ernbættað nema 3. og 4. hvern sunnudag, og SUJll-

staðar sjaldnar, þótti nefndinni betra, a\) þær væru auglýstar með
þíngboðí, eins og gömul og ný venja er til her á landi með mann-
tals- og hreppskila-þíng. Nefndin stingur því upp á:

A\) í staðinn fyrir: "Á kirkjufundi(', se sett: "llIeð þíngboði('.
A\) fyrir aptan: "framfara(', se bætt víð : "og skal þíngboðið vera
geingið boðleið um hreppinn.
A\) í staðinn fyrir: "hvern þeir oelji", setjist: "hverja þei/'
uelji",
A\) <Í eptir: "ef fleiri hafa jafnmör,q atkvæði", bætist inn í: "og
eru þá of margir".

Við 8. gr.
þar eð nefndin heldur, að orðín : "á einhvem hátt", seu bæði

óþörf og undirorpin misskilningi, stíngur hún upp á, a\) þeim se
sleppt og

a\) upphaf greinarinnar orðíst þannig: "Ef sá, sem orðinn er
fy·rir kosníngu, færist undan því að taka við henni", o.
s. frv.
A'ð fyrir orðín : "undir amtsráðW', setjist: "undir sýslunefndina('.
A\) á eptir: "úrskurðinn(l, bætist: "En í fyrsta sinn, þegar
kosið er til hreppsnefnda, skal sýslumaður einn skera úr þeirri
mn7wö rtun (I.

Hafi einginn ágreiníngur rísið af kosníngunum, þykir nefndinni
það með öllu óþarft að skýra amtmanni fd þeim, eins og þess
háttar skýrsla ekki heldur getur heyrt undir þann verkahring, sem
nefndin álítur haganlegast ao amtsráðín fái. þess vegna stingur
nefndin upp á:

A\) þessi orb: "þó að einginn - málalokum", falli burt.
A\) upphaf annars kafla gr.: "Sömuleiðis - getur", falli burt.
A\) fyrir: "Einnig skal hver sá, sem nokkuð hefur", setjist:
"Hafi nokkur eitthvað(', o. s. frv.
A'b á eptir: "viðvíkjandi(', bætist: "skal hann".
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A~ fyrir: "Senda arntmanni hana með áliti sinu", setjist:
"Senda hana sýslunr'fndinni með áliti sínu, er þá sker úr
henni",
A~ fyrir: "verði þá kosningin - ónýtt", komi :.,ónýti hún þá
kosninquna",

'Fið 9. gt'.
Eptir því sem ákve\Ji~ er í 2. gr., a~ einginn se sjálfkjörinn í

hreppanefndirnar, verour endi þessarar greinar að falla burt. A'ð
ö~ru leyti eru uppástringur nefndarinnar um breytingar á orðum
frumvarpsins her, eins og víðar, sprottnar af þVÍ, ao hún þar hefur
ætlað sýslunefndunum þau störf, sem frumvarpið hefur lagt undir
amtsráðín. Nefndin stingur upp á:

Ao fyrir: "undir a'mtsráðið", setjist: "undir sýslunefndina".
A'ð fyrir: "að öðrum kosti amtsráðið", setjist: "að öðrum kosti
sýslunefndin ",
Ao "ef sá - þm'f að halda" falli burt.

Við 10. gr.
Nefndin stíngur upp á, samkvæmt 2. gr., að ni'8llrlagi þessarar

greinar se sleppt, þannig,
að orðin :"hreppsnefndarmaður - eptir 2. gr. a falli burt.

Við 11. gr.
Eins og áður er sagt í athugasemdum nefndarinnar víð 2. gr.,

hefur hún með breytíngu sinni víð 13. gr. ætlað að sjá um, að
prestar ætí'ð gætu haft tilhlyðílega umsjón með uppeldi og uppfræð-
ingu barna og nægileg áhrif á úrslit þeirra mála, sem þar að lúta,
eins og hún líka hefur abskilið fátækramál frá umsjón hreppstjóra,
að því leyti sem þeir eru þjónar valdstjórnarinnar eptir eðlí sveita-
málefna, og af þessu spretta eptirfylgjandi uppástúngur nefndarinnar
til breytinga á þessari grein, nl.

að ; "þó skulu öll mál - gjörðabók nefndarinnar", falli burt,
og al'>níðurlagíð : "nema þau - í hreppsnefndinni", falli burt.

rið 12. gr.
Af því að í hreppsnefndunum eiga að vera 3 eða 5 eða 7

menn, stíngur nefndin upp á:
Ao í stað : "helmingur", setjist: "meZTl hluti". og "að sýslu-
manninum ekki með töldum" falli burt.

Við 13. gr.
Í þeim uppástúngum, sem nefndin hefur gjört til breytingar á

þessari grein frumvarpsins, er nú her tekið fram, hvernig hún ætlast
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til, að barnauppfræðíngín standi undir umsjon sóknarprestanna og
að þeir fái einnig það vald í stjórn fátækra málefna, sem nauðsyn-
legt er fyrir þá til að geta annast um góða kennslustaðl fyrir börnin,
o. s. frv., sömuleíðís, hvernig nefndin álítur réttast, að stjórn fá-
tækra málefna milli funda sé tilhagað, því á fundunum heyra þau,
eins og önnur sveitarnál, undir aðgjörðlr allrar hreppsnefndarinnar.
Uppástúngur nefndarinnar eru þessar:

Upphaf 13. gr. orðíst þannig:
"Hreppsnefndirnar skulu eptirleiðis hafa á hendi öll þau al-
mennu málefni, er varða hreppinn allan sem fNag út af
fyrir sig".

"Og eptir nú gildandi lögum - í hreppsnefndinni" falli úr.
En komi í staðinn :
Þó skal hlutaðeigandi sðknarprestur, eins og að undanförnu,
hafa serdeilisleg afsliipti af uppeldi og uppfræðíngu únglínga í
hreppnum, og hvort sem hann el' í nefndinni eða ekki, þá ska7
hún - ef hún ekki getur komið sfr saman um þau mál við
prestinn - án tillits til atkvæðaf,jölda y~r höfuð að tala, fara
eptir tillögum hans í þessu efni. Hreppsnefndin kýs á hverjum
fundi úr sínum flokki einn eða tvo menn, er annist öll fátækra-
málefni milli funda, samkvæmt reglug. 8. jan. 1834.

Við 14. gT'.
Auk þeirra breytínga vil'l þessa grein, sem spretta af fyrirkomu-

lagi sýslunefndanna, er það einúngis ein, sem nefndin hefur tekið
fram, nl. al'l sami maður se fehirl'lir og relkníngamaður. Nefndin
stíngur upp á:

Al'l fyrir: "upp fyrir amtsráðinu", setjist: "upp fyrir sýslunefnd-
inni".
Al'l orðin: "þó skal amtmaður - næsta fund, smbr. 28. gr.",
falli burt.
Al'l í staðinn fyrir: "En ha~ kærandi - ákveðið er", setjist:
"þó skal hver maður greiða, eins og ákveðið er, sveitarútsvar
það, er honum hefur verið gjört".
Al'l í staðinn fyrir: "eptir úrskuT'ði amtsráðsins", setjist: "epti)'
ttrskurði sýslunefndarinnar".
Al'l: "og reikníngamann", falli burt.
Al'l fyrir: "skal amtsráðið", komi: "slial sýslunefndinll.
A~ fyrir: "amtsráðinu skal falið", setjist: "sýslunefndinni skal
falið".
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nð 15. gr.
Fyrir: "senda hann amterððinu", setjist.: "senda hann sýslu-
nefndinni".

'Við 16. {JI'.

Uppástúngur nefndarinnar til breytínga ,í þessari grein spretta
og af fyrirkomulagi sýslunefndanna, nema í upphafi greinarinnar, sem
nefndin vill að orðíst þannig:

"Hreppsnefndirnm' skulu þar að auki vera i ráðum með WII

öll önnur", o. s. frv.
Í staðinn fyrir: "þannig ska! hreppsnefndin ásamt sýslumanni
annast um", setjist: "þannig skulu þær eptir tilhlutun sýslu-
nefndanna annast um".
Fyrir: "og að pei» Sett bættir", komi: og að þeim se br~ytt Ofl
þeir seu bættir.
Síðari hluti 1. greinar: "þegm' hreppsnefndin - um þess konar
mál", falli burt.
Síðari kafli 16. greinar: "Hreppsnefndin skal annast um - eins
og áður", falli burt.

Við 17. gr.

þar eð nefndin álítur það mjög æskilegt, að hreppsnefndlrnar
gætu Ieíngíð einhver afskipti af viðhaldi kirkna, o. s. frv., hefur hún
stúngi~ upp á viðauka víð þessa grein þess efnis, all slík afskipti
skyldu verða síðar með lögum ákveðín, en henni þótti ekki eiga
við, að gjöra her um það beinlínis uppasningur, þar eð þetta mál
kynni að útheimta nokkra breytingu á þeirri kirkjustjórn, sem nú er,
og gjöra rá~ fyrir, að önnur kirkjuleg málefni væru áður tekin til
rannsóknar og íhugunar. Nefndin stingur upp á:

All eptir: "hvemig bæta megi læknaskipun og yfirsetukvenna".
bætist inn í: "og bera það undir álit og úrskurð sýslunefndm'-
innar og eins, hvað gjöra mætti", o. s. frv.
A~ við enda greinarinnar bætist: "Síðar skal það með lögum á-
kveðið, hverja tilsjón hreppsnefndirnar skuli hafa með kirkjum.
ki1'kjureikníngum, stöðunum og kristfjárjörðum ii.

Við 18. gr.
Nefndin stingur upp á, að þessi grein orMst þannig:

"Hreppsnefndin skal af ítrasta megni reyna til að afstýra hús-
gángi og flakki í hreppnum, og eins leitast við að viðhald«
góðri reglu yfir höfttð að tala".
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Við 19. gr.
Nefndinni þótti það étiltekíð, að hreppsnefndin skyldi halda

fund einhvern tíma á vetrinum, því þlí gat það dregízt til þess ;i
.vorín, eða veríð strax um veturnætur. en þab sýndíst óvíburkvæmi-
legt með tilliti til haust- og vor-funda nefndarinnar. þessi ntrar-
fundur sýnist því ætti a~ vera nálægt míðjum vetri og ekki elnúngis
eiga a~ miða hann við "fær\'l((, er einasta lítur til veganna, heldur
víð veðráttufarið yfir höfuð, eða þegar fært er.

Nefndin stíngur upp á:
A\'l fyrir: "einu sinni á oetri, þegar [ærðir; leyfir", setjist: "Un!
miðjan vetur, þegar fært er".
A\'l í stab : "hreppstjóri", komi: "fátækrastjóri".

Við 21. gr.
I staðinn fyrir 21-26. gr. írumvarpslns, sem hljóða um kosn-

ingar til amtsráðanna, hefur nefndin sninglð upp á nýjum greinum,
er hljóða um kosningar til sýslunefndanna, sem að nokkru leyti koma
í sta~ amtsraðanna, og um verkahring þeirra. Áhrærandi þessar
nýju greinir skal þess her getið yfir höfuð, að nefndin hefur haft
þa~ aðalsjénannlð fyrir augum, að kosníngarnar til sýslunefndanna
yrbu sem óbrotnastar og samsetníng þeirra sem einföldust og bezt
löguð eptir landsháttum her. þó nefndin af þeim ástæðum, sem á\'l-
ur eru teknar fram, ekki gæti fallizt á, a~ prestur og hreppstjóri
væru sjálfkjörnir í hreppsnefndirnar, þókti henni þó allt öðru máli
vera a~ gegna um sýslumanninn; því væri hann ekki sjálfkjörinn,
mundi hann eigi ávallt verða í sýslunefndlnnl, sem þó virðíst öld-
úngis nauðsynlegt með tilliti til stjórnar sýslumálefna og sýslunefnd-
arfunda og umsjónar með hreppsnefndunum. þal'l þókti og nauð-
synlegt a\'l gefa honum atkvæðisrétt í öllum málum og láta hans
atkvæði skera úr, þegar jöfn væru atkvæði, af því allir sýslunefndar-
menn væru ei til staðar, eða greiddu atkvæði, Í stað 21. gr. stíng-
ur því nefndin upp á nýrri grein, svo bljéðandí:

Í sýslunefnd þeirri, er samkvæmt 1. gr. skal stofna í hverri
sýslu, skulu auk sýslumanns, sem er sjálfkjörinn, vera ekki [ærri
en 4 og yfir höfuð að tala ekki fleiri en 8 menn. Sýslumaður CI'

formaður nefndarinnar og heful' þó atkvæðisrett í öllum málum.
Atkvæði hans sker 1Í1' í þeim málum, þegar atkvæði eru jafn-
mörg.

22. gr. (ný).
Vegna víðlendis Skaptafellssýslnanna pókti nefndinni nauðsyn til
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bera, at hafa þar tvær sýslunefndir, sína í hvorri sýslu, en láta sýslu-
lllann vera formann þeirra;

Í Skaptafellssýslunum er sín sýslunefnd í h t'orri sýslunni og
sýslwllaður [ormaður þeirra.

23. gr. (ný).
í hverja sýslunefnd kjósi hver hreppsnefnd einn úr sínum

flokki hið fyrsta ár. Þar sem eru fleiri en 8 hreppar í sýslu,
skal það á sýslunefndarinnar valdi, að ákveða með atkvæðafjölda,
hvort fleiri hreppar og þá hvetjir skuli senda menn á sýslunefnd-
arfund á ári hverju; en einginn hreppur má vera undan því
þeginn, að senda fulltrúa, leingur en 2 ár í senn.

Serhver hreppsnefnd á 1'?:tt á, þó ekki eigi Mn það ár að
senda sýslunefndarmann, að senda fulltrúa sinn til sýslunefndar
til að skýra þau málefni og halda svörum uppi í þeim, sem þá
hreppsnefnd varða; en el.ki eiga slíkh' fulltrúm' atkvæðisrett á
þeim sýslunefndarfundum.

24. gr. (ný).
Fund skal sýslunefnd halda einn á ári hverju og þar að

auk á formaður nefndarinnar rett á, að á"veða aukafundi svo
opt sem þö}'f krefur. Eins skal aukafund halda, ef meiri hluti
nefndarmanna beiðist þess.

25. gr. (ný).
þessi grein er að nokkru leyti ný, en að nokkru leyti tekin úr

frumvarpsins 27. grein, þar sem talað er um ætlunarverk amtsníb-
anna í sveitarmálum ;

Sýslunefndin hefur þessi störf á hendi:
a, Hún skal endurekoða alla sveitarreiknínga hreppsnefndanna og

skera úr þeim og hafa gætur á, að efnum hreppsins se hæfi-
lega varið og þau ávö.xtuð.

b, Hún skal ekki að eins skera Ú}' málefnum þeim, sem um et·
getið í 8. 9. 14. og 16. gr. tilskipunar þessamr, heldur einnig
úr öllum ágreiníngi, sem verður á milli hreppsnefndanna í
sýslunni, um framfærslu fátækra, eða önnur sveitamálefni.
Og yfir höfuð að tala hefur sýslunefndin á hendi hin sömu
ætlunaroerk, að svo miklu leyti sem gjörvalla sýsluna snerti}',
sem hverri hreppsnefnd er ætlað í sínum hreppi.

c, Ilún skal annast um þjóðvegu, þínghús, ferjur, brýr, lend-
íngar og almennar fjárrettir í sýslunni, o. s. [r».

d, Hún skal gjöra á1'lega áætlun um upphæð þess kostnaðar, SOIl
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ríkismynt, verði með þeirri orðabreytíngu, a~ í staðinn fyrir tilskip-
un frá 5. janúar 1813, sem vitnað er til í 1. gr., komi tilskipun
20. marz 1815, og a~ úr 2. greín verði fellt orðið "Kongeriget",
svo og orðin "og Repræsentatioer", útþrykkilega lögleitt á Íslandi.

Reykjavík, 23. d. júlímána'bar 1855.

P. Jðnassen, V. Finsen. Þ. Guðmundsson.
forma'bur og frams1iguma'bur.

H. G. Thordersen. J. Petursson.

Framsögumaður : Eins og nefndaralitið ber með ser, komst
nefndin til þeirrar niðurstöðu, að eingin af þeim almennu lagaboðum,
sem út eru komin fyrir Danmörku á árunum 1853 --54, og sem þurfa,
til þess a~ hafa lagagildi á Íslandi, útþrykkilegrar löggildíngar, gætu átt
víð her á landi, en þau almennu lagaboð fyrir Danmörku, sem gilda
á Íslandi án sðrstaklegrar löggildíngar, og sem tilgreind eru í nefnd-
arálitinu, áleit nefndin að hefðu sjálfsagt lagagildi, samkvæmt þeim
gildandi reglum í því efni. illuta~eigandi stjórnarherra hefur og
láti~ sömu skoðun í ljósi. Einúngis þótti nefndinni ástæða til, al)
beðið yrði um, a~ lagaboðið, sem breytir nafninu á myntinni frá
ríkisbankamynt í ríkismynt, þó það heyri eptir eðli sínu undir þau
lagaboð, sem án sérstaklegrar löggildíngar eiga a~ gilda her á landi,
yrðí útþrykkilega lögleitt eða birt á íslenzku, samkvæmt því, er átti
ser stað, þegar peníngabreytíngin varð 1813, með tilskipun frá 20.
marz 1815.

Vil'lvíkjandi lagaboðinu frá 3. marz 1854, sem breytir straffinu,
sem tilskip. frá 5. sept. 1794 lagðl vi() skottulækníngum, hefur nefnd-
in tekið fram, að þetta lagaboð, sem stjórnarherrann hafði láti() í ljósi
a() her kynni a~ geta orðið spursmál um, ekki gæti, a~ svo stöddu,
Ieíngið her lagagildi, þar sem hin tilgreinda eldri tilskipun ekki hefði
það. Eg ætla fJVO ekki a~ fara leingra fram í mállð, að svo stöddu,
og gjöri að ö~ru leyti rá~ fyrir, a~ umræðurnar verði ekki lángar.

G. Brandsson: Nefndarálltíð minnist á löggjöf um skottulækna,
en mer er ekki vel kunnugt um, hvort her á landi eru nokkur
lög um þá, enda tók eg svo eptir nefndarálitinu, sem það væri ekki.
Þegar nú skottulæknar eru akærbir her á landi, eptir hvaða lögum
fer þá dómarinn? Mer þækti miklu skipta, ef einhver af hinum
lögfréðu mönnum vildi skýra fyrir mer, hvort nokkur lög gildi her
um þetta efni, þó a() almenníngsálit se á hinn bóginn, að fjársektir
liggi vil) því og a() ölærðlr, sem fara með lækníngar - flestir af
laungun til al) líkna sjúkum --, verði a~ gjöra það í nokkurs konar
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hilmíngu. Kann ske hinn heiðrabl 3. konúngkjörni þínginaður mundi
vilja fræða mig og þÍngi~ á þessu.

Framsögumaður : Mál út af skottulækníngum koma her á landi
mjög sjaldan fyrir, og eg man ekki eptir nema einu, sem korníð
hafi fyrir Iandsyfirréttinn hin seinustu 20 árin. þess konar mál yrðu
ao mínu áliti að dæmast her eptir málavöxtum og með hlíðsjón af
tilskipun frá 5. sept. 1794, því þó hún ekki se álitin ao gilda her
á landi, inniheldur hún þó þær grundvallarreglur, sem dómstólarnir
her á landi geta farið eptir Í slíkum málum.

E. 6. Kúld: Nefndarálítið er ekki lángt, og mun a~ líkindum
ekki þurfa mjög margar umræður um það, en eg vildi samt nú strax
vekja máls á þVÍ víð nefndina, hvers vegna hún ei hefur fundið
nauðsyn til að útleggja tilskipanir þær, er her ræðir mest um, nefni-
lega 3. marz 1854 og 10. febr. 1854,:i Íslenzku, og leggja þær fram
álestrarsal þíngsins, þVÍ eg álít, ao það hafi átt aú vera samkvæmt
tilskipun 8. marz 1843 § 43, og því \-il eg skjóta þVÍ til hins hátt-
virta forseta, hvort atkvæðagreiðsla geti farið fram, ao 3VO komnu, Í
máli þessu, fyrri en þetta er gjört.

G. Brandsson: Þegar eingin Íslenzk lög eru til her um skottu-
lækna, þá skilst mer ekki, hvernig má dæma þá, og mer virðíst
þetta fremur ógeðfellt fyrir dómenduma.

Framsögumaður: Hvað íslenzka útleggíngu af þeim tilgreindu
lagaboðum áhrærir, sem hinn virðulegi þíngrnaður Snæfellsnessýslu
minntist á, vil eg geta þess, að hún er til búin, en mer gleymdist
að taka hana með, en hún verour lögo á lestrarsalinn Í dag.

Ao því leyti hinn heiðraði þingmaður Gullbringusýslu talaði um,
að það yrði að vera ógeOfellt fyrir hlutaðeigandi dómara, ab dæma
skottulækna, þegar ekki væru nein útþrykkileg lög um þá, vil eg
geta þess, ao tilskipun frá 5. sept. 1794 inniheldur grundvallarregl-
una í því efni; og hana geta dómendurnir heimfært Í hvert skipti
eptir málavöxtum, og þetta sama getur opt borið ao í öðrum til-
fellum, þótt lagaboð se til, því afbrígðln frá aðalreglunni geta orðið
svo mörg, og ómögulegt að gefa lög fyrir hverju einstöku.

G. Brandsson: Eg vil alls ekki vantreysta dómurum ao miðla
málum eptir sanngirni, þegar svona ber víð, því það er læknafæð-
in her, sem gerir það að verkum, að fleiri fara með lækníngar, en
annars þyrfti, svo það ræður a~ líkindum, að sömu lög geti ekki gilt
um þetta her, og Í Danmörku, þar sem læknar eru ólíkt fleiri ao
tiltölu. Ao öðru leyti er mer kunnugt, að tvö mál um skottu-
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lækníngar hafa verið dæmd her, annað þeirra á Álptanesi, en hitt í
Húnavatnssýslu, en hvernig úrslit þeirra urðu, man eg ekki með vissu, þó
ætla eg, a~ í fyrra tilfellinu væri hinn akærðí dæmdur í nokkrar fðbætur.

Framsögumaður : Mál það, sem þíngrnaðurlnn tllgeindí, frá
Álptanesi, kom ekki fyrir landsyflrréttlnn, svo mer er það ókunnugt.

Forseti: Umræður þessar eru komnar of lángt frá abalefnínu,
þar her á einúngis að ræða um löggildíng nýrra lagaboba, en eingin
nauðsyn er til að tala um tilskipun 1794.

KonúngsfulltTÚi: Eg verð að styðja það, er hinn háttvirti
forseti mælti, a~ það er ekki nema til tafar, þegar menn með laung-
um ræðum, er opt fara út í aðra sálma, og líti~ eða ekkert upp-
lýsa aðalefni málsins, teygja að óþörfu undirbúníngaumræðuna, þessi
umræða á ekki að vera til annars, en skýra svo fyrir þíngmönnum
málið sjálft og nefndarnppástringurnar, að hver s,i þíngmaður, sem
vill, geti boðað og áskilið ser breytíngaratkvæði ; en það eiginlega
forsvar fyrir breytíngaratkvæðunum á að koma í alyktarurnræðunnl.
En einkanlega er það nauðsynlegt, að menn, svo rníkíð sem mögu-
legt er, varist að leingja óþarflega umræðurnar, þegar þíngtíminn,
a~ heita má, er útrunninn, en fleiri vandasöm og margbrotin málefni
enn þá eptir órædd.

G. Brandsson: Eg vissi ekki betur, en eg mætti spyrja a~
því, hvort nokkur lög um skottulækna væru gildandi her á Íslandi,
því nefndaralltíð gaf einmitt tilefni til þess, og "iI') það ætla eg
undirbiiníngsumræða hvers máls eigi að styðjast, svo slíkt getur ekki
heltíð að fara utan vi~ efnið.

Þ. Sveinbjörnsson: Í áliti nefndarinnar er það áliti~ sem
sjálfsagt, að hin dönsku ríkiseríðalög 31. júlí 1853 gildi her, en
þar þau eru ekki útlög~ á íslenzku, þá áskil eg mer viðaukaatkvæði
um, a~ stjórnin se beðín um að senda þau híngað með íslenzkri
útleggíng.

Forseti: Fyrir hönd þíngsins geri eg mig ánægðan með loforð
hins helöraða framsögumanns um, að útleggíng af hinum tveimur
lagabobum, sem nefndin heldur megi lögleiða á Íslandi, verði lögð
fram álestrarsal alþíngis, á~ur ályktunarumræðan byrjar, og fyrir
míðaptan í kvöld.

Undirbúníngsumræðu þessa máls er svo loklð,
þ,i kemur til ályktunarumræðu konúnglegt frumvarp um,

hvernig borga skuli kostnað þann, er leiðir af hinni frjálsu uerzlan,

363



Breytíngaratkvæðl, sem fram eru komin, og atkvæðaskraín
máli þessu hljóðar þannig:

Jóns Guðmundssona·r:
Varabreytíngaratkvæbí víð 2. grein frumvarpsins, að eptir orðín :

"en áúur en það verði fast ákveNo(', bætist inn í: "hvern
kostnað megi álíta nauðsynlegan og"

A t k v æ ð a s k r é

í
verzlunarkostnaðar - málinu.

1. Meil'i hluti nefndarinnar: breytíngaratkvæbi víð hins konring-
lega frumvarps 1. gr., að greinin frá orðunum: "ber að því leyti",
orðíst þannig: "hann eptir almennum reglum getur talizt met)
sveitarlegum (communale) útgjöldum, ao greiða í hverju amtí úr
jafnaðarsjébi amtsíns".

2. Minni hluti nefndarinnar: breytíngaratkvæðí víð sömu grein
frumvarpsins: "ao hinn almenni sjóour konúngsveldisins borgi
fyrst um sinn þann kostnað, sem af frjálsri verzlun leiðir",

3. Hinn sami: breytíngaratkvæN til vara : "ao verzlanin sjálf borgi
hann svoleiðis, að honum verði jafnað á verzlunarskipin sem
öðrum hafuartolli".

4. Grein frumvarpsins óbreytt eða með áorbnum breytíngum.
5. ""Meirihluti nefndarinnar: breytingaratkvæði vio 2. gr. frum-

varpsins, að í stað orðanna í 2. gr.: "hvernig greiða skuli kostnað
þenna um eptirkomandi Ho", verði sett: "ao hve miklu leyti
skuli um eptirkomandi tío greiða kostnað þenna á þann hátt,
sem ákveÚÍo er í 1. gr. ",

6. Jón Guðmundsson: varabreytíngaratkvæðl víð 2. grein frum-
varpsins, að eptir orðin : "en áour en það verðl fast ákveoiú",
bætist inn í: "hvern kostnað megi álíta nauðsynlegan og" -

7. 2. grein frumvarpsins óbreytt eða með áorðnum breytíngum.
Framsögumanni nefndarinnar í máli þessu, hinum 5. konúng-

kjörna þíngmanní, afhendi eg nefndarálitið.
Framsögumaður: Eins og þíngmenn sjá, er eptir atkvæða-

skránni meiníngamunur milli meiri og minni hluta nefndarinnar,
þar sem nefnilega meiri hluti nefndarinnar vill halda frumvarpinu,
en bæta að eins inn í það nákvæmari ákvörðun til útskýríngar, en
þar á móti vill minni hluti nefndarinnar fella frumvarpið.
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;.- Eg kalla það að fella írnmvarplð, þegar stúngi~ er upp á, a~
ríkissjóðurlnn skuli borga kostnað þann, sem í frumvarpinu er talað
um, því það er auðvitað, ai) alþíng getur ekki geflð lög um eða
samþykkt, hvað skuli borga úr ríklssjéðnum, og yrði sú uppástúnga
samþykkt, þá gæti Irumvarpið ekki orðíð að lögum, því lög frá al-
þingi um, hvat borga skuli af ríklssjéðnum, geta ekki átt ser stað,
og tilgángur lagaboðsíns er þá burtfallinn. Nefndin hefur skýrt, at
eg held, greinilega frá, hvata útgjöld séu sveitarleg útgjöld, og sem
hún álítur at ekki eigi at borga af rfklssjóðnum, heldur af hinum
stærri eta minni sveíta-heildnm, og meiri hlutinn hefur því álitíð helzta
spursmalið eta vafann vera um, hvort ekki ætti ai) leggja kostnað-
inn á verzlunarstaðína sjálfa, en hefur þó fallizt á, að hann væri
greiddur af jafnabarsjéðunum, eins og í frumvarpinu er stúngið upp
:í; eg skal bæta því víð, at nefndin hefur nú orðað uppástúngu sína
í 1. grein svolelöís, að einginn vafi getur verit um, ai) Reykja-
vík se innifalin þar undir. Hvað nú uppástringu minni hluta nefnd-
arinnar viðvíkur, þá ætla eg ei, at þat se rett fyrir þíngíb at biðja
um, at kostnaðinum se lokið af rikissjó'ðnum, því ef að frumvarpið
verbur fellt, þá gæti svo farið, ai) stjórnin leti frumvarpíð samt verða
ai) lögum vegna þess, að þörf er á þessari ákvörðun, og þetta held
eg se ekki gott fyrir álit alþingis, og þat ættum ver því at forð-
ast, ellegar á hinn bóginn gæti svo farið, að raðstafanír þær, sem til
er ætlazt, yrðu alls ekki gjörðar, en hver þíngmanna mun viburkenna,
at þetta væri þó illa farið um þær ráðstafanir, sem væru nauðsyn-
legar, og því verbur ekki neitað, að slík nauðsyn getur átt ser stað.
Eg skal enn fremur geta þess, að ver erum her opt að biðja um,
a'b hitt og þetta se greitt af ríkissjó'bnum, og er þat í eðli sínu,
þar sem útgjöldin eru af því tægí, að þau eigi að lenda á honum;
en ef vit förum a'b biðja þar at auki um fe af ríkíssjóðnum til þess,
sem víð eða sveitarsjóðir okkar eiga vafalaust at borga, þá finnst
mer þat líta illa út, þat getur lítit út sem einhver eigingirni, og
getur spillt fyrir öðrum bænum alþingis. Mer finnst þat því ófært
fyrir þínglb, at fallast á þetta unitalaða breytíngaratkvæðl.

Hvat atkvæði minni hlutans undir nr. 3 viðvíkur, þá finnst mer
eins ísjárvert at fallast á þat. þat er nú ötiltekíb í því, hvort
kostnaðinum skuli jafna niður á eptir, eta fyrir fram. Ætti nú at
gjöra þat á eptir, þá þyrfti ákvörðun um, af hvata sjóM ætti fyrst
at borga útgjöldin; en eg gjöri rát fyrir, at meíníngín se, ab þa'b
eigi at leggja þegar á undan á almennan hafnartoll, til þess at borga
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þar af kostnaðinn. En þ:í er óti1teki~, hvernig honum skuli jafna
niður, hvort heldur jafnt á öll skip fyrir allt landið, eða þá fyrir
hvern kaupstað á þau skip, sem koma þar; sömuleiðis er ekki til-
greint, hvort hann ætti að vera jafnstór fyrir dönsk og útlend skip,
og er þetta því verulegra, sem kostnaðurlnn orsakast einkum af hinni
útlendu siglíngu. Eg held nú, hvernig sem að væri farið, að gjald
þetta mundi verða ærið þúngbært fyrir skipin og mikil tálman fyrir
frjálsu verzlanina. Þa~ mundi þó verða ætíð nokkur mörk á skips-
lestinni. þess konar hafnargjöld eru líka ætluð til annara augnamíða,
til hafnabóta, til a~ letta siglíng og affermíngu skipa, búa til hafn-
arbrýr, o. s. fr., og skipstjórar mundu því kunna illa við, að greiða
her hafnargjöld, án þess að neitt se gjört "i~ hafnirnar, og það þess
heldur, sem víða er öll þörf á að bæta þær. Eg get því ekki ætlað,
a~ atkvæði þetta verði tekið til greina.

Breytíng nefndarinnar í 5. grein er einúngis til útskýríngar, en
einginn meiníngarmunur, en víð atkvæði hins beiðraða varaforseta
undir nr. 6 þá skal eg geta þess, a'ð það getur vakið þá meiníngu,
að síðar skuli umsteypa þeim rábstbfunum, sem hafa fyrstu árin
verið gjörðar og þá hafa verið álitnar nauðsynlegar, og get eg ekki
fallizt á breytíngaratkvæbíð fyrir þá sök.

Þ. Jónassen : Þa~ er nú þegar búi~ a'ð ræða margt um þetta
mál, og ræður manna hafa farið nokkuð á dreif, og hafa sumir vilj-
a~ aðhyllast grundvallarreglu frumvarpsins, aðrír ekki, svo sem minni
hlutinn, sem vill, a~ kostnaðurinn af fyrirkomulagi frjálsu verzlunar-
innar borgist, að svo stöddu, úr rfldssjóðnum.

Eg get mí fyrir mitt leyti ekki skilið, hvernig það geti verið
efamál, a~ landið eigi a~ standa kostnaðinn af frjálsu verzluninni,
þar sem þetta frelsi er veitt eptir samhuga ósk landsmanna, og þeir
hafa því undirgeingizt að bera þau commoda og incommoda, eða
þau rettindi og skyldur, sem frelsinu nauðsynlega yrðu a~ vera sam-
fara, og þetta hafa þeir einnig l;íti~ í ljósi með því að 'vinna það til
frelsisins, a'ð leggja á sig þann óe~lilega toll, sem þeir hafa gjört,
og sem nemur miklu meiru en þau fáu hundruð ríkis dalir, sem her
ræðir um. Eg leyfi mer því að biðja þíngíb að athuga, hvernig það
mundi líta út í augum stjórnarinnar, ef ver færum nú að skorast
undan a'ð borga þenna litla kostnað, sem her ræðir um; eg fyrir
mitt leyti verð að halda, að þíngíb geti ekki gert það með sóma
sínum. Stjórnin ætlast til, að þessi kostnaður greiðist úr hlutað-
eigandi jafnabarsjébum ; eg finn þetta mjög svo eðlilegt, því eins og
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allir hafa gott af verzlunlnnl, eins borga allir briendur yfir höfuð
til þessa sjó'bs, og það er því eðlilegast, a'b hann standi þenna her
umrædda kostnað.

Nefndin aðhylltíst þYÍ fullkomlega þessa skoðun, einúngis leyfðí

hún ser að taka það fram, að hún gæti ekki áliti'b, að sli kostnaður,
sem t. a. m, leiddi af þYÍ, ef settur yrði bæjarfógeti ~ Akureyri eða
læknir á Eskífirði, heyrbí til nauðsynlegs kostnaðar af fyrirkomulagi
hinnar frjálsu verslunar, Sýsluma'burinn í Eyjafjarðarsýslu er fyrir
sýslubúa bezt settur á Akureyri, og eg efa því ekki, a'b þar verði
eptlrlelðís bústaður hans, ef ekki nú þegar, þá víð sýslumannaskipti,
og ef læknir yr'bi settur á Eskifirðí, yrði hann Í raun rettri héraðs-
læknir, en ekki sóttvarnarlæknir, og þá kemur hann ekki verzluninni
vlð ; Í öllu falli er það ekki svo nauðsynleg aílelðíng af verzluninní,
þó læknir yrbl settur á þeim umrædda stað, a'b það geti talizt með
kostnaði af hinni frjálsu verslun, nema Í óeiginlegum skilníngl, þVÍ
við þenna kostnað skil eg einúngis þann, sem heyrir til og út-
heimtist til þess, að allt, sem verzluninni kemur víð, geti farið fram
með gó'bri reglu í kauptúnum landsins.

Hvað pólitíþjóninn, ,sem bætt er vi'b í Reykjavík, snertir, álít eg
það bæði sanngjarnt og samkvæmt þeirri reglu, sem er í frumvarp-
inu, a'b hann, þar sem honum einmitt er bætt vi'b vegna frjálsu veral-
unarinnar, og annars ekki hefðí verið bætt við, fái laun sín úr
jafnaðarsjóði Suðuramtsíns, eins og ákveðlð er um laun hreppstjór-
ans á Akureyri.

A'b öðru leyti leyfi eg mer að benda á það, a'b stjórnin einúngis
til braðabyrgða ætlar ser að .ákYe'ba bæöi upphæð þess kostnaðar,
sem her er umtalsefni, og líka, hvernig hann eigi að greiða, en ætl-
ar síðan að bera málið undir álit þíngsíns, svo her er ekkert á hættu
með neitt slag. Eg leyfi mer því að mæla fram með því, að þíngíð
fallist á frumvarplb, með þeim nákvæmari ákvörðunum, sem nefndin
hefur tekið fram í álitsskjali sínu.

J. Hávarðsson: Áúur en eg fer að tala um ágrelnfngsatkvæðí
mitt í máli þessu, 'vil eg geta þess, að stjórnin hefur í frumvarpinu
askilíð ser rétt til a'b akveða þenna kostnað til braðabyrgða, en hún
hefur ekki sagt, hversu mikill hann mundi verða, eða tiltekið neitt
nákvæmlega um það, en hún virðíst að hafa áliti'b þá 200 rdl., sem her
fyrir þenna bæ var beðið um, leiða af frjálsri verzlun, en það er ekki
hægt að sýna eður sanna, að hinn 3. lögregluþjón í Reykjavík se
nauðsynleg afleiðing af hinni frjálsu verzlun, því eg ætla, að þó eins
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mörg skip, og nú eru her, væru utanríklsklp, þyrfti hans ekki víð,
því staða og næringarvegur kaupmanna er sá, a() þeir eru neyddir
til, að koma ser sem bezt við landsmenn, en hitt er samt trúlegt, að
það se nauðsynlegt fyrir bæinn, að lögregluþjóni se vi~ bætt auk
þeirra, sem nú eru. Eg held, að það se þVÍ réttast fyrir oss, að
biðja stjórnina, a() greiða kostnað þenna (yt'st 'Um sinn, á meðan
"er erum að koma fjárhag vorum í lag, og þangað til ver fáum að
vita, hvernig honum er varið. Eg held, a() einginn geti sagt, hvaða
stefnu hin frjálsa verzlun tekur, og að jafna þessu gjaldi á ömtin
er bæði óe~lilegt og yrði ójafnt, og rett korníð undir því, hvað að-
sókn utanríkisskipa yrbí mismikil í ömtunum, Stjórnin mundi varla
neita oss um a() greiða þenna kostnað, því síður, sem hún segir
hann se ekki mikill, ekki nema nokkur hundruð dala, og hún mun
vera sannfærð um, að þó Danir hafi lagt oss mikið í ö()ru tilliti, þá
höfum ver þó ætí() borgað þeim ærlega verzlunina við oss.

St. Jónsson: Eg get ekki neitað því, að mer finnast vera
minni hvatir og éeðlilegri til að biðja stjórnina um styrk í þessu
máli en mörgum öðrum, sem miklu framar mætti segja, að ver ætt-
um heimtíng á styrk. Eg held líka, a() þessi kostnaður þurfi ekki
að verða mikill, þó hann lendi á jafnaðarsjóðum amtanna. A()
vísu kemur nokkuð ójafnt niður þessi greiðsla til jafnaðarsjéðanna,
af því hún liggur á lausafénu einu, sem tíundað er, svo þeir, sem
ekkert tíunda, þó ríkir séu af ö()ru en lausafé, greiða ekkert til
amtasjóbanna. Með tilliti til Akureyrar og Norburamtsins yfir höfuð
gjöri eg rá'ð fyrir, a() þessi kostnaður þurfi ekki að verða eins mikill,
því eg held, að sú breytíng komist þar á, sem hinn 3. konúngkjörni
þingmaður gat til, að sýslumannssetrið verði skipað á Akureyri, og
sýslumaður flytji þangað, hvort sem er, að minnsta kosti þegar sýslu-
mannaskipti verða ; því það er betra og hentugra fyrir sýslubúa, a()
ná til sýslumanns þar, heldur en þar sem hann býr nú.

Ó. Sicertsen : Hvað uppástringu nefndariunar snertir, þá þarf
eg ekki að tala mikið um hana; það hafa hinir heiðruðu meðnefnd-
arm enn mínir þegar gjört. En um hina aðra uppástúngu minna
hluta nefndarinnar vil eg a() eins geta þess, að, ef menn hugsa með
þeirri aðferð að sleppa fyrir gjaldi þessu, þá held eg þeim skjátlist
í því, hí þó nú þessi hafnartollur eða skipagjald feingist lagt á
verzlunarmennlna, þá er auðvitað, a~ það yrði aptur af þeim lagt á
vörurnar, svo ver yrðum þó a() borga það á endanum, og eg treysti
kaupmönnum ekki betur til að jafna því þannig niður á oss, en
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yfirvöldum vorum lÍ þann hátt, sem meiri hluti nefndarinnar hefur
~tlíngii'l upp á.

Komtngsfttlltr1ii: Eptir því sem eg skil 1. uppástúngu meiri
hluta nefndarinnar, er það meiníng hans ai'l víkja frá stjórnarfrum-
varpinu á þann hátt, ai'l kostnaði þeim, sem stjórnin hefur ætlazt til
al'l Reykjavík ein skyldi borga, verbi kastað yfir á amtsjafnaðarsjöð-
inn; en þetta þykir mer nokkuð ísjárvert, því upp á þann máta
feingi Suðuramtsjafnabarsjéðurinn miklu meiri útgjöld að bera en
hinir amtsjafnaðarsjöðírnlr, vegna þess að í Reykjavík mun jafnan
þurfa kostnaðarsamari tilhögun í þessu tilliti en í öðrum verzlunar-
stöðum, og þó Reykjavík væri látin bera sinn kostnað sj lHf, mundi
amtsjafnaðarsjéðurínn í Suðuramtínu þó f,í líkan kostnað a\') bera,
og hinir amtssjéðirnír, út af tilhögun þeirri, er gjöra þyrfti í hinum
verslunarstöðum amtsíns, nl. Hafnarfirðí, Keflavík, Eyrarbakka og
Vestmannaeyjum. Og af því eg álít þetta atriði svo merkilegt, vil
eg skjóta því til hins háttvirta forseta, hvort hann ekki ser í lagi
vilji leita þíngsins atkvæða um, hvort akvörðunín í 1. grein stjórn-
arfrumvarpsins um Reykjavík skuli falla í burtu ellegar ekki.

Framsiiqumaður : Eg hef fyrir mitt leyti ekkert á móti þVÍ,
að þetta um Reykjavík í grein frumvarpsins, sem hinn hæstvirti
lwnúngsfulltrúi stakk upp ii, verði borið upp serstaklega til atkvæða,
en þá yrði á eptir að laga greinina, ef orðin yrðu felld úr. þíng-
maður Suður- Múlasýslu heit, að her væri ekki meiri óregluvon af
utanríkismönnum en Dönum. En það held eg komi af ókunnugleika
hans, því það hefur sýnt sig her í Reykjavík, að utanríkis matrósar
hafa á stundum sýnt af ser mikla óreglu, og t. a. m. optar otað
hnífum að mönnum, og þessi bær þyrfti miklu meiri vörn, en 3
lögregluþjóna, ef híngað kæmi mikið af utanríkismönnum. Hann
vildi, al'l kostnaðurinn yrðl fyrst um sinn greiddur af almennum sjó\')i
komingsveldlsíns, af því ekki se enn kornið skipulag á fjárhag lands-
ins. þetta um fjárhaginn kemur nú þessu máli ekki víð, því þessi
kostnaður verður aldrei lagður á neinn Iandssjéð, heldur á sveita-
sjó'6i. Mer er ekki heldur ljóst, hvað hann hefur meint með ríkis-
sjóN her, hvort það er alrfkssjéður eða ríkíssjöður Danakonúngs-
veldis, jafnvel þó eg ímyndi mer, að hann meini hið fyrra, og þá
geingi uppástúngan út á greiðslumáta, sem ekki á ser stað um nein
önnur útgjöld Íslandi viðkomandi.

P. Sigttrðsson: Eg verð a\') játa, a\') mer þykir rett, að lands-
menn beri kostnað þann, sem leíðir af hinni frjálsu verzlun; því

369



þeir eiga líka all l~jóta þeirra hagsmuna, "em hún kann all færa mco
sðr. En mer er nú óljóst, Inall a kostnaður þetta er, því ekki kemur
það víð frjalsrí verzlun, þó utanríklsskíp kæmi her í Reykjavík, sem

ekki koma her til verzlunar. Eg held það getí því varla verið laun
hins 3. lögregluþjóns hér í Reykjavík, eins og rneirl hluti nefndar-
innar þó fer fram á, sem menn vildu fara að borga. Mer þykir
skrítið, ef amtíð á að fara ao borga laun hans, þar sem hann yrði
til að mynda Rangvellíngum eta Skaptfellíngum kann ske ekki í eitt
einasta skipti að liði, Ekki flnnst mer heldur laun hans verða lögð
:í. sveltarsjóö ; því svcítarsjdöí hefur ekki her til mátt snerta, nema

í þarfir fátækra. Ef utanríkismenn gjörðu her nokkurt slark á annall
borð, þá ætla og hinn 3. lögregluþjónn mundi ekki gjöra það gilt,
sem 2 ekki gætu, og mundi hann þá gjöra litið til.

Eg held, all hitt væri snjallara ráo og kostnaðarmlnna, all fara
eins all og sýslumaður kaptein Kohl í V ostmannaeyjum. Hann hefur
verið að venja nokkra únga menn :í. eyjunum vill heræfíngar og

lögreglustjórn, og mun það vera hugmynd hans, að venja þessa lllenn
vill, til að geta gripið til þeirra, til að stöbva slark eða óróa, ef þa'ó
skyldi vilja til, ao útlendir menn sýndu hann, og álít eg þetta miklu
kostnaðarminní og réttari aðferð, heldur en ao fara að launa mörgum
föstum lögregluþjónum, og sem væru svo lítt nýtir, ef nokkuð reyndi
lÍ, og álít eg, ao her í Reykjavík væri þessi aOfero miklu hentari og
kostnaðarminní. Eg er líka hræddur um, ao ef farið væri ao launa
svona éínum lögreglu þjóni, þá mundu ótal fleiri koma á eptir, svo
sem lögregluþjónar á hinum kauptúnunum í Suöuramtinu, og þar á eptir
kann ske allir hreppstjórar, Því þeir eru líka lögregluþjónar, og eg
held, að af þessu gæti leitt mikil þýngsli á jafnaðarsjéðum amtanna,
ef uppástúngu meira hluta nefndarinnar yrbí framgeingt Ii þínginu.
Eg er því heldur á því, ao eg muni aðhyllast uppástúngu minna
hlutans, að þetta verðí fyrst um sinn greitt úr rfklssjéðnum, fyrst
nefndin treystir ekki Reykjavík ao bera kostnað af lögreglustjórn sinni.

G. Brandsson: Eg held, að þíngmaður Riíngvellínga hafi ekki
tekið eptir ástæðunum fyrir frumvarpinu; því þar er sagt, að fjár-
haldslögin hafi veitt 200 rdd. í laun handa hinum 3. lögregluþjóni
her, SYO stjórnin hefur ekki ætlazt til, að þau skyldu takast af
jafnaðarsjéðí Suöuramtsins, heldur að það verði greitt af kaupstaðn-

um sjálfum, ef til þess kæmi, ao þessir 200 dalir yrðu endurgoldnir
rfkíssjöðnum, Um atkvæðagreiðsluna t\J' eg sömu meiníngar og hinn
hæstvirti konún!J.~fulltrúi, all leita ætti atkvæða nm Reykjavík ser-
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staklega, því falli nefndaruppastúngan, þykir mer liggja beinast vit,
at ganga inn á fyrri grein frumvarpsins óbreytta; eg get ekki ætlað
það ofætlun Reykjavíkur, ao greiða þenna kostnað, einkum þann,
sem leiðir af hinum 3. lögregluþjénl, enda er þao henni skyldast,
því þó frjálsa verzlunin eigi að vera fyrir alla, mun þó Reykjavik
hafa mest og bezt gagn af þessum manni, ef ekkl af verzluninnl
líka. par sem þíngmaður Eyfir'ðínga talabí um, að gjöld þessi kæmu
svo ójafnt niður á menn, ef þau væru tekin af [afnaðarsjöðunum, þá
ætla eg sveitarstjörnlnní, ef hún kemst á, og enda þeirri, sem nú er,
ao hafa tillit til þess og jafna þa'ð aptur í sveitarútsvörunum. Í tilefni
af uniræðum sumra manna hér vil eg og bæta því víð, að mer þykir
þao um seinann. ab taka einga ákvörðun um þetta, fyr en hin frjálsa
verzlun væri komin í fullan gáng, því ákvarðananna yrði ekki neytt
fyrir það, fyr en á þyrfti ao halda.

P. Guðmundsson: Eg vil vekja athygli manna á því, ao Reykja-
vík geldur á hverju úri til jafnabarsjéðsíns, og því þykir mer stjórn-
arfrumvarpíð, þar sem það \ ill, a'ð kaupstaður þessi borgi sjálfu?'
allan þann kostnað, sem útheimtist til ao framfylgja lögunum um
hina frjálsu verzlun, að því leyti sem hann snertir, vera ósanngjarn-
ara en uppástúnga meiri hluta nefndarinnar, og vil eg þvf, ao frum-
varpinu yrði breytt eptir nppasningu meira hlutans, því Reykjavík
li eins tilkall til jaínaðarsjóðsíns, og aðrir. þa'ð ár, er eg var her
settur bæjarfógeti, vorn það 30 rdd., sem Reykjavík lagði til jafnaðar-
sjóðsins, eptir því sem mig minnir, en nú heyri eg sagt, a'ð það sðu
40 rdd. á ári; ber þess þó að gota, a'ð her er mjög lítil lausafjár-
tíund.

Jón Guðmundsson: Svona fer það jafnan, þegar menn hætta
ser út á hált svell ; þá vilja menn skreíka, Eg se ekki, hvernig
atkvæði verða greidd héðan af á þann hátt, sem konúngsfulltrúi
benti á, því eg held það se gó'ð regla og nauðsynleg, ao halda ser
vi\) hina prentuðu atkvæðaskrá. Mer virðist meiri hluti nefndarinn-
ar hafa komizt út á hálan ís; það á að vera einhver almenn regla,
sem meiri hluti nefndarinnar hefur ætlað að fikra vi'ð, en úr því
hefur orðið óregla og astæðuleysí. Meiri hlutinn segir, "ao það af
kostnaðinum, sem eptir almennum reglum geti talizt með sveitarlegum
útgjöldum, eigi ao greiða í hverju amti úr jafnaðarsjðði amtslns";
svona fer nefndin að krækja í jafnaðarsjöðlna, til þess að ná þaðan
þeim kostnaði, sem her ræðir um. Nefndin hefur í rauninni áliti'ð
rett, hún hefur játa'ð það aptur og aptur, að Reykjavík ætti a\)
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greiða laun hill'; unitalaða 3. lögregluþj6ns, en kveðst sjá, að hún
se ekki fær um a'ð borga þau, og því hefur hún þrifi'ð til jafnaðar-
"jó'Osins; er nú nokkur ástæða fyrir þessu, að þó bæjarsjóburinn í
Reykjavík geti ekki greitt einhver útgjöld, þá skuli sjálfsagt einhver
annar sjó'Our gjöra það, en þótt þau útgjöld komi honum ekkert yið ?
þessi útgjöld, sem her ræðir um, koma ekki jafnaðarsjóðnum fremur
við, en næturvörðurinn í Reykjavík, vatnebólín í Reykjavík, stræta-
víðgjörðir í Reykjavík, ein" og eg hef ácur sagt. Enda get eg
ekki heldur seo fram á annað, en að öllu þessu verði, ef til vill,
dembt upp á jafnaðarsjóðina ,í endanum, ef þingið lætur nú leiða sig
til að samþykkja þessa uppástúngu. þetta kemur nú allt saman af
því, að meiri hluti nefndarinnar hefur ekki viljað fara í líka átt og
lllinni hlutinn. Meiri hlutinn hefur ekki þorað að gringa hreint og
beint að málum, og biðja um, a'Ofá frest með a'Ogreiða þenna kostn-
ao, þar til tími er tilkominn fyrir oss að geta borið hann og greitt
hann. þa'O er sagt, að hinn 3. lögregluþjón leíðí af hinni frjálsu
verzlun, en hina 2 leiðir allt a\) einu af verzluninni, því lögreglu-
þjónar eru ekki hafbir her hjá oss, og þeirra þarf ekki nema á verzl-
unarstöbunum ; því hefur þá ekki launum þessara 2 þjóna verið dembt á
jafnaðarsjóð Suöuramtslns fyrir laungu, eptir þessum "almennu regl-
um" meira hlutans, og af þeirri ástæðu, sem nú er borin fyrir, að
Suðuramtshriar hafi gott af verzlanínni, og verði því að bera kostn-
aðinn af henni '1 Framsögumaður sagði á'Oan, a'ð það væri athugavert
fyrir þíngíð, a'O fella frumvarpið, en eg se ekki, að það se fellt fyr-
ir það, þó þíngið greiddi atkvæði fyrir 1. uppástúngu minna hlutans,
og nægar ástæður væru fyrir því teknar fram í álitsskjalinu til kon-
úngs. Og þó svo yrði gjört, þá er eg ekki hræddur um það, sem
íramsögumaður sagðl, að stjórnin leggi þenna kostnað á jafnaðarsjóð
amtsíns, hvort sem þíngíb vill eða vill ekki; en ef hún gerði það,
og yrði óvinnanleg að greiða hann úr almennum konúngssjó'Oi fyrst
um sinn, þá er að bíða átekta með það, og fáist ekki hinar umtöl-
uðu ráðstafanir, þá er líka að taka því; eg se ekki, hvort eð er,
hvaða uppbyggíng Reykjavík og því síður öllu Buburamtlnu er í því,
að her komi í bæinn þriðji lögregluþjónninn, hún mun reynast fyrir
honum eins lögregln- og varnar-laus, eins og verið hefur, hvað sem
verulegt á reynir. þa'ð eina rað, sem her er, til a'ð fyrirbyggja marg-
faldall kostnað á jaínaðarsjöbína, er að biðja stjórnina, að fara með
þétta fyrst um sinn eins og hvern annan almennan kostnað, og ef
þessi kostnaður er ekki mikill fyrir jafnaðarsjéðína, eins og fram-
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sögumaður og fleiri hafa sagt, þá er hann heldur ekki mikill fyrir
opinberu sjó~ina, sem híngað til hafa greitt hann. Menn vita mí
ekki enn, hvað skattgjaldslögunum líður, það er vonandi, að stjórn-
in gjðrí sitt hið ítrasta til að flýta þeim, og þegar þau eru komin í
kríng, þá er að taka þenna kostnað, og leggja hann þar á, sem hent-
ast þykir. Hvað óreglu útlendra manna snertir, sem á að hafa gjört
þenna lögregluþjón og kostnaðinn af honum svo nauðsynlegan, þá
veit eg ekki til, að hfngað hafi komið neinir utanríkismenn nema á
herskipum, enda má jafnan óttast hvað mest af óreglu af þeim undir-
mannaskríl, sem á þeim er, en þetta sjá þó allir a~ leiðir ekki af
frjálsu verzluninnl. Eg verð a'ð taka þa~ fram aptur, að þó eg helzt
vildi atkvæðagreiðslunni væri svo hátta'ð, eins og konúngsfulltrúi
stakk upp á, þá skil eg ekki í, hvernig þVÍ verður korníð við he~-
an af.

Framsögurnaður: Eg held, a'ð flest þau mótmæli, sem kornið
hafa gegn meira hluta nefndarinnar, komi af þVÍ, að menn hafi ekki
lesíð frumvarpið ne atkvæðaskrana, Í frumvarpinu er talað einúngis
um þann kostnað, sem þarf til að framfylgja lögunum um hina
frjálsu verzlun, og þetta hafa menn ekki athugað; því hvernig geta
vatnsból eða næturvörður eða strætavíðgjörð verið nauðsynleg til að
framfylgja hinni frjálsu verzlun ? Menn sýnast ekki heldur að hafa
athugað 1. uppástúngu meira hluta nefndarinnar, þVÍ tryggingin fyrir
kostnaðinum liggur einmitt í orðum hennar, því þar er beinlínis tek-
it! fram, að reglan í greininni skuli að eins gilda um þau gjöld, sem
eru í eðli sínu sveitarleg, og eg held menn þurfi ekki a~ búast við,
a~ þessi kostnaður verði nokkurn tíma mikill. Frjálsa verzlunin
mun þar a~ auki fyrnast, eins og hvað annað, og eptir ein 10 eða
20 ár mun ekki verba byggt leingur á þessu frumvarpi; það verð-
ur að eins fyrst um sinn. Þa~ var öldúngis rett, sem varaforseti
sagöí, að meiri hluti nefndarinnar hefði alitíð rett, að Reykjavík
borgaði laun hins 3. lögregluþjóns, en hún áleit það ætti líka að
vera eins á öðrum verslunarstöðum, þar sem lögregluþjónar yrðu
settir. En nú hélt hún, að það væri þeim um megn, og þá vildi
nefndin ekki gjöra neina undantekníng fyrir Reykjavík eina. Og eg
se ekki, hvers vegna Reykjavík skyldi ekki vera undir sömu lögum
með þetta. Mer finnst það nóg, að Reykjavík leggur til jafnaðar-
sjó~sins árlega, eins og hinn heiðraði 6. konúngkjörni þínginaður
tók fram, og það verður að vera hverjum manni ljóst, a~ það yrðt
lagt meira á Reykjavík en hvern annan part landsins, ef frumvarpið
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yrði samþykkt með tilliti til hennar einnar, en ekki eins með tilliti
til annara verzlunarstaða. Eg neita þVÍ ekki, a~ það hefðí verið
réttara, a~ breytíngaratkvæði hefði verið borið upp um Reykjavík, ef
g.ínga ætti til atkvæða ser í lagi um hana; en nú :ílít eg, að það
He undir forseta komið, hvort hana skuli bera undir atkvæði SCl'-

staklega, eða ekki.
Konúngsfulltrúi: Mer er ekki svo inikið um a~ gjöra, a~ þetta

komi serstaklega til atkvæða, þVÍspursmálinu um, hvort Reykjavík skuli
bera þann kostnað sjálf, er í henni leiðir af hinni frjálsu verzlun, eður
hann skuli berast af jaínaðarsjóðí amtsíns, verður svarað af þíngínu,
um leið og það greiðir atkvæði um 1. uppástringu nefndarinnar og
1. greinina í stjórnarfrumvarpinu. Að öðru leyti fæ eg ekki skilið,
að :iskoran mín til hins háttvirta forseta hafi komið of seint fram
eða se á móti rðttu formi.

Forseti: Eg skal ekki láta standa ;i mínu svari um þetta. Eg
:ilít og verð að álíta hverja atkvæðaskrd, sem þíngíð hefur feínglb,
eins og þá einu eign þess, sem það megi ómögulega raska. þar:í
móti leyfir þíngið nefndunum al'! taka ser breytíngar fram undir fund,
en úr því fundur sá er settur, sem ályktunarumræða fer fram á og
atkvæðagreiðsla, má einga breytíng gjöra framar. Eg veit það fyrir
víst, að hinn hæstvirti kOnltngsfulltrzli álasar mer ekki fyrir það,
þó eg haldi þessari reglu fast fram. Mer finnst og sIÍ kafli, sem her
ræðir um, ekki vera svo mjög lítilsverður.

Konúngsfulltrúi: Eg skal að sönnu ekki mæla á móti því, ab
hinn háttvirti forseti í þessu tilliti fylgi þeirri reglu, er hann álítur
hentugasta og opt ;iður mun hafa her víðgeíngtzt ; en eg skal þó
leyfa mer að benda þínginu til þess, að það ekki er hentugt, að
menn bindi sig svo stranglega við serhvert orðatiltæki, er kann að
koma fyrir í uppasningum þeim, sem atkvæði eru greidd um við
ályktarumræöu ; því verið getur, a'ð við þessa atkvæðagreiðslu fram-
komi annaðhvort þær mótsagnir eður misfellur (Incorrectheder), sem
eingan veginn mega standast. þessar mótsagnir og misfellur ætti
þíngið ekki al'! svipta sig tækifæri til al'! geta leiðrett, þegar bænar-
skrá þíngsíns til konúngs er samin, upplesin og samþykkt í þínginu.
þessi síðasta meðferð málsins ætti í þessu tilliti al'! geta komið í
staðinn fyrir hina 3. málsmeðferð (3. Behandling), sem vil'!höIð el'

annarstaðar, t. a. Ill. á ríkisþíngi Dana.
II. Kr. Friðriksson: Þegar eg lít á frumvarpið og uppástringu

meira hluta nefndarinnar, þá verð eg að j.íta það, a~ eg veit ekki
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glöggt, á hvort eg á heldur a~ fallast, þvi mer finnst uppástúnga
meira hlutans enn óljósari en frumvarpið sjálft. Eg held það se
æðlmargt, sem telja má með þess konar sveitar- útgjöldum, sem
eptir uppástúngu nefndarinnar mundi leggjast á jafnaðarsjéðína, og
ef farið yrN að taka öll þess konar útgjöld af jafnaðarsjéðunum,
þá held eg, að það mundi verða margt, sem á þeim lenti. þar sem
hinn háttvirti framsögumaður sagði, að aldrei mundi t. a. m. kostn-
aður sá lenda á jafnaðarsjéðunum, þótt einhverstaðar þyrfti a~ gjöra
vatnsból, þá veit þó þíugmaðurtnn það, a~ her í Reykjavík hefur nú
í sumar verið kostað töluverðu fe til vatnsbóls, og þa~ borið fyrir,
að það væri nauðsynlegt vegna hinnar frjálsu verzlunar. Svona
geta óljós orðatíltækt spillt fyrir. Eg get sagt þa~ með vissu, a~ lÍ

sumum verzlunarstöðum yrði líka full nauðsyn á, að bría til vatns-
ból, ef nokkur aðsókn yrði af verslunarmönnum, og allt þetta ætti
þá að borga af jafnaðarsjððum amtanna, af því það væri gjört vegna
hinnar frjálsu verzlunar. Eg held því, að Reykjavík eigi a~ launa
hinum 3. Wgregluþjóni, en ekki jafnaðarsjóðurlnn, því eg verð að
álíta, a~ réttast Be, að hver sveit borgi þann kostnað, sem hjá henni
verður, og þess vegna se líka rett að leggja hann á kaupataðina
sjálfa. Eg se ekki heldur, hvers vegna þessi lögregluþjónn er nauð-
synlegur vegna hinnar frjálsu verzlunar, heldur einmitt vegna þess,
að Reykjavík sjálf er að stækka, og eg held, a~ bæjarbúar og svo
Íslendíngar þeir, sem að bænum sækja, gjöri her mesta óregluna, en
ekki utanríkismenn þeir, sem a~ koma. Eg get reyndar eigi haldið
það rett, a~ g.iör~ se nein breyting eða viðauki í atkvæðaskránnf
þegar að atkvæðagreiðslunni er komið, en þó finnst mer: að breytíng
sú, sem her hefur verið talað um að gjöra á atkvæðaskrannl, se
ekki meiri en sú, sem gjörð Hr í ö~ru máli hérna á dögunum.

Forseti: Eg verð að vekja athygli þíngmannsins á því, a~ sú
breytíng, sem hann nefndi, var einúngis fólgin í flutníngi setníngar,
sem eingan meiningarmun gjör'ði, en her yrbí breytíngin miklu veru-
legri, og því álít eg hana ekki leyfilega.

Framsögumaður : Eg skal og geta þess, að vatnsbélið, sem
þíngmaðurlnn gat um, er eingan veginn gjört vegna hinnar frjálsu
verzlunar, heldur hefur það leingi staðið til,' að fjölga vatnsbólum
vegna bæjarins sjálfs, og því er það hans vegna gjört. Varaþíng-
manni Reykjavíkur hefur í þessu farizt eins og sumum öðrum, að
hann hefur ekki lesið vel frumvarpíð ; þar er að eins talað um þann
kostnað, sem þarf til a~) framfylgja lögunum um hina frjálsu verzl-
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un, ekki um allt það, sem gjört yrðí í tilefni af' verzlunlnní, og
hvernig getur nú nokkur maður sagt, all vatnsból þurfi til þess að
framfylgja lögunum um hina frjálsu verzlun ? þall er ekki svo
margt, sem þarf til þess all framfylgja lögunum um hina frjálsu
verslun, því það er, eins og líka er tilgreint í ástæðunum, ekkert
annall en það, sem heyrir til tilhlýðilegrar lögreglustjórnar og læknis-
umsjónar á þeim 6 kaupstöðum, sem utanríkiseklp eiga fyrst all
koma á.

E. Ó. Kúld: Mál þetta er nú orNll svo margrætt, ao eg se
mer ekki þörf á að tala margt um það, En þegar óskýrt er orllall
og eins og á einhverri huldu, eins og mer finnst nefndarálitill SUIll-

stallar, getur það valdið mikilli villu, og eg er einmitt með sjálfulll
mer óviss um, að hverju eg á a'ð hallast á atkvæðaskránni. Menn
hafa nú jafnt og þett verið að tala um lögregluþjönlnn, sem vill
ætti að bæta í Reykjavík, og hafa sumir viljað láta landíð allt borga
honum, sumir jafnaðarsjéb Suðuramtsins, og sumir sveítarsjdðlnn.
Eg hef'ði davel unnt Reykjavík, a'ð bera þenna lögregluþjón, og hina
2 líka, sem hún á undir, því eg get ekki kennt frjálsu verzluninni
nm þenna 3., þar eg held, all þó aldrei væri til hennar lítill, þá
sðu 3 pólitíþjónar helzt til lítill í Reykjavík, ef vel ætti a'ð vera; en
her heyrast einatt frá íbúum Reykjavíkur nógar barlómsraddir; að
minnsta kosti heyrðíst það hðrna á þíngi 1853, þegar átti all koma
her upp barnaskóla. Menn segja, all Reykjavík se stór bær, og þó
a'ð hinu leytinu geti hún ekki borið sig sjálf. Kann ske það megi
segja um hana eins og sagt var um Rómaborg einu sinni, a'ð hún
se "laborans magnitudine sua", eða hún se vaxin yfir sig (From-
sögumaður: Já, af tómthúsmönnum). En mer þætti það kynlegt,
ef jaínaðarsjóður amtsins ætti all borga lögregluþjénum í Reykjavík
laun þeirra, þegar þeir eru þó fyrir bæinn sjálfan. Eg get því ekki
fallizt á nr. 1 á atkvæðaskránni, því mer finnst nr. 2 ljósara, og
einmitt fyrir það mun eg hallast heldur að þYÍ, þó mer líki hvorugt
vel; en af tvennu illu tek eg þó hill minna. Enda se eg því ekkert
til fyrirstöðu, a'ðbiðja um þenna kostnað sem lán, og fyrst hann er
svo lítill, eins og menn eru allt af all segja, efast eg ekki um, al)
lánill muni fást.

Forseti: þar nú tekur einginn til mals, álít eg þessari álykt-
arumræðu lokið, og bið menn því, all gánga til atkvæða,

Voru síðan atkvælli greidd og fór atkvæðagreiðslan þannig:
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Tölul. 1., breytíngaratkv. meira hluta nefndarinnar: samþykkt með
11 gegn 9 atkvæðum,

2., breytíngaratkv. minna hluta nefndarinnar: fallið eptir
atkvæðagreiðslunni um tölulíð 1.

3., breytíngaratkv. sama: sömuleiðis fallið eptir sömu at-
kvæðagreiðslu.

4., 1. gr. frumvarpsins með áorðinni breytíngu: samþykkt
með 11 gegn 9 atkvæðum.

5., breytíngaratkv. meira hluta nefndarinnar: fellt með
10 gegn 10 atkvæðum,

6., varabreytíngaratkv. Jóns Guðmundssonar: samþykkt með
15 gegn 5 atkvæðum,

7., 2. gr. frumvarpsins með áorðinni breytíngu: samþykkt
með 18 gegn 2 atkvæðum.

Forseti: Eg blð þá þín gmenn, sem í dag hafa tekið ser breyt-
íngaratkvæðl, að senda þau heim til mín ekki seinna en kl. 7 í kvöld.

Fundur byrjar á morgun kl. 11 f. m., og kemur þá til álykt-
arumræðu og atkvæðagreiðelu um löggildíngu SauMrkróks, og kan-
únglegt álitsmál um hin dönsku lagabob 1853 -54, og til undir-
búníngsumræðu þegnleg uppástúnga um kollektureíkníngana.

Fundi slitið.

28. júlí - nítjándi fundur.
Allir á fundi, nema forseti og þíngmaður Suður-Múlasýslu, sem

vegna lasleika eigi gátu komið.
Varaforsetinn, lögfræðingur Jón Guðmundsson, gekk þá í for-

setasæti, og setti fundinn; tilkynnti hann þínginu forföll á'ðurnefndra
þíngmanna, og las upp bréf frá [orsetanum, svo hljöðandi :

"AI'l eg sökum lasleika ekki get komið á alþíngísfund í dag,
og al'l eg þess vegna verð að biðja hinn hefðraða varaforseta al'l taka
sæti mitt á þínginu, og gegna þar störfum mínum, þetta tilkynnist
her með þðnustusamlegast hinum heiðraða varaforseta.

Alþíngi þann 28. dag júlímán. 1855.

Hannes Stephensen.
Gjör~abók frá síðasta fundi var lesin upp og samþykkt.
Varaforseti: Eptir dagskránni ætti fyrst að koma til ályktun-

árumræðu og atkvæðagreiðslu konúnglegt álitsmál um löggildíngu
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þeirra lagaboða á Íslandi; sem út komin eru fyri?' Danmðrk árin
1853 og 1854, en þar e'ð atkvæðaskráin í máli þessu eigi hefur orðið
prentuð sökum lasleika alþíngls-forsctans, þá álít eg, a'ð málinu verði
ao fresta fyrst um sinn.

Konúngsfulltrúi: Á'ður en gelngið er til dagskraarínnar, vil eg
spyrja hinn hcíðraba framsögumann í jarðamatsmalínu, og hina aora
heiðruðu þíngmenn, er þessu eru kunnugastir, þar eo hinn lögrikveðnt
þíngtími er þegar Iiðinn, hve langt þetta mál se korníð á leið, og
hverja stefnu það muni taka, en ser í lagi um það, hvort þíngíð í
öllum verulegum atriðum muni fallast á uppástúngu stjórnarinnar
um það, hvernig lagfæra megi jarðamatið ; af því það er undir þessu
skllyrðl komið, hvort eg muni geta leingt nokkuð þíngtímann eða
ekki.

Varaioreeu : Sem formaour nefndarinnar í jarðamatsmrilinu vil
eg leyfa mer a'ð geta þess, a'ð nefndarfundur var haldinn í gærkvöldl,
og þá nr einginn ágreiníngur um, að nefndarmenn mundu fallast á
upp.isningu stjórnarinnar í aðalatriðum hennar. En hvort nokkrum
nefndarmönnum hefur síðan smíizt hugur, eins og eg raunar hef
heyrt avæníng um, að muni vera, það veit eg eigi með fullri víssn ;
en ef svo væri, þá væri gott, ef meðnefndarmenn mínir vildu gefa
þar um einhverja skýrslu nú. Hinum hæstvírta konúngsfulltrú(! er
annars kunnugt, a'ð á aðalfundi um daginn lutu ræður þíngmanna
ao því, ao aðhyllast uppástringur stjórnarinnar.

J{onúngs(ulltrúi: Eptir því sem hinum hefðraða framsögumanni
nú fóru orð, vero eg ao óska, að fleiri af þíngmönnum vildu láta
meiníngu sína í ljósi um það, hverja stefnu [arðamatsnuilið muni taka.

J. Júnsson : Mer fyrir mitt leyti fundust sumir vera í nefnd-
inni nú á hennar seinasta fundi, sem ekki vildu beinlínis ákveða,
hverri stefnu þeir mundu fylgja, og eg er ekki frá þVÍ, ao þar af
hafi vakízt meiri eptlrþankl hjá hinum öbrum ; en þao er sjálfsagt,
ao nefndarmenn vilja eigi, að frumvarpinu eða uppástringu stjórnar-
innar se fleygt, heldur laga þab ; en hvort þao verður nú beint eptir
bendíngum stjórnarinnar eða á annan hátt, það veit eg ekki; en hitt
var "Íst, að vissir menn vildu ekki ákvarða sig í þetta sinn.

Þ. Sveinbjörnsson: Eg hef einúngis lofað ao vera með þeim,
sem betur geingur.

raraforseti: Já, það el' víst, ao það, sem skrifað hefur veri\)
Í jarðamatsrnalínu, það sýnir, a'b nefndina hefur ekkert ágreint yi~
stjórnina í aðalstefnu uppástúngunnar, og það el' þá spánýtt, ef þa\:
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er nú orðið öðruvfsl, álit amtsnefndanna sýna það og, og þau eru
til sýnis þar um.

Konúngsfulltr'Úi: þar eð eg af þeim umræðum, sem her eru
orðnar, ekki hef feínglð neina áreiðanlega vissu um það, hverja stefnu
þíngi~ muni taka með mál þetta, lýsi eg því yfir fyrir þíngmönnum, að
verði eg ekki næstkomandi mánudag Minn að fá fulla vissu fyrir, al'>
þíngi~ muni í öllum aðalatriðum fallast á uppástúngu stjórnarinnar,
þá muni eg slíta þínginu 31. þ. m. Stj()rnin mun þá álíta, að þíngil'>
hafi hafnað uppésningu sinni, og eg get þess til, al'>þ1í muni þau
afdrif verða þessa máls, al'>sett verði nefnd til al'> ferðast um landið
og meta á ný jarðagóss allt lí líkan hátt, og skeði eptir hin síðustu
aldamót. Í þeirri von, að þíngil'> þó muni komast al'>þeirri niður-
stöðu, ao fallast í öllu verulegu á áppástúngu nefndarinnar áhrær-
andi lögun [arðamatsíns, skal eg nú auglýsa hinu heiðraða þíngi href
Innanríkísraðherrans til mín frá 5. júní þ. á. þal'> er svo hljóðandi:

Eptir þegnlegri uppástúngu innanríkisníðgjafuns viðvíkjandi bæn-
arskrá alþíngis um það, hvernig jarðamatinu verbi komið í lag, hefur
hans hátign kominginum 18. maí mildilegast þóknast a~ úrskurða
þannig:

Ver samþykkjum mildilegast :
1. Ao uppástúnga sú, sem ínnanrfkísníðherrann hefur samið, til

þess al'>jarðarnatsmali Íslands verði komlð í lag, verði borin
undir álit alþíngis þess, sem koma á saman þetta ár.

2. A~ alþíngl, ef það í öllum abalatrlðum fellst á uppástúnguna,
og einkanlega vill ákveða, hverja hreppa skuli meta upp aptur,
verði leingt um 8 daga.

3. A~ alþíngi undir þessu skllyrðí kjósi 2 lllenn í þá nefnd, sem
vinna á ao rekstri jarðamatsmálsins, og konúngsfulltrúinn
duglegan og reyndan konúnglegan ebmættismann til 3. manns
og formanns í þessa nefnd.

4. Al'>þessi nefnd, með því skilyrði, ao þíngíb fallist á aðalatrið-
in í uppástúngu stjórnarinnar, taki til starfa sinna, jafnskjótt
og þíngi er slltlð, og einkum gjöri þær ráðstafanir, er nauð-
synlegar þykja til, að meta upp aptur hina einstöku hreppa.

5. Ao kostnaður sá, sem leiða mun af þessum áminnztu endur-
matsstörfum, verði fyrir fram greiddur af fe því, sem ríkis1ögin
ætla til óvissra útgjalda á Íslandi; en ver geymum þa\'l allra-
hæsta úrskurði vorum, a~ ákveða, hvernig fe þetta síðar skuli
endurgjalda.
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Að endíngu gctur Innanríkísníðlrerrann þess, að stlptamtmaður-
inn yfir Íslandi hafi Ieingið ávísun um, a~ láta greiða úr jarðabók-
arsjöönum kostnað þann, sem ofan umgetið endurmat mun útheimta.
Af þessum allrahæsta konúngsúrskurðl, er eg nú upp las, má það
vera hinu hefðraða þíngi ljóst, að hvorki verður neitt fremur starfað
að lagfæríngu jarðamatsins, eptir a~ þessu þfngi er slitið, og að eg
heldur ekki geti leingt þíngtímann neitt, nema því að eins að þíngið
fallist á uppástringu stjórnarinnar í aðalatriðum hennar.

Ó. Sívertsen: Eg held, að nefndin hafi þó komizt að góbrí
niðurstöðu um mál þetta í gærkvöldi.

Varaforseti: Eg vil geta þess, að eg hef sem formaður nefnd-
arinnar ákveðið fund í kvöld kl. 6, og ræður að líkindum, ao nefnd-
in geti komið ser niður á málinu og rá'bið af annaðhvort, að fallast
á stjórnaruppástúnguna yfir höfuð al'l tala, eða greina á um það, og
mun eg því á aðalfundi á mánudaginn kemur geta skýrt frá, hvaða
stefnu nefndin tekur.

P. Petursson» Eg vil leyfa mer að geta þess, að nefndarálít-
ið í sveitastjérnarmalinu var afhent forseta í gær, en þat; mun varla
vera fram lagt enn, vegna sjúkleika hans.

Varaforseti: Eptir því, sem eg áðan skýrði frá, kemur þá til
ályktunarumræl'lll og atkvæðagreiðslu hið 2. mál á dagskránni, UIIl

löggildíngu Krossvíkur og Sauðárkróks; atkvæðaskráin í þvi máli er
prentull og mun þegar vera lligll fram. Framsögumallur er þingmað-
ur Múlasýslu, og afhendi eg honum nú málið.

Í þessu máli var fram komill cptirfylgjandi varaatkvæði ;
G. Brandssonar:

Varaatkvæði vill nefndarinnar 2. uppástúngu: að vill Sauðar-
krók í Skagafjarðarsýslu verði leyft all byggja löggiltan verzlun-
arstað, með því skilyrði, all verslun í Grafarós þá undir cins hætti,
og a~ verzlunarhtis þau, sem þar eru, verði lögð niður,
Atkvæðaskráin er þannig hljéðandí :

At k v æ ð a s k r a
í

málinu um siglíngar- og verzlunar-leyfi á Sauðárkrók, m. fl.

1. Nefndin: að þfngíð biðji um: all við Krossvík í Borgarfjarðarsýslu
megi reisa kauptún, og

2. Nefndin: all vill Sauðérkrék í Skagafjarðarsýslu verði leyft að
byggja löggiltan verslunarstað.
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3. G. Brandsson: varaatkvæði víð nefndarinnar 2. uppástúngu:
að víð SauMrkrók í Skagafjarðarsýslu verbi leyft a\') byggja
löggiltan verslunarstað, með því skilyrði, að verzlun í Graf-
arós þá undir eins hætti og a\') verslunarhris þau, sem þar
eru, verðl lögð niður.

Framsögumaður : Þa\') er ekkert breytíngaratkvæði í þessu
máli, en varaatkvæði um Saubárkrék, og vil eg ekki mótmæla því.
Hitt annað tók eg fram um daginn við undlrbúníngsumræðuna, að
nauðsynlegt væri ab fá löggiltan verslunarstað fyrir Borgarfjarðar-
og Mýra-sýslu, og gæti það ekki orðið öðrum stöðum að tjóni, svo
sem Reykjavík; því þó kauptún yrði byggt á Akranesi, þá yrbí það
ekki annað en útkaupstaður frá Reykjavík, og rynni ábatinn því til
Reykjavíkur \'i\') það, sem aÐkaupmenn her gætu drifið meiri höndl-
un með þessu, og fremur haldið höndlunarmönnum sínum mel) þessu,
sem annars fara bæði vestur og norður, ef Reykjavík fer þessu sama
fram, sem hún gjörir núna ár eptir ár, al) vera allra kaupstaða vest
í prísunum. En þó al) lögleyfður yrði nú verslunarstaður vio Kross-
vík, þá á eg nú ekki víst, ao þar yrðí svo fljótt byggður kaupstað-
ur, því bezt er nú til fallíð aÐ verzla þar á sjó á sumardag. En
af því að verzlunarlögín nýju leyfa ekki verzlun á sjó, nema á lög-
giltum kauptúnum, þá virtist meira hluta nefndarinnar reglulegast
aÐ bioja um löggildíngu á Krossvík, því ef það feingist, þá mættu
lausakaupmenn verzla þar á sjó, þó ekki yrbi byggour kaupstaður,
og þá er því náð, sem nefndin áleit nauösynlegt ; en nú tek eg
þaÐ ser í lagi fram, aÐ her hefur verið beNl) um þetta ii 2 eða 3
þíngum, að löggiltur væri verslunarstaður á Krossvík, og því held
eg þínglð muni einnig nú í þetta sinn halda í sömu stefnu, þegar
ekki eru neinar mótstríðandi ástæður fyrir hendi, og vona eg nú,
al) þíngio eigi muni sýna það hverflyndi, ao hrinda þessu máli, og
eg vil biðju þín gil) fyrir, ao gæta sóma síns í því, og eg treysti
þeim heiðruðu þíngmönnum, sem flestir eru frá þeim umdæmum,
sem eiga löggilta verzlunarstaðí innan sinna takmarka, að þeir hafi
SYO mikinn mannkærleika, að unna Borgarfjarðar- og Mýra-sýslu-
innbúum sama réttar, og að þeir mættu þó til samans eiga eina
löggilta höfn innan sinna takmarka, fyrst ao nrittúran hefur þó gefið
þeim hana. þao er sá eini vegur, sem unnt er að ganga, nefni-
lega gegnum þíngið fyrir konúngdóminn, til þess al) fá ósk þessa
uppfyllta, og bregðíst þíngið, þá mega hlutaðelgendur tapa retti
sínum.
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Þ. Jðnasscn : Eg þarf ekki a\')fara mörgum orðum um 1Ígrein-
íngsatkvæðl mitt í þessu máli, því þeir heiðruðu þíngmenn, sem
tekið hafa til orða, hafa tekið í sam,a streinginn. Eg get heldur
ekki annað skilið, en að það hljóti að vera í augum uppi, a() stofn-
un kauptúns víð Krossvík yrði að kippa fótunum undan Reykjavík,
og a'ð það yfir höfuð ekki se nauðsynlegt, heldur miklu fremur skaö-
legt, að stofna slíkt kauptún. Eg get að vísu skilið í því, að menn
ekki finni miklar hvatir til þess að hlynna að verzluninni í Reykja-
vík, þar sem hún hefur þessi árin verið lakari þar fyrir landsbúa,
en eg held hún hafi verið annarstaðar í landinu (og er það næstum
óskiljanlegt, hvernig á því stendur); en eins og þetta getur breyzt, og
líklega breytist innan skamms, þannig álít eg, að ekki se nægileg
ástæða til þess að kveða upp dauðadóm yfir Reykjavík út af þessu
atrlðí ; en dauðadóm kalla eg það, ef leyft yrðí að stofna kauptún
vlð Krossvík, svo nærri Reykjavík, og þannig a'íl tvístra verzlunar-
afli hennar. Menn eiga a\') líta á það, að í Reykjavík eru fleiri
stofnanir, sem umvarðandí er a'íl geti sta'ílizt, en þær geta það því
a\) eins, a'ð bænuni fari fram en ekki aptur ; það er ekki heldur
nauðsynlegt fyrir landsbúa, að stofna kauptún við Krossvfk, því síðan
flutníngar urðu eins frjálsir, eins og mí eru, hafa hlutaðeigendur alla
hina sömu hagsmuni, eins og þó þeir hefðu kauptún hjii ser, en eru
lausir við annmarkana. sem smakaupstöðunum eru samfara, og talað
var um vlb undirbúníngsumræðuna, einkum vetrarverzlunlna. þa\')
er líka alkunnugt, að kaupmenn úr Reykjavík flytja Borgflrðíngum
"PP ~i Krossvík vörur á hverju sumri og verzla þar við þá, SYO

ekki geta þeir með nokkurri ástæðu kvartað yfir örðugleíkunum, að
n;Í)gast nauðsynjar sínar úr kaupstaðnum. Eg se þ,'í ekki betur,
en a\') henni se, eins og er, hæfilega borgið. ,

Öl'lrn m.il! er vissulega a\') gegna með SauMrkrók; það er sann-
a\'), a\') Hoísös og Grafarós hafa svo litla verzlun, og optast nær litlar
eða cingar vörubyrgðir á vetrum, að þar verbur ekki byggt meir, en
búið er, og að höfnin er einhver hin lakasta, og a'b verzlun sýsl-
unnar mestmegnis er komin til Akureyrar og Skagastrandar. Á
Sauðarkrék er þar á móti góú höfn og gott kaupstaðarstæðí, og því
líklegt, að aðalkaupstaður sýslunnar geti orðið þar, bæðí vegna kríng-
urnstæðanna, sem á eru, og þess, ab það þykir mjög líklegt, að
Grafarós-kauptún verði flutt yfir á Saubarkrök, ef þar yrði löggilt
kaupstabarstæðl, og þar orðið aðalkaupstaður sýslunnar, og þá er
verslunin komin þar í eðlilegt horf; yfir höfuð er varla að óttast
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fyrir því, a~ þa~ verði 3 kauptún í sýslunni, þó Sauðárkrékur yrbl
löggiltur. Pctta hefur korníð mer til a'b breyta skoðun minni á þessu

máli, og það með, að mer þykir það vera fullreynt, a~ þa'b er ekki
til neins, að hlynna a'b IIofsós eða Grafa rós, þeir þrífast ekki a~
heldur. Me'b tilliti til alls þessa hlýt eg a'b álíta, að meiri hlutans
uppasninga um Sauðarkrök eigi a~ takast til greina, en að hið gagn-
stæba eigi við um Krossvík.

P. Petursson: Pó eg ímyndi mer, a'b þíngíð eigi muni fallast
á löggildíngu Krokkvíkur, þá vil eg þó láta í ljósi ástæournar til at-
kvæðagreiðslu minnar. þao eru hinar sömu, sem hinn hattvirti 3.
konúngkjörni þingmaður tók fram, að löggildíng þessi mundi vert/a
öldúngis til þess að eyðileggja Reykjavík, þVÍ sérhver kauprnabur her,
sem það gæti, mundi ao vörmu spori flytja verslunarhús sín upp á
Krossvík, af því hún liggur betur við verzlun úr Mýrasýslu, og vlð
það mundi dragast allt afl úr verzluninni á b.íðum stöðunum, og hin
frjálsa verzlun yrði þá með öllu þýðíngarlaus, því það yr'bi ekki lítil
tímatöf fyrir útlenda menn, ao koma fyrst híngað til Reykjavíkur og
fara síðan upp á Krossvík; þar ao auk mundi sti lögreglustjórn, sem

þar af leiddi, verða ærið kostnaðarsöm ; þá mundu líka þeir versl-

unarmenn her, sem ekki gætu alveg komiztheoan, reyna til ao
byggja hús á Krossvík, og þann kostnað, sem af því leiddi, væru
þeir neyddir til að leggja á verzlunina, og mundi hann þá helzt
koma nlður á vetrarverzlunlnní , því þá er verzlunarkeppnln minnst.

Eg se ekkert unnið, þó þetta feingist, en miklu tapað, og þó þíngio
fellist á þessa bæn, mundi þó stjórnin ekki veita hana, því það er
á móti skoðun hennar á hinni frj.ílsu verzlun, því frjáls verzlun út-
heimtir, ao þab eigi að hlynna a'b aðalkauptrinunurn, svo vörumagn-
io geti aukizt þar og aðsókn og verzlunarkeppni geti viðhaldizt. l~ao
sýnist því vera nóg, að leyft er a'b flytja nauðsynjavöru til Kross-
víkur. þar á móti get eg ekki verið samþykkur hinum 3. kenung-
kjörna þíngmanni í því, ab prísar séu her verri en annarstaðar á
landinu. Prísar eru her raunar stundum í lakara lagi á sumrin;
en það er þá optast nær bætt upp á veturna, svo þegar ,i allt
er lítlð, þá mun verða líkt um það her eins og annarstabar ; og
dæmi eru til þess, að her er stundum betra verð á mörgu en
nokkurstabar annarstabar á landinu. Eg er því mótfallinn þessari
uppástúngu um Higgildíngu Krossvíkur, og það ern cnn margar fleiri
ristæður fyrir því, sem telmar hafa verið fram við undirbúníngs-
umræðuna.
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Framsiigumaðu1': par kemur þá fram enn ein ný skoðun,
nefnilega að Krossvík muni verða eins stór og Reykjavík, eða stærri;
en eg er ekki ~íþví máll. Her er bæði tryggari höfn, meira pláss
bæði á landi og sjó, til verzlunar, og kostnaður mikill á a'O rífa
kaupstaðinn niður, til þess a'ð byggja hann upp annarstaðar, Eg
held því, að einginn dauðadömur yrði kveðinn upp yfir Reykjavík með
þessari bæn; en verði henni hrundið, þa er kveðinn upp dauðadóm-
ur yfir verzlunarfrelsinu í Faxabugt, því Reykjavík gæti þá ein rá'ði'O
forlögum ennar frjálsu verzlunar, hvort heldur hún vildi fæla hana
hreint í burt úr bugtinni með því að kaupa ekkert víð hana, e'Our
þá a'O ábatast sjálf á henni, og selja okkur svo vöruna aptur upp-
setta í hinn vanalega óprís. þa'O er ekki stjórninni a~ kenna, að
híngað til hefur ekki verið kaupstaður á Akranesi; því eg held, að
hún yrbí fús a~ veita hann, ef um væri beðið, og eg held það væri
nógu gott, þó þar kæmi kaupstaður, til a~ létta nokkru af vörusýsl-
inu á Reykjavík; því að því hafa dregizt þessir t6mthúsmenn, þessi
fólksfjöldi, sem ætlar nú að drepa Reykjavík. þa'O mundi því jafn-
gott, þó fjöldi þessi dreifði ser dálít.i'Oaptur, því komi síglíngarskort-
ur 1 ár, þá mun vera 6hætt að fullyrða, a~ hvergi her á landi horfi
til fljótara stórljóns, en her í Reykjavík. Dæmið upp á það er ekki
lángt á burtu, það var á næsta vori, þegar lítillega leit út fyrir, að
vörur mundu flytjast híngað. þa~ hefur nú híngað til ekki verið
kaupstaður á Akranesi, og Reykjavík hefur þess vegna getað komist
upp, og hún er líka orðin stór. En hvaða gagn hefur nú Iandíð af
stærð hennar? þa'O er enn ekki búið að sannfæra mig um landsins
nytsemi af þessum stóru stöðum. Ekki var Reykjavík hrósað í gær
fyrir efni, þegar sagt var, a'O hún gæti ekki borið þann kostnað, sem
útheimtlst til bæjarþarfa, og varð því að velta kostnabi þeim, sem
flyti af lögregluþjóni hennar, upp á aðrar sveitir, nl. jaínaðarsjöðínn.
Skyldi þá staður þessi, sem ekki getur borið sjálfan sig, geta hjálp-
að ö'Orum landslýð eða landsplássum til ab bera sína byrðí ? Nei,
hún verbur heldur a~ auka þeim byrði, og eg veit ekki, hvaða gæða-
uppspretta hððan rennur til landsins; það munu vera helztu sam-
tökin, sem her eru gjörð, að ná inn vörum manna fyrir 'líti'O verð ;
kann ske það séu góðgjörðír víð landslýðinn, sem staðurinn geti hrós-
að ser af; það stæði vel á því, því híngað kemur margur. Gest-
risnin hefur verið talin Íslendíngum til sæmdar, og það er líka satt,
a~ her í landi er það siður a'O'gera mönnum gott, og lofa að vera.
En líti mí Reykjavík í sinn eigin barm, hvort hún, sem höfuðstaður
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Íslands, geti fremur ö'bmm plássum þess hrósað Ser af því, hYa~ her
se gott að koma og fá a'b vera hjá þeim, sem kraptlnn hafa, fyrir
hrakið og svángt ferðafólk. Ekki skal eg lasta það, það verður
einhver kostur ao vera vio þessa stóru staði. þao hefur og verið
bori'b fyrir, ao almennar stofnanir her ættu að búa að verzluninnt,
en þær eru þó af allt öðrum stofni, og hafa nóg annað viðurværi.
Nógur matur mundi og flytjast að Reykjavíkurbúum, því svo yrðl
þar stór verzlunarstaður, og ekki mundu allir sækja upp á Krossvík ;
að minnsta kosti held eg Kjalnesíngum mundi ekki þykja neitt betra
a~ sækja yfir Hvalfjörð, heldur en yfir Kollafjörð, þó herra Prófes-
sórinn héldi það, og bæðl mundu Kjósarmenn, Mosfellíngar, Seltjern-
íngar, Austanmenn og Norðlfngar, eins og vant er, sækja að Reykja-
vík, þó kaupstaour væri á Krossvík, nema Reykjavík gjöri þá kon-
trala, að vera allajafna vest í prísunum.

J. Kristjánsson: S1Í háttvirti minni hluti nefndarinnar og hinn
4. konúngkjörni þíngmaður eru sömu meiníngar í því, að ekki beri
að biðja um löggilt kauptún víð Krossvík, en ekki byggja þeir öld-
úngis á sömu ástæðum ; sá fyr nefndi hreifir því helzt, ao Krossvík
se of nálæg Reykjavík, því 1Í sjó sðu þar að eins 3 vikur sjávar í
milli, og ef kauptún þrífist 1Í Krossvík, þ,i rýrni ao því skapi verzlun
í Reykjavík. Hann miðar allt vio þetta og lítur ekkert á það, hve
lángt sveitir þær eru í burtu frá Reykjavík, sem haginn geta haft
yfirgnæfandi af kauptúni víð Krossvík ; s1Í síðarnefndí óttast fyrir því,
ao kauptún vi'b Kossvík muni of mjög blómgast og draga allt verzl-
unaraflið úr Reykjavík, og meðkennir þannig, að við Krossvík hljóti
að vera mjög haganlegt kauptrinsstæbí og, ef til vill, haganlegra, en
í Reykjavík. En baðlr þessir háttvirtu þíngmenn byggja álit sitt á
þeirri skoðun, sem eg verð að álíta ránga, ao þær tvær sýslur, Mýra-
sýsla og Borgarfjarðar, seu fyrir Reykjavík eða eigi ekki annan verzl-
unartilgáng, en Reykjavík se ekki fyrir þær. þao fer nú betur á því,
að fella upprístungu nefndarinnar með þeim vopnum, sem sæmileg
eru fyrir þíngmenn að bera, en það eru ástæður og atkvæði byggð
á ástæðum. En eg kalla það ekki ástæður, sem menn hafa verið að
hreifa híngað til, eins og t. a. m. við undírbtínfngsumræðuna, þegar
þessar Borgarfjarðar- og Mýra-sýslur voru bornar saman víð Skapta-
fellssýslu, því í Skaptafellssýslum ræður naubsynin ein, að kauptún
verour þar hvergi reist. Eins er allt öðru máli að gegna um Kross-
vík eða verzlunarsta'ðina Hafnarfjörð og Keflavík; því að Krossvík
liggja miklar sveitir, en Keflavík og Hafnarfjörour liggja: ekki hagan-
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lega víð neinum sveitum, og eru ekki nema útbú frá Reykjavík, og
sem óskandi væri a~ legðist niður, því þeir, sem byggja her suður
með sjó, geta flutt vöru sína á skipum sínum híngað til Reykjavík-
ur. Eg get ekki skllið, a~ mótbárur þær, sem fram eru komnar móti
Krossvík, Sen til greina takandi; það kalla eg fyrst astæður í þessu
máli, ef með gildum rökum er sýnt, a'b verzlunln yfir höfu~ líðí halla,
ef ekki er í alla staði hlynnt að Reykjavík, en þetta er ekki skeð
cnn. þó að Reykjavík væri mí hlynnt, svo a~ hún reN fyrir verzlun
:1öllum ströndum kríng um Faxaflóa, yrði það, ef til vill, einginn hag-
ur í tilliti til sjálfrar verzlunarlnnar, því eptir því sem Reykjavík hagar
ser með verzlan, þá nær hún ekki sveitunum, sem innar liggja í land-
inu undir verzlunarok sitt, en ef kauptún kæmi vi'b Krossvík, drægj-
ust þessar sveitir nær Reykjavík svo kaupmenn þaðan þyrftu ekki að
elta sveitamenn úr Mýrasýslu og Borgarfjarðar vestur fyrir land eða
norður fyrir land. Eg held, að það gæti einmitt verið til hagnaðar
fyrir Reykjavík, að kauptún kæmist upp víð Krossvík, því hún feingi
þá tækifæri til a~ læra a'b verzla, og reynslan sýnir, a'b hún þarf
þess, því það lítur svo út, sem samkomulag se her meira en annar-
staðar milli kaupmanna til þess að hafa verð á "örum sem verst,
og er það ekki æskilegt, og verður sjálfum þeim og landsmönnum
a'b óli'bi.

H. Kr. Friðriksson: Mer finnst lítil ástæða vera til þess, að
fara a'b svara þíngmanni Mýramanna og Su'bur-Þíngeyjarsýslu, því á-
stæður þeirra fundust mer svo léttvægar, ab eg ætla þær muni eingiu
áhrif hafa haft eða geta haft á hugi þíngmanna. Eins og eg tók
fram um daginn, þá er það eðli allrar frjálsrar verslunar, ef hún
á að verða a'b sönnum notum, að verzlunarkraptarnír dragist saman
á tiltekna staði, svo að vörubyrgðirnar þar verbí sem mestar; því
að það er það eina rá'b til þess, a~ lausakaupmenn, hvort heldur
innanríkis eða utanríkis, sæki að landinu; því a~ það hvetur þá til
a'ðs6knar að landinu, er þeir eiga nokkurn veginn vissa von á því,
a'b geta selt varníng sinn fljótt, enda geta þeir þá selt hann með
betra verði, heldur en þegar þeir verða a'ð bíða leíngí, og jafnvel
flakka frá einni höfninni á aðra ; því að drátturinn eykur þeim kostn-
að, og því verða þeir a'ð selja líka dýrra, en ef þeir geta selt varn-
ing sinn fljótt og á einum stað. Enda skil eg ekki í, að Ísland se
SYO Irábrugðíð öllum öðrum löndum, þar sem frjáls verzlun er.

Enda þótt mer ekki geti virzt neinn dauðadömur kveðinn upp yfir
Reykjavík með því að löggilda Krossvík sem kaupstað, þá yrði það
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samt nóg til þess, að draga aíl úr henni og sundra verzlunarkröpt-
um hennar. Framsögumaðurinn ímyndar ser, a~ lausakaupmenn
muni selja með betra verði á Krossvík, en eg held þar muni ekki
verða eins gott verð, eins og her, enda er það eðlilegt, því a~ lausa-
kaupmaðurinn verður að selja varníng sinn dýrar þar, þar sem tím-
inn eyðíst fyrir honum, og með því fylgir kostnaðaraukl, t. a. m.
laun handa skipverjurn, og þar að auki fylgir þ6 nokkur kostnaður
með íerðínnl inn á hverja höfn fyrir sig, og held eg því, að hagnaðurinn
af því, a~ sveitabúar ættu hægra með að koma varníngi þeim að ser, er
þeir keyptu, ef kaupstaður yrði settur á Krossvík, mundi eta sig upp.
þessi ástæða ætla eg se nægileg til þess a~ hrinda löggildíngu Kross-
víkur ; auk þess er ávallt verið a~ kvarta yfir því, að ritkaupstað-
irnir dragi a~ ser tómthúsmenn og vesalínga, og þetta mun eingu sí~-
ur verða á Akranesi en annarstaðar ; því þar eru nógir tómthúsmenn
fyrir, og mun fara þar eins og annarstaðar ; þeir, sem byggja þar í
grenndinni, mundu fara að kaupa smátt og smátt það, sem þeir þætt-
ust þurfa lÍ að halda í þann svipinn; þeir mundu þá hætta að byrgja
sig upp á sumrum, en af því mundi leiða, að þeir skuldbyndu sig til,
að láta kaupmanninn fá vörur sínar, og líka leiddust til a~ kaupa marg-
an óþarfann, er þeir annars létu 6keyptan, enda er það eðlilegt, þar
sem þeir hafa hann fyrir augunum svo að segja ávallt. Krossvík
hefur verið hælt svo mikið fyrir það, hversu gott skipalægi þar væri;
eg er reyndar eigi gagnkunnugur þar, en þ6 hef eg korníð þar, og
getur mer eigi virzt, að höfnin þar se svo ágæt, þar eð hún liggur
fyrir opnu hafi, og ef talsverðan storm rekur á, geta kaupskip hæg-
lega rekið í land. En af sömu ástæðum, og eg mæli á móti Kross-
vík, vil eg vera meðmæltur SauMrkr6k; ekki af því, að þar þá verðl
3 kaupstaðir í sýslunni, heldur vegna þess a~ eg er orðinn sannfærð-
ur um það, af þeim upplýsingum, sem eg hef feíngíð bæði utanþíngs
og innan, a~ hinir 2 kaupstabírnír, sem nú þegar eru ónýtir, muni
leggjast niður af sjálfu ser, þar sem Sau'ðárkr6kur er miklu hagan-
legra kaupstabarstæðí bæði til lands og sj6ar, svo a~ þangað muni
dragast allt· verslunarafl Skagafjarðar, sem nú er sundrað í marga
staði, þa'b er sagt, a'b verðlag á vörum se verra í Reykjavík en
annarstaðar á landi her, eg skal hvorki segja það betra eða verra;
en ef það væri verra, af hverju mundi það koma nema því, að ekki
er n6g afl til verzlunar fyrir, en kostnaðurinn meiri? Annars held
eg fyrir mitt leyti, a'b verðlagið her muni verða ám6ta og annarstað-
ar, þegar öllu er á botninn hvolft.
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Framsögumaður : hl~má þekkja af málróminum, hvaðan þeir
þrír eru, sem eru ao mæla móti Krossvík ; en það er vel a~ merkja,
ao við íramburð þeirra er annmarkinn gamli, að vitnisburbirnir verða
ekki samhljóöa. þessi, sem núna settist nlöur, segir, a~ á Krossvík
þríflst aldrei kaupstaður, hann verði svo smár og óverulegur, Hinn,
sem áour talaðí, sagði, a~ kaupstaðurinn þar yrM svo st6r, a~ hann
strax yfirstigi Reykjavík ; s1Í 3. konúngkjörni þingmaður víðurkenndi,
ao í Reykjavík væru prísamlr vestir. Hinn 4. komíngkjörni þíng-
maður sagði, a~ þar væru þeir allrabeztir. þessar vitringaræður upp-
lýsa mig nú ekki, þær munu líka heldur vera gjörbar til að villa
:-ijónir fyrir mönnum, en til a~ glöggva þær. Varaþingmaður Reykja-
víkur taldi það réttast verzlunarfrelsíseðli, a~ Reykjavík ein drottn-
aN yfir Irjálsri verzlun her í Faxabugt; en eg get sagt honum, a~
1Í fyrsta alþíngí, 1845, hvar eins vitrir menn sátu, sem hann, þ:i
var það álitið ómissandi fyrir frjálsa verzlun, bæöí a~ fjölga kaup-
stöðum, þar sem þyrfti, og hafa sveltaverslun. Eg kannast ekki
heldur víð, að Reykjavík hafi fremur einkarettindi a~ kaupa við
ntauríkísþjéðír, heldur en Borgfírðíngar eða Mýramenn, en þingmenn
þessir eru svo óttafullir um Reykjavík, það er astæðan þeirra, og
til þess, ao reyna til að halda í henni lífinu, þá verða þeir að grípa
til þess a~ ræna því náttúrlega frelsi frá öðrum héruðum, og fyrir-
muna innbúum þeirra, að hafa not frjálsu verzlunarlnnar. En eg
finn eingan rett til þess, að Borgfirðíngar beri Reykjavík svo á brjóst-
inu, a~ standa svo hennar vegna af frelsi og retti sínum, og eg vil
ekki gefa svo eptir rétt minna sýslubúa, og geti líftóran í Reykja-
vík ekki haldist víð á ærlegra brauði, en að flá svo rett annara, þ:í
held eg það verði a~ raðast fyrir mer, þó það slitni upp úr henni.
Að endíngu vil eg geta þess, að alþíng verður ekki vinsælt af því,
ef það hrindir núna svona góðu málefni fyrir mönnum, sama mál-
efni, sem það aptur og aptur hefur bebíð um, og hefur með margra
ára reynslu fært æskileg not.

V. Finsen: Mer finnst aðalefnið se, ekki hvort Reykjavík skuli
drottna yfir öðrum stöðum eða hvort hún skuli líða undir lok, eins
og framsögumaður vill (Frarnsögumaður: þa~ var ekki meiníng
mín I), eða þá a~ minnsta kosti missa töluvert af verzlun sinni, og
annar kaupstaour komast upp Ii kostnað hennar, þetta er ekki aðal-
atríðíð, heldur hitt, hvort ei se haganlegra fyrir landið, a~ reyna til
:to koma upp stærri kauptúnum yfir höfu~ og a~ halda þeim, sem
ern. Ver Íslendíngar erum þá ólíkir öllum öðrum þjó~um, ef ,er
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ekki viljum hafa stærri kaupstaði, og land vort væri ólikt öðrum
löndum, ef því væri það ekki til gagns og velmegunar, ao slíkir
kaupstaðir kæmust smámsaman á fót. Slíkir stærri verzlunarstaðír
eru til gagns fyrir allt landíb, en þar á móti er það til skaða fyrir
allt landið, ef verslunarstöðunum er svo fjölga'ð, hverjum við hliðina
á öðrum, að einginn af þeim hefur neitt afl. Eg vil nú eingan
veginn segja, að Reykjavík hafi slíkt afl, það hefur hún ekki, því
hún er of lítil enn þá, en samt er það svo, a'ð ef vonast mætti eptir
nokkrum af þeim framförum her á landi, sem kaupstaðir hafa í för
með ser, þá væri þeirra þó helzt von frá Reykjavík. Eg skal taka
til dæmis stofnun banka eða sparnaðarsjóða eða brunabétafélaga ;
slíkar stofnanir miða til velmegunar landsins, og þær gætu helzt
geingi'ð út frá stærri verslunarstöðum.

Hvað því víðvíkur, a'ð verðlag á vörum se verra í Reykjavík en
annarstaðar, þá stendur þetta ekki í sambandi við það, sem her er
verið að ræða, enda ætla eg, að það se mest að nafninu til, því
kaupmennirnir á hinum verzlunarstöðunum munu líklega vinna þa'ð
upp einhvern veginn.

P. Sigurðsson: Eg er nú búinn ao heyra á ræður þíngmanna
úr Reykjavík í ýmsar áttir, og finnast mer þeir vera ser fremur ó-
samkvæmír, nema í því, að mótmæla Krossvík, þar með því se kippt
fótunum undan Reykjavík; en eingum af þeim hefur orðíð á, að tala
um, að fótunum se kippt undan Akureyri með því að löggilda Sauð-
árkrék, og þar Skagafjarðarsýsla liggur næst Eyjafir'ði, þá væri rett
a'ð draga verzlun úr Skagafirði, til þess að efla Akureyri. Eg hef
samt þ,í skoðun, að bæði se hentara Skagfir'ðíngum og eins innbú-
um Mýra- og Borgarfjarbar-sýslna, að kauptún se innan takmarka
þessara sýslna, Eg held það verði aldrei heppileg aðferð til að
koma her upp stórum kaupstöðum, að vilja meina öðrum, eins og
nú innbúum Mýra- og Borgarfjarðar-sýslna, að fá kauptún innan
sinna eigin takmarka, svo þeir neyðist með ærnum kostnaði að sækja
hínga'ð til Reykjavíkur, og fá þar síðan verri prfsa, en á útkaup-
stöðum. Með þessari aðferð kíppír Reykjavík sjálf undan ser fótun-
um; því hefði Reykjavík þá verzlunarkeppni að vera bæði byrg af
nauðsynjavörum, og gæfi betri prísa en smákaupstaðir, þá yxi sjálf-
krafa aðsökn híngað til verslunar. En að vilja binda við hana verzl-
unarmenn með þvíngunarreglum, mun ekki hleypa miklum framför-
um í hana. Eg verð því að aðhyllast, a'ð Krossvík verði gerð að
kauptúni, þar einginn kaupstaður er héðan og vestur undir Jökul,
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og Mýra- og Borgarfjarðar-sýslur því einúngis verða að líða undir
þessu vegna Reykjavíkur, Náttúran hefur ekki búi'b hafnir til í
Skaptafellssýslu, og hún verður því a'6 búa víð það, en öðru máli
er að gegna í Borgarfjarðarsýslu, og mer finnst því hentast, að
þessar 2 sýslur fcingju kaupstað. l)eir, sem vilja hafa sem stærsta
staðina, ættu að reyna til að draga verzlunina frá Skagaflrðl, en það
er nú mín meiníng, að þörf se á, a'b hver sýsla hafi sinn kaupstað,
þar það er óhagur fyrir landsmenn, að þurfa a'ð sækja lángt í kaup-
stað. þa'6 er búið a'b tala um verðlag í kaupstöðunum, og a'6 það
se ekki betra í Reykjavík en annarstaðar,

Konúngs(ulltrúi: Eg get að sönnu ekki sagt með vissu, hvernig
stjórnin muni taka í hina aðra uppástúngu nefndarinnar, í hverri
beðið er um, að við Sau'bárkrók í Skagafjarðarsýslu verði leyft að
byggja löggiltan verzlunarstað ; en samt get eg fyrir mitt leyti ekki
verlð þessari uppástúngu mótfallinn; því eptir þeim upplýsíngum, er
eg hef feíngíð um málefnið af kunnugum mönnum, lítur út fyrir, að
vi'b Sau'bárkrók mundi verða aðalkaupstefna Skagfirl'línga, ef þar væri
löggiltur verzlunarstaður ; þar á móti mundi Grafarós níðurleggjast,
en Hofsós að eins viðhaldast sem líti'b kauptún fyrir svo sem 1/.•.
part sýslunnar. þar a'b auki get eg ei annað en lagt mikla þýbíngu
í það, að hlutaðeígandi amtmaður hefur verið því meðmæltur, a'6
leyft yr'bi að reisa reglulegan verzlunarstað vi'6 Sau'bárkrók.

þar á mót álít eg það öldúngis víst, að stjórnin muni ekki
fallast á 1. uppástúnguatri'bi nefndarinnar um, að reisa megi kaup-
tún víð Krossvík í Borgarfírðí, Eins og þíngmönnum er kunnugt
hefnr stjórnin optar og seinast með allrahæstum úrskurbí frá 2. marz
1853 veitt sérstaklegt leyfi til að sigla upp Krossvík á Akranesi um
tiltekið tímabil í hvert skipti. þa'b tímabil, er seinasta leyfið til að
verzla á Krossvík naðí yfir, útrann ári'b 1854, og þá kom til yfírvegun-
ar, hvort enn þá aptur ætti að endurnýja það ; en þetta þótti stjórninni
hvorki nauðsynlegt eða þénanlegt ; því allur sá verulegi hagnaður, er
síglíngaleyflð til Krossvíkur híngað til haíbí haft í för með ser, næst nú
fullkomlega með hinu opna breti 19. maí f. á., er leyfir þeim föstu verzl-
unarmönnum á Íslandi a'b sigla upp aðra stabí á ströndum landsins, þó
ekki séu þeir löggiltir verzlunarstaðír, flytja þánga'6 vörur, selja þar ýms-
ar tilteknar naubsynjavörur og kaupa þar aptur íslenzkar vörur af lands-
búunum. þetta á'6ur nefnda opna bréf veitir nú innbúum í Borgarfjarð-
ar- og Mýra-sýslu ekki einúngis, eins og á'bur er avíkíð, allan þann
sama hagnað, sem siglíngaleyfi til Krossvíkur aður gjöröi, heldur Ser það
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betur fyrir aðflutníngum og byrgíngu landsins af nauðsynjavöru, en
menn í fljótu bragði ímynda ser; því það er óneitanlega hvöt fyr-
ir hina föstu verzlunarmenn, a\')byrgja vel upp landið með nauðsynja-
vöru, ser í lagi matvöru, að þeim einum er leyft að flytja slíka vöru,
og selja hana, á alla þá 3taOi kringum Iandíð fyrir utan verzlunar-
staðína, hvar skipum verour ao komið, og þau geta legið, Sá eini
ábati, sem Akurnesíngar mundu hafa af stofnun verslunarstaðar lí
Krossvík, mundi því verða sá, að þar á haustum og vetrum mundi
verða stöðug verzlun með brennivín og aðrar ógagnlegar vörur, og
innbúarnir mundu fá stöðugt tækifæri til að leggja inn til verzlunar-
mannsins fyrir slíkar vörur afla sinn, jafnéðum og þeir drægju hann
upp úr sjónum. Þíngio ætti því eptir mínu áliti að raða frá 1.
uppásninguatrlðl nefndarinnar.

Nokkrir þín gmenn hafa her í fleiru tilliti álasað Reykjavík lík-
lega í því skyni, að veikja ástæður þær, er aðrir þín gmenn hafa kom-
ið fram með fyrir þVÍ, að þénanlegast væri fyrir hina frjálsu verzlun
og hennar blómgun her í landi, að verslunar-aflið drægist sem mest
að fáeinum stærri verslunarstöðum. þetta álas gegn Reykjavík er
þess eðlis, ao það ekkert getur sannað í áminnztu tilliti, og þar ao
auki er það ao minni hyggju ástæoulítio og ögrundað. þao hefur
verið sagt, ao vero á vörum her í Reykjavík væri verra en á öðr-
um verslunarstöðum landsins; en bæði er þetta ósannað, eins og
sumir þíngmenn hafa sýnt, og líka ber þess að gæta, ao Reykjavík
verkar til ao bæta vero á vörum alstaðar um landið, með því hún
sendir út skip til lausakaupmennsku á margar aðrar hafnir landsins,
og bætir þar verðlag og vörubyrgðir. þao hefur líka verið fundið
að Reykjavík, ao hún drægi að ser svo marga tómthúsmenn ; en vio
þetta. er þess ao gæta, að af því Reykjavík er orðin svo stór, getur
hún veitt tómthúsmönnum, er þangað safnast, nægilega atvinnu.
Tómthúsmennirnir her eru þess vegna yfir höfuð duglegir menn og
uppbyggilegir, enda lifa þeir her í öllum bærilegum árum góðu lífi
og víð sæmileg kjör. Í smærri verslunarstöðum þar á móti, hvar
líka dragast að margir tómthúsmenn, en hvar atvinnan er miklu
minni, verða margir þessara ónytjúngar og óreglumenn, lifa við
eymdakjör, og verða á endanum sveltabyrði.

St. Jónsson: Eg get í raun og veru vorkennt þeim, sem eiga
hlut að máli, þó þeim hafi oroio að líta einúngis á hagnað þann,
sem þeir mundu hafa af kaupstað á Akranesi, og þó eg se á öðru
máli, þá er þa\') ekki af kærleiksleysi , heldur af þVÍ, að eg held
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þeir hafi elmingís lagt hagnaðinn í aðra metaskallna, en ekki ókost-
ina í hina, þaÐ er, aÐ þeir hafa skoðað málið á eina hlíb ; en svo
eru margar slæmar afleíðíngar af mörgum verzlunarstöbum, að þær
eru ekki fljóttaldar, þegar á allt er litlð, en hagurinn er ekki annar,
en styttri vegur, og sem þó opt vinnst upp á því, ao þá eru farnar
fleiri ferðir. En þa\) er í eðli sínu, þó almenníngi sýnist svo, sem
prísar sðu verri á sumum helztu verzlunarstöðum landsins; og í fyrra
ætla eg þeir hafi verið lakari á Akureyri, en annarstaðar þar í grennd,
og sama er núna tilfellið um Reykjavík a\) sögn; en aptur er þess
a\) gæta, að sumar vörur eiga ekki saman nema nafnið. Her er nú
talað, a\) varla muni svo vera að jafnaði, og a\) uppbót í verði se
opt gefin; eg vil nú ekki bera á móti þessu, en þó svo sð, kemst
það ekki altend í almannaróm og á ekki eins vel við. þa'ð er þVÍ
von á, að almenníngur skoði þetta svo, sem prísarnir sðu lakari; en
eg ætla það væri nauðsynlegt, að verðlag á vörum væri ákve\)i'ð sem
fyrst á sumrin, en her er sagt menn vítí ekki prísa a(')fullu, fyr en
stundum missiri seinna, og getur þab haft slæmar afleíðíngar. Þíng-
maður Rángvellínga sagði, a'ð undarlegt væri a\) vilja hlynna að
Sauúárkrók, þegar Skagfirbíngar gætu þó sókt til Akureyrar, en það
er af ókunnugleika hans; þar hagar svo til, a'ð Skagfir'bíngar geta
ekkl farið hættulaust á opnum skipum til Akureyrar, því það er svo
lángur og hættulegur sjóvegur, að ekki er berandi saman við sjóveg
af Akranesi híngað, en samt er eg viss um, að ef verðlag á vörum
er betra á Akureyri, þá hamlar vegaleingdin ekki því, að sókt se
þangað landveg sumstaðar úr Skagaflrðí, þegar um nokkuð talsvert
væri að gera. Eitt atriði finnst mer takandi til greina, til þess ekki
a'b fjölga kaupstöðum, og muna víst allir eptir því frá í gær, og
það er um kostnað, sem leiddi af frjálsri verzlun, bæði um lögreglu
og annað, og sem talinn var mikill kostnaður, og ef hann lendir á
jafnaðarsjóðunum. held eg ekki se vert, a\) fjölga þeim um of.
Væri eg ekki sannfærður um, a\) hinir tveir kaupstaöírnír í Skaga-
fírbi mundu leggjast af, þá stundir líða, vildi eg ekki vera SauMr-
krók meðrnæltur, því eg vil ekki, að 3 kaupstaðir verði í Skagafirð],

Þ. Sveinbjörnsson: þar talaði þó einn móti Krossvík, sem ekki
var úr Reykjavík, en á(')an var sagt, aÐ þeir væru úr Reykjavík,
sem mæltu á móti kaupstað þar. Málefni þetta hefur nú verið hel'
fyrir á fleirum þíngum, og tíðindin sýna, að eg hef ætíð verið því
mótfallinn, og það er eg enn. Pao er ekki eingaungu vegna þess,
hvað Reykjavík kynni að líða mikinn skaða vi'ð það, sem þó kann
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a~ vera einhver gildasta ástæða, heldur vegna þess, að eg, sem
kunnugur og uppalinn á Akranesi, get ekki haldið, að neinn kaup-
maður mundi "ilja setja þar upp verslunarhús, eða "etablísera<i sig þar.
þa~ er sitt hvað, að liggja þar um hásumar, eða eiga a~ hafa þar
skip kann ske fram á haust; því víkín má heita að liggi fyrir opnu
hafi, eins og á~an var sagt, nema hvað Suðurflös kann líti~ eitt að
hlífa. Skipin yrðu að liggja fyrir framan Jaðar eða þá Birnhöfða,
vestan til við Ytrahólmshólma, því við Kross gætu þau ekki legíð
vegna upp- og út-skipunar, sem þá yrði svo erfið ; fyrir framan
Jaðar gánga a~ þverhnýptír bakkar, afarháir. Og þó skipin ættu
a~ liggja við Leyni fyrir framan Garða, þá er þar einhver hin vesta
brimlendíng. Eg er því viss um, að einginn maður yrði til að setja
sig her niður, heldur einúngis koma þar, eins og að undanförnu, til
lausakaupa. þa~ er sagt, atl kaupstaðirnlr í Skagafírði, Hof5ÓS og
Grafarós, séu ónýtir; þetta getur nú vel verið. En það getur allt
eins verið, að þeir rem víð, ef þangað kæmu duglegir menn. Svona
var um Eyrarbakka; þar var fyrir nokkrum árum síðan kallaður ó-
nýtur kaupstaður, en nú sýnir hann sig, síðan hann komst í dug-
andismanna hendur. Eg ætla mer því að vera á móti öllum uppá-
stúngunum í máli þessu.

Eramsiiqumaöur : Eg ætla ekki í einu orði a~ mæla móti hin-
um 1. konúngkjörna þíngmanni. Eg hef aldrei sagt það fyrir víst,
að það yrði byggt kauptún við Krossvík. En þegar hann taldi upp
skipalegurnar og lendíngarnar, þá nefndi hann ekki þá, sem líkleg-
ust var og nú er mest brúkuð, en þatl er Steinsvör, og sjaldan mun
verða ófært að lenda þar. þa'6 mundi annars verða á sjálfra verzl-
unarmannanna valdi, hvort þeir vildu byggja, en feingist staðurinn
löggiltur, þá mættu alls konar lausakaupmenn sigla þar upp, og þá
væri raunar allt það feíngið, sem um er beðið. Hinn hæstvirti kon-
únfJsfulltrúi gat þess, atl þegar frjálsu verzluninní var fyrst hreift,
þá hafi stjórnin viljað takmarka lausakaupmenn, svo þeir bæru ekki
fastakaupmennina ofurliði, eða skemmdu verzlunina um of fyrir þeim.
þetta var nú náttúrlegt þ:í, því þ;í hefur stjórnin álititl þab skyldu
fastakaupmanna, atl byrgja Iandið upp með vörur. Nú er þetta allt
annnað, þegar stjórnin segir þessa skyldu fastakaupmanna á enda,
og ver eigum að annast oss sjálfir og búa SYO míkið að þessu veitta
frelsi. Eg held þess vegna, að stjórnin yrðí nú fús á, að verða víb
þessari bæn vorri, því uppfylling hennar letti oss uppfylling hins,
nl. að annast oss sjálfa. Me'6 tölu hins 1. konúngkjörna þíngmanns
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er nú hrundið öllum voða af Reykjavík, sem öðrum miklaðist svo
mjög á'ban, og þarf eg því ekki a~ telja um fyrir henni leingur.
En hinn 5. konúngkjörni þíngmaður sagði, a~ eldvarnarstlptanír væru
nauðsynlegar her í Reykjavík, og það játa eg að satt se, en eg held
einmitt, a'bþa'b yrði hægra a'b koma þessari stofnun upp, ef Reykja-
vík þá sæi hag sinn, og notaði verzlunarleyfið á Krossvík, eða hefði
þar útkaupstað, því vörur landsmanna rynnu þá meir en á'bur til
Reykjavíkur, og ábatinn lenti þar, svo Krossvík gæti þá orðíð eins
og önnur höndin á Reykjavík, til að hjálpa henni.

G. Brandsson: Eg skal nú ekki vera lángorður um varaat-
kvæðið mitt í máli þessu, og það þVÍ síður, sem það fer Í sömu
stefnu og uppástúnga nefndarinnar. Ástæðan fyrir þVÍ, að eg bar
það upp, "ar efi um, a~ Hofsós og Grafarós legðust niður, þó kaup-
staður kæmi á SauMrkrók, og a'b þessum sama efa laut ræða hins
1. konúngkjörna þíngmanns núna, þar sem hann tók dæmi af Eyrar-
bakka. þíngma'bur Skagafjarðarsýslu hefur reyndar sagt, að svo
mundi fara; en þ,i finnst mer eingu spillt, þó beðið se um SauMr-
krók me~ þVÍ skllyrðí, sem varaatkvæðíb tekur fram, því með svo
felldu móti feingist meiri vissa, en annars, fyrir því, a~ kaupstaðir
þar nyrðra yrðu ekki of margir. Mer finnst því alls eingin vissa
fyrir, að þeir 2 kaupstaðir, sem nú eru í Skagafirði, leggist niður;
en eg er alveg á móti því, að 3 kaupstaðir sðu í sömu sýslunni.
það hefur nú verið margt talað með og mót Krossvík, og hafa verið
mjög skiptar meiníngar manna um það, hver áhrif það hefði lÍ

Reykjavík, ef þar kæmi kaupstaður, því sumir hafa haldið, ab hún
mundi dragast þangað að nokkru eða miklu leyti og missa svo allt
verzlunarafl, en aptur aðrir, að fáir eða eingir mundu voga að byggja
þar verzlunarhús. Eg vil nú ekkert dæma um þetta, því eg er
þar ókunnugur. En ef þar kæmi upp kaupstaður, þá mundu dragast
a'ð honum tómthúsmenn, eins og öðrum kaupstöðum her, og það
dregur frá vinnuafli bænda, sem þó er mjög lítið, og finnst mer
þetta mjög athugavert. það hefur sýnt sig um nokkur ár, að tómt-
húsmenn í Hafnarfirði og Keflavík eru allt af að fjölga, en kvört-
unin um leið að aukast yfir þVÍ, hvað verra se að komast þar af
en áður, enda er þetta náttúrlegt, og mundi lítið þurfa að harðna í
ári til þess að þar horfði til vandræða. Eg held því, að þetta, þó
ekki væri annað, væri nóg ástæða móti því, að vi'ð Krossvík yrði,
að svo komnu, leyft að byggja verzlunarstab. þar sem þíngmaður
Suður- Þíngeyínga vildi, a~ Hafnarfjörður og Keflavík legðust níður,
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þá er eg alls ekki móti því, en það er bændanna, a~ drepa smátt
og smátt kaupstaði þessa, ef þeim þykir þeir hafa til þess unnið,
en ekki ætlandi kaupmönnum her í Reykjavík, þar þeir eiga svo
mikinn þátt í þeim; hinir, sem þar eru brisettir og verzla fyrir
sjálfa sig, bjó~a a~ sönnu ekki betri prísa, en það kemur af því,
að þeir vilja sitja víð þann eldinn, er bezt brennur, og skáka í
skjóli þeirra, sem bundnir eru vi~ reglur þeirra í Reykjavík. Eg
ímynda mer annars, að frjálsri verzlun se svo varíð, a~ á því rfðí,
a~ vörumagn se til sem mest á reíbum höndum, þar sem útlend
skip ber að, og þá gætu menn, ef þeir vildu, geíngið í felög, og
haft eríndsreka sína í kaupstöðum, eða hvar sem hentast þætti, og
ættu þeir að geta tekið á móti vörum bæði innlendum og útlendum,
og með því næðist míkíð af hagsmunum þessarar verzlnnar, sem
menn a~ öðru leyti eru hræddir um að lentu hjá kaupmönnunum
einum.

G. Einarsson: Eg skal ekki vera fjölorður um þetta m.il, því
þíngmennirnir úr Eyjafjarðar- og Gullbríngu-sýslum hafa sagt flest
af því, sem eg ætlaði mer a~ tala um í því, og vll eg því ekki
endurtaka þab. En mer finnst það þó vera skylda mín, að lýsa
því yfir, hvernig eg ætla mer a~ grelða atkvæði, því málið grípur
inn í hagsmuni kjördæmis þess, sem eg er frá. Og þó eg sjái, að það
yrðl Dalamönnum mínum til nokkurs hagnaðar, að Krossvík yrði lög-
giltur kaupstaður, get eg þó ekki fallizt á það, því eg skoða málíð
hvorki frá sjónarmiN Reykjavíkur einnar, ne neins einstaks héraðs,
heldur landsins alls, og hef eg í því tilliti þá lifandi sannfæríngu,
að margir smakaupstaðír séu ekki nema til tjóns og niðurdrepa bæði
í tilliti til hinnar innlendu og útlendu verslunar. Þa~ er líka míkíð
til í því, sem hinn hæstvirti lwnúngsfulltrúi sagðí, að til þessara
smakaupstaða þyrptust tómthúsmenn, feingju þar ekki nóga atvinnu
og yrðu svo á endanum fluttir örsnauðir á hrepp ana aptur, þar sem
þeir eiga framfærísrétt ; svona missast vinnukraptar úr sveitunum
að sumu leytinu, og sveitaþýngsli aukast að hinu leytinu. þess
vegna get eg ekki verið með kaupstað á Krossvík ; þó eg sjái nokkuð
unnið víð það, þá þykist eg hafa yfirgnæfandi ástæður til, að greiða
atkvæði á móti kaupstað þar. En um Sauðarkrök vero eg að
treysta áliti og sögn kunnugra manna, og gefa því þess vegna at-
kvæði mitt, af því eg vona, ao hinir kaupstaðirnir leggist níður, en
ísjárvert þykir mer, að hafa 3 kaupstaði víð einn íjörð.

J. Samsonsson': Eg hef nokkrum sinnum á~ur getið þess víð
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umræðu þessa máls, ao það CI' hvorki vilji minn eður annara beið-
enda í Skagafjarðarsýslu, að her eptir skuli þar vera uppi 3 kaup-
tún við fjörðinn, heldur er það tilgángur minn og þeirra, ao sýslan
gæti eignast þar kauptún sitt, sem af náttúrunni til, bæði í tilliti til
lands og sjóar, er þar til einkarvel fallið, og með þeim hætti eru
mest líkindi til, að hið nú sundurslitna verslunarafl sýslunnar, sum-
part til Skagastrandar og sumpart til Akureyrar, árlega geti dregizt
inn í sýsluna sjálfa aptur, og átt heima á þessum stað, og að Graf-
arés-verzlun, að leyfinu feingnu, flytji sig þangað, og má ske fleiri
lysthafendur, þó er það meiníng mín, ao Hofsés-verzlunarstaður se
nauðsynlegur austan fjarðarins vegna næstliggjandi nábúa þar við,
sem þlí eiga skemmra til verzlunar.

lJf. Andresson: Eg let það í ljósi víð undlrbriníngsumræðu þessa
máls, hvað eg ætlabí athugaverðast, þegar verið er að tala um kaup-
staðaíjolgun, en það er hinn mikli óhagur, sem hlýzt af haust- og
vetrar-verzlan, einkum í smakaupstöbunum, og því vil eg ekki, að
þeim se fjölgað. Eg hef dæmi þessa á Eyrarbakka, en þó vil eg nú
ekki, að hann leggist niður ; því, nú sem stendur, er hann einhver
öflugasti kaupstaour og flestar nauðsynjavörur þar ao fá ári() um
kríng, og svo eiga þau héruð, sem þangab sækja, annars a() fara yfir
lángan og torsóttan fjallgarð híngað suður. Her er öðruvísi ástatt,
þar sem margir þeir, er helzt mundu sækja Krossvík, geta Iaríð sjó-
veg til Reykjavíkur altend á sumrin. Eg get því ekki verið mco-
mæltur Krossvík, og kynni hún þó ekki að spilla, heldur kann sko
bæta Reykjavík, ef henni annars er nokkur bótavon. þó annað se
ao heyra á þíngmönnum, sem í henni búa. En eg vona, að Reykja-
vík, sem nú í 2 eða 3 seinastu árin hefur gefio nærri því versta prísa
Ii landinu, og sýnist einmitt fara versnandi, muni kann ske bæta sig,
og líka aukast og eflast, eins og sumir álíta að hún þurfi að gjöra,
án þess að hún se drepin með Krossvík í þetta sinn; í hio minnsta
er það til ao reyna, hvernig fer.

Varaforseti: Fyrst nú taka ekki fleiri til máls, álít eg þessari
undirbúningsumræðu loklð, og vil því biðja þíngmenn að greiða at-
kvæbí samkvæmt atkvæðaskránní.

Voru þá atkvæði greidd, og fellu þau þannig:
Tölul. 1., uppástúnga nefndarinnar: felld með 15 gegn 4 stkæðum.

2., uppástúnga nefndarinnar: samþykkt með 16 gegn 2 at-
kvæðum (1 greiddi ekki atkvæði).
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Tölul. 3., varaatkvæði G. Brandesonar: fallit eptir atkvæðagreíðsl-
unni um nr. 2.

Varaforseti: þá er næst til ályktammræðu og atkvæðagreiðslu
lwmlnglegt álitsmál um hin almennu lagaboð, sem út hafa komið
í Danmörku árin 1853-54. Atkvæ~askráin hefur ekki orðið prent-
uð vegna ýmsra kríngumstæða, en eg hef láti~ skrifa hana og vona,
að þíngmenn gjöri sig ánæg~a með það í þetta sinn.

Í máli þessu var fram korníð eitt viðaukaatkvæðí, og hljóðar
það þannig:

Þ. Sveinbjörnssonar:
A~ milli orðanna í niðurlagi nefndarálitsins : "allraþegnsamleg-

ast biðjl um", og orðanna: "a~ lagabeðið frá 10. febr((., se inn-
skotið þessum orðum:

A~ rfkiserfðalögín frá 31. júlí 1853 verði her í landi auglýst
á íslenzkri ningu, sem her lögtekin.

Atkvæðaskrain hljóbar þannig:
At k v æ ~ ask r :í

í
málinu um Wggildíng þeirra lagaboða á Íslandi, sem út komin

eru í Danmörku á árunum 1853-54.
1. Nefndin: a~ lagaboðíb frá 10. febrúar 1854, sem breytir nafn-

inu á ríkisbánkamyntinni í ríkis mynt, verði með þeirri orðabreyt-
íngu, að í staðinn fyrir tilskip. frá 5. jan. 1813, sem vitnað er
til í 1. gr., komi tilskipun 20. marz 1815, og að úr 2. gr.
verði fellt orðið : "Kongeriget(/, svo og orðin: "og Repræsenta-
tioer", útþrykkilega lögleitt á Íslandi.

2. Þ. Sveinbjörnsson: vlðaukaatkvæóí, a~ milli orðanna í níðurlagl
nefndarálitsins: "allraþegnsamlegast bíðjl um", og orðanna: "a~
lagabobíð frá 10. febr.", se inn skotið þessum orðum : ),a~ ríkis-
erfðalögin frá 31. júlí 1853 verði her í landi auglýst á íslenzkri
túngu, sem her lögtekin".
Nefndarrilitið var þá afhent frarnsögumannl, hinum 3 korning-

kjörna þíngmanni, Þ. Jðnassen:
Framsögumaður : Þa~ er ekki komið nema eitt viðaukaatkvæðí

vlð neíudanílítíð, frá þeim hefðraða 1. konúngkjörna þíngmanni, um
það, að rfkíserfðalögín frá 31. júlí 1853 verðí auglýst her á íslenzku.
Á þetta víðaukaatkvæði fellst eg fyrir mitt leyti algjörlega, og eg
þori að fullyrða, að meðnefndarmenn mínir verða mer í því samdóma,
þar sem her skiptir máli um svo merkilegt lagaboð, eins og ríkis-
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erfbalögin eru. Eins og það í sjálfu ser og yfirhöfuð virðist eðli-
legast, a~ þau almennu lagaboð, sem út koma fyrir Danmörku og
eru sjálfsög~ að gilda her, væru send híngað útlög~ á íslenzku. A'ð
öðru leyti skal eg ekki fara leingra fram í málið, fyr en umræðum-
ar gefa mer tilefni til þess.

E. 6. Kúld: Vill hinn heiörabi framsögumaður ekki lesa upp
útleggíngu lagaboðanna á Íslenzku?

Framsögumaður : Jú, það skal eg gjarnan gjöra. Útleggíng-
arnar hljóða svo:

Lagaboð
um breytíngu á myntínní, sem nú gildir, dagsett á Kristjánsborgar-

slotí, þann 10. febr. 1854.
"VerFriðrik binn sjöundi, o. s. fn'.

Gjörum vitanlegt: Ríkisdagurinn hefur aðhyllzt og Ver með sam-
þykki voru staðfest eptirfylgjandi lagaboð.

§ 1.
Sú með tilskipun frá 5. jan 1813 skípaða ríkisbánkamynt á

eptírleiðís a~ kallast ríhismynt; svo eiga og dalir þeir, sem slegnir
eru eptir henni, átján og hálfur úr einni mörk af skæru silfri eptir
köllnskrí vigt, ~ heita rikisdali»,

§ 2.
Allar innlendar peníngamyntir, sem í konúngsríkinu gánga lög-

lega manna á milli, svo og seðlar (Repræsentativer), sem hafa eldra
nafn, halda áfram a~ gánga manna á milli, eptir reglum þeim, sem
híngað til hafa verið í gildi; rfklsbankamyntardnlur fyrir einn dal
í ríhismynt, og ríkisbánkaskildíngar fyrir jafnmarga skildínga í
ríkismynt, og svo framveigis.

Eptir þessu eiga allir hlutaðelgendur ser að hegða.

Lagaboð
frli 3. marz 1854, sem breytir straffinu í 5. grein í tilskipun

frá 5. sept. 1794.
"VerFriðrik binn sjöundi, o. s. frv.

Gjörum vitanlegt: Ríkisdagurinn hefur aðhyllzt og Ver með sam-
þykki voru staðfest eptirfylgjandi lagaboð.

Í stað þeirrar hegníngar, sem með tilskipun frá 5. septbr. 1794
í hennar 5. grein er ákveðin fyrir skottulækníngar, eiga eptírleibís
a'b koma fjárbætur allt að 100 rdl., ellegar einfalt fángelsi allt a'ð
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4 manuðurn ; og se brotið ítrekað, komi annaðhvort þessi hegning,
eða þá fángelsi "io vatn og brauð, ef afbrotíð er stórvægilegt.

Eptir þessu eiga allir hlutaðelgendur ser að hegða.

Þ. Sveinbjörnsson: Eg finn ekki orsök til að fara að mæla
með víðaukaatkvæbí mínu, því síður, sem mer finnst nefndin hafa
fallizt á það. Eg vil einúngis geta þess, að eg gat ekki orðað það
öbrnvísí, af því eg sá einga beinlínis uppástringu hjá nefndinni.

Varaforseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, álít eg þessari á-
lyktarumræðu lokið, og bíð menn því að greiða atkvæði í málinu
samkvæmt atkvæðaskránni.

Voru þá atkvæði greidd, og fór atkvæðagrelðslan þannig:
Tölul, 1., uppástúnga nefndarinnar: samþykkt með 16 gegn 3 at-

kvæðum.
- - 2., viðaukaatkvæði Þ. Sveinbjörnssonar: . samþykkt með 14

gegn 5 atkvæðum,
Varaforseti: Eptir dagskrá alþíngisforsetans ætti nú að koma

til undlrbúníngsumræðu þegnleg uppástúnga um reikninga kollektu-
peninganna. En, eins og þínginu er kunnugt, er eg valinn framsögu-
maður í því máli, og se eg þvi ekki, að það verði tekið fyrir nú.
En eg vil bera þao undir þínglb, hvort nefndin ætti ekki nú þegar
að kjósa ser aðstoðarmann, samkvæmt alþíngistílskipunlnní, og annan
framsögumann, ef sjúkleiki forseta kann að haldast, svo eg missist
úr nefndinni.

Urðu um þetta nokkrar umræður meðal þingmanna, og var Þ.
Sveinbjörnsson helzt móti, að kjósa þenna aðstobarmann, og kom
mönnum að lyktum saman um, að bíða og vita, hvort forseta yrði
ekki batnað á mánudag; því þá mætti eins kjósa mann í nefndina,
ef þess þyrfti víð,

Varaforseti: Á mánudaginn verour fundur kl. 11 f. m., og
kemur þá til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu læknaskipunarmálio,
nefndarálit um reikninga fyrir kollektunni til nndírbúníngsumræðu,
og til ínngángsumræðu uppástúnga þíngmannsins úr Gullbringusýslu,
sem átti að vera í dag, en var sleppt í gær, þar hún tefur þá ekki
fyrir öðrum þíngstörfum.

Fundi slitið.
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30. júlí - tuttugasti fundur.
Allir á fundi, nema [orseti alþíngis og hinn 1. konúngkjörni

þingmaður andlegu stéttarinnar, sem munnlega höfðu tilkynnt vara-
forseta, ali þeir gætu ei mætt sökum Iasleika, svo og þingmaður
Nor'ður-Þíngeyjarsýslu, er bréflega hafði tilkynnt forföll sín.

Gjörðabók frá seinasta fundi lesin upp og samþykkt.
Varaforseti: Eg vil leyfa mer, á\')ur en tekið er til dagskrá-

arinnar, ali skýra frá því, ali á fundi þeim, er haldinn var í jarða-
matsnefndinni í fyrra kvöld, riHlU nefndarmenn af, a\) aðhyllast,
yflrhöfub ali tala, öll aöalatríðin í uppástringu stjórnarinnar, og mun
því ekki neinn ágreiníngur í nefndinni verða því til fyrirstöðu, ali
uppástúngan hafi framgáng. En um leingíngu þíngtírnans verð eg
a\) geta þess, ali 8 daga leingíng mundi vera fullnóg, ef þíngmenn
væru allir frískir, svo þeir gætu fylgt ser ali verki; en nú eru ekki
nema 3 eða 4 af þeim, sem telja má alheila heilsu. Eg leyfi mer
því ali skjóta því til hins hæstvirta konúngsfulltrúa, hvort það,
undir þessum kringumstæðum, muni ekki verba öldúngís óumflýjanlegt
ali leingja þíngrímann ali minnsta kosti um einn dag fram yfir 8.
ágúst næstkomandi; því eg se ekki, ali þíngið geti orblð þann dag
briíb með þessi 2 mikilvægu mál stjórnarinnar, og rita í þeim álits-
skjöl. Í sveítastjdrnarmalinu mun ekki veita af, þó 2 dagar líði
milli undirbúníngs- og ályktar-umræðu þess, sakir hinnar umfángs-
miklu og vandasömu atkvæðaskrar, sem þarf ali búa til og prenta í
því máli; en nefndarálítið í jarðamatsmálinu getur "íst ekki, hvali
vel sem væri á haldið, orðið svo snemma búið, að það geti komili
til undirbiiníngsumræðu á laugardaginn kemur, 4. ágúst.

Konúngsfulltrúi: Eptir skýrslu þeirri, sem hinn háttvirti vara-
forseti nú gaf um það, ali jarðamatsmálinu mundi verða framgeingt
á þínginu í öllum verulegum atriðum samkvæmt uppástúngu stjórn-
arinnar, þá skal eg lýsa því yfir fyrir þíngmönnum, að eg sam-
kvæmt þeim myndugleika, sem mer allramildilegast er veittur, mun
leingja þíngtímann til 8. næsta mánaðar. En fram yfir þenna tíma
hef eg cingan myndugleika til ali fara; og eg fæ ei heldur betur
seli, en ali þessi tími muni verða nógur handa hinum 2. konúng-
legu málefnum, sem eptir eru óafgreidd. þar á mót er það sjálf-
sagt, ali þegnlogar uppástringur verða ali sitja á hakanum, og eg
verð því ali skora bæði á hinn háttvirta varaforseta og hina heilir-
uðu þíngmenn yfir höfuð, ali sjá um, ali tíma þeim, sem eptir er,
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tilliti til aðalreglunnar samþykkur nefndinni, og skil Því s~ur þá,
a~ hann vill fallast á álit minni hluta nefndarinnar. Honum fannst
það ísjárvert, að kostnaðurinn fyrir Reykjavík væri lagður á jafn-
a~arsjób amtsins, og eg neita því ekki, að ekkert væri ósanngjarnt
f, ab bærinn bæri sjálfur þann kostnað. þetta væri þvert á móti
eðlilegt, en þegar sú regla á að gilda um alla aðra verzlunarstaði,
ab þeir eigi ekki a~ bera kostnaðinn sjálfir, þá se eg ekki, hvers
vegna hið sama á þá ekki í alla staðí a~ gilda um Reykjavík, um
þann kostnað, sem þarf þar til a~ framfylgja frjálsu verzluninni,
sem t. a. m. á ser stað um lögregluþjón þann, sem eg einmitt með
tilliti til frjálsu verzlunarinnar haíbí í fyrra stringíð upp á ab settur
yrði her. þetta er heldur ekki neitt éeðlllegt, a~ slíkur kostnaður
se greiddur af jafnaðarsjéðunum, því hin frjálsa verzlun er til gagns
fyrir allt landið, og hvað Skaptafellssýslu snertir, sem hann nefndi,
þá hefur hún líka gagn af því, ef siglíng yrðí mikil t. a. m, í
Reykjavík, þó hún sæki svo aldrei verzlun her.

Vib,"íkjandi hinni 2. grein í frumvarpinu þá get eg ekki fallizt
á uppástúngu varaforseta um vibbót þá, sem hann vill setja inn í
greinina, einkum af því mer finnst það ekki geta orðið spursmál
um síðar, ab um steypa þeim rábstöfunum, sem kunna á meðan a~
hafa verið gjörðar,

Konúngsfulltrúi: Eg skal út af Því, sem hinn helðraðl þing-
maður sagði, geta þess, ab síðarl partur 2. greinar frumvarpsins á-
kveður, ab það þar í umgetna atrlðí skuli vera boríð undir alþíng,

á'ður en því er ráNb til lykta að fullu, af því ab þessi partur grein-
arinnar lítur til og stendur í sambandi vlð fyrra partinn, í hverjum
stjórnin hefur áskilið ser rett til ab ákveba til braðabyrgðar, bæðí
hver kostnaður se nauðsynlegur og hvernig hann skuli greiða,

Jón Guðmundsson: Mer skildist á framsögumanninum, sem
honum þækti réttast að láta allt landið borga lögregluþjóninum í
Reykjavík, en eg skil þá ekki í, hvers vegna hann, sem segist hara
átt von á svoddan grúa af skipum til frjálsrar verzlunar, einúngis
bað um einn lögregluþjón í víbbét vib þá tvo, sem fyrir voru (Fram-
sögumaður : Eg bað um meira). Þab er auðséð, ab nauðsyn er til,
ab benda á fe, ef á ab bæta lögreglu, en eg se ekki, hvaðan þa~ re
á að koma, og því vil eg helzt fresta málinu.

P. Sigurðsson: Mer finnst það undarlegt, ab fara að bi~ja um
fjölgun á lögregluþjónum í Reykjavík, þar sem þó tveir eru fyrir,
en alls ekki talað um utan 1 lögregluþj6n á hinum kaupstöðunum,
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þar sem þó einginn lögregluþjónn er, nú sem stendur. þó margir
útlendingar kynnu a\) koma í Reykjavík, þá geta margir korníð á
hina kaupstaðina líka. Eg held því óhætt se a\) fullyrða, a'ð tveir
lögregluþjónar se nægilegt í Reykjavík, og sá 3. gjöri ekki milda
tryggíngu, ef að 2 væru önöglr,

P. Petursson: Mer heyrðist, sem hinn heiðraði varaforseti
mundi vilja fallast á hina fyrstu uppástúngu minni hluta nefndar-
innar, en mer getur ekki skilizt, hvaða heimtíng ver eigum á, a'ð
kostnaður þessi samkvæmt uppástúngunni se borgaður af ríkíssjéðnum,
þegar stjórnin hefur sagt, að landið eigi a\) bera verslunarkostnað
sinn sjálft, og það er þó auðvitað, a\) þetta er a'ð skilja frá þeim
tíma að verzlanín er gefin frjáls, og rétturlnn er feinginn, en ekki
hins vegar, að það skuli vera fyrst, þegar að verzlanín fer a\) gefa
arð af ser fyrir landsbúa, og það því síður, sem það er öldúngis
óákYe()i'ð, hve mikill þessi arður skuli vera, .til þess menn vilji bera
kostnaðinn. Þegar að rétturlnn er feinginn, þá er það auðsætt, að
þá byrjar líka skyldan a\) hvíla á þeim, er þenna rett feingu. :Mer
finnst því, að þíngið í þessu efni ekki geti átt neina kröfu til ríkis-
sjó\)sins, af því verzlanín er orðin frjáls, heldur verði landið a'ð
bera sjálft þann kostnað, sem af henni leiðir; en meiri hluti nefnd-
arinnar hefur líka farið fram á svo lítinn kostnað, sem unnt var.

Vi'ðvíkjandi hinu síðara agrelníngaatkvæðí minna hluta nefndar-
innar, þá vil eg geta þess, að tilhögun hennar mun ekki vera hægt
að framfylgja á þann hátt, að kostnaðinum se jafnað niður með
hafnargjaldi, og ef að áætlan yrði gjör\) um það, þá verður þó vafi
á, hvaðan gjaldið á að koma, ef ekki koma eins mörg skip, og á
er ætlazt, eða alls eingin siglíng kemur. þíngma'ðurinn úr Rangar-
vallasýslu ætlaði, að ei mundi verða þörf á fleiri lögregluþjónum í
Reykjavík, en á öðrum verslunarstöðum, en eg álít þetta hafi ekki
verið full alvara hans, þar allar ástæður eru til a'ð halda, a'ð flest
útlend skip muni fyrst koma híngað, og því fleiri lögregluþjóna
þarf; en því hefur þó ekki verið farið á flot, að fleiri væru settir
her en annarstabar vegna frjálsu verzlunarlnnar, því þess ber að
gæta, að her eru 2 lögregluþjónar fyrir, sem ekki víðkoma frjálsu
verzlunínní.

Jón Guðmundsson: Eg hef játað það, og skal játa, að ver
Íslendingar eigum að bera kostnað þann, er beinlínis leíðir her af
hinni frjálsu verzlan, undir eins og oss er það fært og ver fáum
nokkur umráð á efnum sjálfra vor; fyr getum við þal'l ekki, þa'ð má
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stjórnin sjá. Stjórnin mun t. d. heldur ekki neita, að lí henni hvíli
sú skylda, að ba fa her næga og duglega embættismenn, og a~ koma
her upp ýmsum stofnunum til a~ efla menntun og velvegnan, og hvað
segir stjórnin? Hún neitar þessu ekki, en hún segir, a~ ekki se að
hugsa til neins þvíumlíks, á meðan ekkert fe se til þess. Eins er
mí fyrir okkur, en ver könnumst víð skyldu vora. og góðan vilja, en
játum, að "er höfum eingin rá~ eða efni til að rá~a úr því núna
fyrst um sinn. því er það nú, að ver verðum til bráðabyrgða að
vísa á lestagjaldíb, sem nú er sjálfsagt 2000-3000 rdd. meira en
bæði 14 marka gjaldið fyrra og leíðarbrðfagjaldlð.

Nefndin segir, a~ þetta skuli lenda á jafnaðarsjöðnum eptir þeim
reglum, sem gilt hafa; en hvaða regla hefur gilt fyrir slíku til þessa?
Útgjöld jafnaðarsjéðaríns eru takmörkuð a~ lögum og t. d. svo tak-
mörkuð, a~ það þókti leingi vafasamt, hvort prentunarkostnað verð-
lagsskránna mætti taka þaðan, enda var sá kostnaður leingi goldinn
úr konúngssjóN framan af. þar til vita allir, að allt gjaldið úr jafn-
a~arsjó~num lendir einúngis á lausafénu, og er margbiiíð að sýna,
hversu þeim gjaldstofni er ofþýngt á ýmsan veg.

Framsögumaður : Mer finnst þa~ verulegasta spursmál í máli
þessu ekki vera það, hvort rfkissjóðurinn eigi a~ greiða kostnað þenna
eða Ísland, heldur hitt, hvort hin minni sveítarfélögin, kanpstaðímír,
eiga að bera kostnaðinn, eða þá hin stærri sveítarfðlögln, nefnilega
ömtín, eða jafnaðarsjöðlrnlr. Ver getum aldrei vænt þess, a~ rfkís-
sjó~urinn 'takist útgjöld á hendur, sem sveitirnar eiga að borga, eins
og á ser stað um þessi útgjöld. þetta er sá verulegi skoðunarmétl,
og her er því ekki spursmál um traust eða vantraust til stjórnarinnar;
það eðlilegasta væri, að gjlild þessi "æru greidd af hinum minni sveitarfé-
lögum, en þetta getur nú ekki átt ser stað, og þá liggur það næst,
að snúa ser til hinna stærri fðlaganna, nefnilega amtanna og þetta er ekki
neitt óvenjulegt, a~ hin stærri sveitarheildin þannig ber útgjöld, sem
að nokkru leyti gætu álitizt helzt að snerta þá minni sveitarheild.
Her á þannig alls ekki að vera spursmál um, að leggja gjöld þessi
á ríkíssjóðlnn, því ríkíssjéðurinn á ekki eptir reglum þeim, sem híng-
að til hafa verið í gildi, a~ greiða slík útgjöld, sem her ræðir um,
og hvað snertir uppástúnguna um, a~ kostnaðurlnn se borgaður af
skipagjöldum, þá renna þau nú í komingssjéð, og þa~ er þó þa~ sama,
sem að biðja um, a~ hann se beinlínis greiddur úr n'kissjó~num. Eg
held það se öldúngis ekki ísjárvert fyrir þíngíð, að gánga inn á frum-
varpið, einkum með þeirri útskýríngu, sem meiri hluti .nefndarinnar
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hefur stúngi'b upp á, og sem gefa þá fullkomnu tryggíngu, að á jafn-
aðarsjéðina geta því ekki orðíð lögð nein önnur útgjöld í því her
umrædda skyni, en þau, sem eptir öllum bíngað til gildandi grund-
vallarreglum eiga að borgast af landinu.

Jón Guðmundsson: Eg neita því ekki, að það getur verið
rett a'b jafna t. d. lögreglukostnaOi á sveitirnar, þar sem regluleg
sveitarfélög eða "Communer(' eru, en þetta er hvergi her nema í
Reykjavík, og stjórnin hefur híngað til launað lögregluþjónunum í
Reykjavík úr jarðabökarsjóbnum. Amtsejöblrnir eru þess eðlis, sem
eg fyr hef sagt, að slíkum útgjöldum ekki getur orðið dembt inn á
þá, og hvar á staðar að nema, ef slíkt gjald er farið að leggja á
jafnaðarsjóð ? það á ekkert fremur víð, að launa úr þeim sjóð lög-
regluþjónum, heldur en t. d. næturvörbum, eða að taka þaðan út-
gjöld til vatnsbóla og vegabóta í Reykjavík, og eg hef tekið það
fram, a'b ef fari'b er að launa einum lögregluþjón, hvort heldur er
úr jafnaðarsjóðnum eða úr sjó'bi bæjarins, þá mun ekki lángt að
bíða, að hinn sami sjéður verði skyldaður til, ab launa 5 eða 6.

J. Hávarðsson: þa'b, sem hinir heiðruðu meðnefndarmenn mín-
ir hafa einkum haft á móti minni uppástúngu, er, að fe þetta greið-
ist úr ríkíssjéðnum. En eg held, að það se þó öldúngis rett a'b fara
því fram, að minnsta kosti fyrst um sínn ; eg vil benda á eina á-
stæðu fyrir því, sem eg hef ekki fyr teki'b fram. Stjórnin hefur sagt,
að meðan verzlunin á Íslandi væri við Dani eina, þá aptraðí það þeim
að njóta frjálsra verzlunarskilmála víð aðrar þjó'bir; en nú, þá verzl-
unin er látin laus við alla, þá hafa Danir ogsvo gott af henni í
þessu tilliti, og það eru þó menn, sem geta fært ser þessa frjálsu
verzlunarskilmála í nyt, en ver ekki, á meðan ver höfum eingin skip
og getum ekki sótt nauðsynjar vorar til annara landa. Ver megum
að vísu ekki biðja um neitt nú, sem hefur kostnað í för með ser;
þá er spurningin allt af sú, hvaðan fe skuli taka. Ver þykjumst
nú eiga til nokkra sjó'bi, en mer virðist það efunarmál, hvort stjórn-
in lítur eins á það og vðr ; hún kann að segja, að sumir seu eyddir,
eða brúkaðir til vorra þarfa, og sumir sðu alveg úr vorri hendi, allt
svo vitum ver ekkert, hvað þessir sjöðir kunna að vera stórir, eður
hvort þeir eru til eptir hugmynd vorri. Mer finnst nú rettast að
biðja stjórnina um greinilega skýrslu um þetta, svo ver vitum, hvort
,er eigum nokkuð til eða ekki; því þá getum ver síðan bent á pen-
íngana, ef ,>er eigum þá til. En ef ,er eigum þá ekki, þá er ekki
annað fyrir, en að leggja nýja skatta á landið til þess, er þörf
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vor útkrefur. Hvað Reykjavík snertir, þá finnst mer það varla mögu-
legt, að stjérnin gæti Imyndað ser, að henni á sama mánuðinum,
sem henni var birt löggjöfin um frjálsa verzlun, gæti á hinum sama
mánubí fari~ svo fram, að hún gæti borið þúng útgjöld, sem henni
hefur verið hlíft vi~ á'ður; að þessi 20 rdd. kostnaður á Akureyri
skyldi leggjast á jafnaðarsjéðínn, fannst mer öeðlllegt, því þeir eru
til að halda gæzlu í bænum, en leiða ekki af frjálsri verzlun, og því
benti eg með þá á ríkissjóNnn.

P. Petursson: Eg held það se þó hyggilegra fyrir þínglð, að
fallast á álit meira hluta nefndarinnar með tilliti til kostnaðarins,
þar sem hún gjörir svo glöggan mun á sveitargjöldum og öðrum
gjöldum. því se ekki geíngíð að þessu, heldur beðið um fe úr ríkis-
sjó'ðnum, þá er það það sama, og ver köstum frumvarpi stjórnar-
innar frá oss, og það held eg að ekki ser gjörandi fyrir þfnglð.
Mer finnst það og vera í eðlí sínu, ao sveltasjóðirnir borgi allan
þann kostnað, sem flýtur af sveitalegum málum. En ef hins er beð-
izt, þá verour að jafna kostnaðinum á landið, og þá höfum ver
seinna meir ekki áskllið oss rett til að aðskilja kostnaðinn. Eg vil
því ráoa þínginu til, að fallast á uppástúngu meira hluta nefndar-
innar, að gjöra mun á eðlí málefnanna og kostnaðaríns ; því kostn-
aðurinn vero ur, að minnsta kosti í brað, ekki mikill, en hitt getur
leitt til þess, ao talsvert meira kostnaði verði jafnað á landið,

Konúngsfulltrúi: Eg skal ekki fullyrða, hvort stjórnin muni
"ilja fallast á þetta nefndarálit einkum að því leyti, sem það gjörir
mun á þeim gjöldum, sem greiðast eigi úr sveítasjöðum, og þeim,
sem greiðast eigi úr ríkissjóo. En fyrir mitt leyti held eg þíngið
gjöroi rett í, ao fallast yfir höfuð á álit meira hlutans. þar á móti
ræð eg þínginu til, öldúngis að hafna áliti minna hlutans, því það
væri á móti öllum réttum grundvallarreglum, ao kasta því á ríkis-
sjóNnn, sem greiðast á annaðhvort af sveitinni eða amtínu, og hitt
væri ógjörníngur að stínga upp áhafnartolli eða meiri álögum á
verzlunina, en nú eiga ser stað, því það yrði verzluninni sjálfri til
níðurdreps. Hafi eg skilið hinn hefðraða varaforseta rett, þá sagbí
hann, ab eingin ,)Commune" væri til her á landi, nema Reykjavík
ein, og mun þetta hafa verið sagt til ao styrkja álit minna hlutans,
en veikja tillögur meira hlutans; en þetta er öldúngis rángt, þ"í
bæði eptir lagamálinu og daglegu máli eru bæði hrepparnir og ömt-
in, sem hafa sameiginleg útgjöld og sameiginlegan sjóð, kölluð
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"Communerú, og er þá hreppurinn sú minni IJComune", en amtið
hin stærri.

J. Ilávarðsson: Eg ímyndaði mer þetta sem skípagjald, þannig
að teknir væru nokkrir skildíngar til þess af hverri lest. þa() er
sagt bæði í frumvarpinu og annarstaðar, að þessi kostnaður se ekki
mikill, sem leiðir af frjálsri verslun, og þá getur það ekki heldur
orðið mikið af hverju skipi, eða fráfælandi, eins og sumir segja.

Jón Guðmundsson: þa() er síður erlendis, mjög víða, og það
í þeim löndum, sem verzlunin er sem frjálsust, a() leggja slíka tolla
á skip, og opr til allt annars, til a() mynda til barnaskóla. Og þó
að eg se yfir höfuð ekki mikið meðmæltur hafnartollum, því þeir
lenda sjálfsagt aptur á vörunum, sem seldar eru, þá sýnist mer þó
þessi uppástúnga þíngmannsins úr Suður- Múlasýslu með meira jöfn-
ubí, heldur en það, sem nefndin fer fram á; því eptir henni leggst
þó gjald þetta á þá eina, sem sækja kaupstaðinn, en ekki á hina,
sem aldrei sjá hann. það er nú sjálfsagt skárra en ekki, og heldur
en hin uppástúnga nefndarinnar, að hún vill gera mun á embættis-
mönnum og lögregluþjónum, enda held eg ekki, að stjórninni hafi
verið eða se það nein alvara að fara að gera upp á milli þeirra
manna, sem híngað til hafa almennt verið álitnir konúnglegir em-
bættismenn, og taka svo suma þeirra, sem sín óskabörn, inn á kon-
úngssjöðlnn, en suma aptur, sem þegna þjóðarinnar, til launa af
sveítasjéðum, álíka og hugsunin kom fram hjá stjórninni 1851 sæll-
ar mínníngar, þegar sumir embættismennirnir, þessir útvöldu, áttu
að fá laun sín úr "ríkissjóði", en olnbogaembættismennirnir úr ulands-
sjóN". Slíkt held eg að stjórninni geti alls ekki verið nein alvara,
enda sjá allir, að það nær eingri átt.

Framsögumaður : Viðvíkjandi því, sem hinn heíðraðí varafor-
seti sagði, að gjald það, sem her ræðir um, gæti lent á þeim, sem
aldrei sæju kaupstað á æfi sinni, vil eg taka það dæmi, sem næst
liggur, en það er, hvernig kostnaður til sóttvarnar er tekinn, því
hann er greiddur af amtssjöðí. Sum gjöld, sem ættu að hvíla á
hinu minna sveitarfélagi, eru líka opt og tíðum lögð á hin stærri,
til að mynda eins og kostnaður til vegabóta, sem verður líklega eins
lagður á þann hrepp, sem einga vegi hefur að annast, og hina. þar
sem talað var um hafnartolla, þá er það gott, að þeir kæmust á, en
þeir eru til alls annars, nefnilega til að bæta hafnirnar, gjöra þær
tryggari, og fermíngu og affermíngu skipanna greiðari.

J. Petursson: Mer sýnist álit meira hluta nefndarinnar glöggt
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og vel samið og með öllu riHt a~ skipta þannig kostnaðinum, sem
hann gjörir. Einúngis þykir mer hann ekki hafa orðað 1. uppá-
stúngu sína nógu glögglega, þar sem hann þó ætlast til, a~ hinum
3. lögregluþjóni í Reykjavík se launað af amtssjöðnum ; því þetta
verður ekki ráðið af orðunum, þar eð þeim tveimur lögregluþjónum,
sem nú eru her, hefur verið launað af komingssjöðnum, og það
þyrfti því að orða það öðruvísi.

Framsögumaður : Eg skil þó ekki, að það se neinn efi á þessu
í uppástúngu meira hluta nefndarinnar, því það er undantekníng,
en eingin regla, að þeim 2 lögregluþjónum her er borgað af ríkis-
sjó~num, og eg held, að orðaskipunin se að því leyti full-greinileg,
svo efi þíngmannsins úr Strandasýslu geti ekki komið her að meini.

J6n Guðmundsson: Eptir þeim reglum einmitt, sem her hafa
gilt híngað til, geta laun lögregluþjónanna aldrei lent á sveltasjóð-
unum, því á þeim hvílir ekki annað en gjöld til fátækra. Her eru
ekki heldur til neinar "Communer" í sama skilníngi og í öðrum lönd-
um, svo eg ætla, að athuga semd hins heíðraða varaþíngmanns Stranda-
sýslu hafi verið á góðum rökum byggð, þó að hann vildi venda því
öðruvísi við.

J. Petursson: Nefndin segir einmitt: "eptir reglum þeim, er
híngað til hafi gilt", o. s. frv., og þetta ætla eg að hún mundi þurfa
að orða ljósara, svo sem með að bæta við: "eður gilda eptir eðli
hlutarins", eður eitthvað þvílíkt.

Framsögumaður : Fyrst mönnum þykir vera nokkur vafi á þessu,
þá áskil eg nefndinni rett til viðauka í þá átt, að þessum 3. lögregluþjóni
í Reykjavík verði borgað úr jafnaðarsjóði Suðuramtsíns, þar sem
varaforseti sagði, að her væru eingar I,Commune1'« eða sveítarfðlög í
sama skilníngi og í öðrum löndum, þá má eg benda honum á, að
ömtin eru þó sams konar I,Communer", og er því bezt að leggja þetta
gjald á þau.

Konúngsfulltrúi: Ágreiníngi þeim, sem hefur orðið milli mín
og hins heíðraða varaforseta áhrærandi orðið "Commune", get eg
óhult án frekari útlistunar sleppt inn í alþfnglstíbíndín ; því eg er
viss um, að serhver lögfróður maður og jafnvel skynsamir hrepp-
stjórar geta dæmt um, hver okkar réttara hefur.

J6n Guðmundsson: Eg ætla nú ekki að deila meir um orð
"ið hinn hæstvirta konúngsfulltrúa, hvernig eitt einstakt orð se
rettast skilið. En, það eg veit, eru slík gjöld, sem her ræðir UUl,

aldrei lögð á jafnaðarsjéðína, og stjórnin hefur gelngíð svo ríkt eptir
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notkun þeirra, að hún hefur ekki viljað taka af þeim þann litla
kostnað, sem geingur til verðlagsskránna, eins og eg sagðí á~an.
En þó eg voni, að þíngíð ekki aðhyllist uppástúngu meira hluta
nefndarinnar, vil eg samt áskilja mer varaatkvæði "i~ 2. grein frum-
varpsins, sem bætist þar inn f, og lýtur að því, að alþíngi se áskil-
inn réttur til a~ segja álit sitt um, hver kostnaður megi álítast nauð-
synlegur, og skal eg orða þa~ betur síðar.

Forseti: þar eð nú tekur einginn til máls framar, álít eg
þessari undírbuníngsumræðu lokið.

Eptir dagskránni kemur þá næst til ályktarumræðu og atkvæða-
greiðslu þegnleg uppástúnga um aukníngu yfirdómsins, og hef eg
láti~ prenta atkvæðaskrá í því, sem eg vona að þíngmenn allir
hafi.

Vara- og víðauka-atkvæði þau, sem fram voru komin í máli
þessu, eru þessi:

H. Kr. Friðrikssonar :
Vara-atkYæ~i víb 1. uppástúngu nefndarinnar:

a~ fáist eigi fjölgun dómandanna í landsyflrréttínum, þá
verði það lögum bundið, a~ sýslumaður úr einhverri hinna
nálægu sýslna og bæjarfógetinn í Reykjavík, eða tveir sýslu-
menn sitji sem meðdómendur í landsyfirréttlnum.

Víðauka-atkvæðí vi~ 1. uppástúngu nefndarinnar.
a, að dómendurnir í landsyflrréttlnum fái nú þegar sömu laun

og samsvarandi dómendur í landsyfírrðuínum í Vebjörgum
eptir rðttu hlutfalli víð embættistíð þeirra.

b, a~ laun landsyflrrðttarddmandanna hérna framvegis hækk-
ubu eptir sömu reglum og dómandanna í landeyfirréttinum
í Vébjörgum.

Atkvæðaskraín í málinu hljéðar þannig:
At kv æ ð a ak r é

í
málinu um aukníng yfirdómsins.

1. Nefndarinnar 1. uppéstrínga : a~ dómendum í yfirdóminum Ii
Íslandi se fjölga~ svo, að í dóminum sitji jafnan 5 dómendur.

2. H. Kr. Friðriksson: varaatkvæði vi~ 1. uppástúngu nefndarinn-
ar: að fáist eigi fjölgun dómandanna í Iandsyflrrðttlnum, þá verði
það lögum bundíð, að sýslumaður úr einhverri hinna nálægu
sýslna og bæjarfógetinn í Reykjavík eða tveir sýslumenn sitji
sem meðdömendur í landsyfirréttinum.
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3. H. Kr. Friðriksson: vlbaukaatkvæðí vi~ 1. uppástúngu nefnd-
arinnar:
a, a~ dómendurnir f Iandsyflrréttínum fái nú þegar sömu laun

og samsvarandi dómendur í landsyfírrðttlnum í Vebjörgum,
eptir rettu hlutfalli vi~ embættistíð þeirra.

b, að laun landsyfírréttardémandanna hérna framvegis hækkuðu
eptir sömu reglum og dómandanna í Iandsyflrréttlnum í Ve-
björgum.

4. Nefndarinnar 2. uppástúnga: að stjórnin sjái fyrir því, a~ 2
eða 3 löglærðir málaflutníngsmenn verði skipaðir vi~ yfirdóminn
á Íslandi svo fljótt, sem verða má.
Var nefndaralítlð afhent framsögumanni, þíngmanni Skaptfell-

inga, Jóni Guðmundssyni.
Framsögumaður : Umræðurnar um þetta mál voru svo ó-

brotnar seinast og einfaldar, a~ eg vil ekki leingja þingræðumar
með mörgum orðum um það nú. Her eru a~ eins komin fram 2
breytíngaratkvæN, og eg er að mínu leyti ekki mótfallinn þeim,
nema varaatkvæðinu nr. 2 á atkvæbaskranni, og hef eg á~ur fært
ástæ~ur mínar gegn því víð undírbúníngsumræðuna, og vil eg nú
ekki fara að taka það upp aptur.

H. Kr. Friðriksson: Þa~ var nú talað svo míkíð um aðal-
uppástúnguna í máli þessu í gær við undírbtiníngsumræðuna, að eg
álít það óþarfa, að fara nú um hana mörgum orðum, En mer
gleymdist að taka það fram þá, að vi~ "Hof- og Stads-retten" í
Kaupmannahöfn, og eins víð yflrréttínn í Vebjörgum þykir dómur
ekki löglegur eða fullgildur, nema 5 skrifi undir hann. Mer þykir
það því eðlilegt, þótt sú hugsun vaki fyrir alþýðu manna her Í

landi, að í landsyfirréttinum her eigi og að sitja 5 dómendur, þar
sem ver erum í svo mörgu neyddir til að laga oss eptir Dönum.
Mer finnst það og hljóti að vera, að landsyflrrétturlnn fái meira
álit á sig, ef 5 menn sitja í honum, eða fleiri en nú eru. Þa~
þarf ekki að koma af neinu vantrausti á þeim mönnum, sem nú
eru Í réttínum. Um breytíngaratkvæðí mín skal eg fátt tala. þa~
var sagt Í gær, að það væri óhentugt, a~ fógetinn í Reykjavík eða
sýsluma~ur Í Gullbríngusýslu sætu Í yfirdóminum, vegna þess þeir
hefðu önnur embætti á hendi; en ef málin eru svo fá, eins og menn
segja, þá held eg þeim se lítill byrðarauki í þessu. þá var líka
sagt, að þeirra eigin dómar kæmu stundum fyrir yflrréttinn, en fyrir
Því hef eg gjört rá~ í varaatkvæði mínu, og þess vegna sagt:
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"fógetinn í Reykjavík og sýslumaðuriúr einhverri hinna nálægu
sýslna, eða tveir sýslumenn ", eptir því sem ás tæðí ; því að það er
auðvitað, að ef það mál t. a. m. kæmi fyrir Iandsyflrrðttínn, er
sýslumaðurinn í Gullbríngusýslu hefði dæmt í héraði, þá gæti hann
eigi setið í landsyfirréttinum í því máli, og yrM því a~ taka ein-
hvern annan sýslumann. þa'ð var líka sagt þá, að fógetinn og
sýslumenn gætu verið göðir reikníngsmenn, en ónýtir dómarar; en
þeir eiga þó að dæma dóma sjálfir, og eg skil ekki, hvers vegna
þeim ætti ekki að vera eins vel trúandi fyrir því, að dæma dóm
með 4 öðrum, eins og a'ð dæma einir. Kostnaðurinn vi'ð þetta yrbl
ekki heldur eins mikill, eins og ný laun, því það þyrfti ekki a~ vera
nema launaviðbét, sem þeir feingju, en eigi full embættislaun. Um
víðaukaatkvæðið skal eg að eins geta þess, að það er hvergi nærri
nóg, að embættin eigi ser stað, en þeim verða líka a'b fylgja sæmi-
leg laun, ef menn eiga að geta vonazt eptir, a'ð duglegir menn sæki
um þau, og eins er um landsyfirréttardémendurna, að laun þeirra
eru nú hvergi nærri sarnboðín stöðu þeirra. Æ'ðsti dómarinn í lands-
yfírréttinum hefur nú eptir 20 ár enn sömu laun og 1. assessor við
"Ho{- og Stads- retten' í Kaupmannahöfn. Eg vona þess vegna, að
þíngið fallist á víðaukaatkvæði þetta, og það í einu hljóði.

G. Brandsson: Eg held hinn heiðraði þíngmaburReykjavíkur
hafi ekki tekið alls kostar vel eptir ástæðum þeim, sem færbar voru
móti uppástúngum hans, einkum nr. 2 á atkvæbaskranní, þar sem
talað var um, að aðskilja dómsvald og valdstjórn, og þegar dómar
kæmu til landsyfirréttarins frá þessum mönnum sjálfum, sem talað
var um a'ð grípa til, þá yrði a'ð taka menn leingra að, Víðvíkjandl
nr. 3 á atkvæðaskránní hefði mer þótt betra, ef uppástúnguma'ður
hefði tekið til, hvað mikil laun dómendurnir í Vebjörgum hafa, því
annars væri það a'ð gefa atkvæði út í bláinn, að samþykkja þessa
uppástúngu, þar sem menn vita ekkert, hvernig þessum launum er
varið, og vildi eg óska, að uppástúnguma'ður eða einhver annar
þingmaður upplýsi þetta efni.

Þ. Jonaseen : Eg skal að mínu leyti upplýsa þíngmanninn um
þetta. Eptir sem mig minnir, þá eru laun assessóranna í Vebjörg-
um síðan í vor þannnig, að hinn ýngsti fær í laun 1400, en SYO

fara launin eptir embættis aldri vaxandi, svo elzti assessor fær sein-
ast 2000. Jústitíaríí-Iaun eru nú ákve'bin til 3000 rdI. í Vebjörgum,
en á'ður hafði hann 2500 rdI. í árleg laun. Í Kaupmannahöfn byrja
assessörarnír með 1600 rdl. launum, og fá mest 2400 rdl, þetta er
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SÚ upplýsÍng, sem eg get gefi~ um þetta efni, og eg held hún se
reú.

P. Sigurðsson: Mer finnst a~ vísu æskilegt, a~ embættismönn-
um her verði launað vel, en hins vegar get eg eigi se~, a~ oss tjái
í því efni ab laga oss eptir Danmörku, því efnahagur hólma "ors
er ólíkur fjárhag og kríngumtæðum þess lands. En þó okkur þyki
stjórnin spör víð okkur, þá hefur hún samt bætt vi~ laun embætt-
ismanna her, og það án þess a~ víð höfum beðíð fyrir þá, og því
getur skeð hún hækki laun dómendanna, fyrst hún hefur gjört þa~
vi~ aðra, þó víð biðjum ekki. Eg ætla því að greiða atkvæði móti
nefndarálitinu og öllum víðaukaatkvæðum, utan uppástúngu nefnd-
arinnar nr. 4 veiti eg atkvæði,

Framsögumaður : Á~ur en geíngið er til atkvæða um þetta
mál, þá hlýt eg að standa upp, til að mótmæla því, a~ nefndarálit-
i~ lýsi nokkru vantrausti til landsyfirréttaríns. En það er einmitt
sýnt, að mörg mál fá her sín síðustu úrslit, og eg get ekki áliti<>
það vantraust, þó menn appelleri til æðra réttar. En þriggja manna
dómur er óvanalegur, og í öllum merkari málum her sitja 5 dóm-
endur, nefnilega 4 meðdómsmenn og 1 dómari. Eg vil ekki svara
því, að ekki fáist menn í dóminn, því ef þeir eru álitnir of margir,
sem lesa lög, til þess að geta felngíð þau fáu embætti, sem her er
völ á, eins og hinn 1. konúngkjörni þíngmaður sagði um daginn, þá verða
þeir ekki of fáir og því síður ófáanlegir, sem í yfirdóm inn þurfa.
Svo eru menn að tala um kostnaðínn ; það er nú skerið, sem allt
strandar á; en eg treysti því, að konúngur sjái veg til að raða bót
á stöðu embættismanna vorra, og eg hef það traust til hans, á með-
an eg er þegn hans; og til hans eins, -- en alls ekki til stjórn-
endanna - eigum ver að snúa oss; því hann er einvaldur vor og
til hans eru bænarskrár og álitsskjöl héðan beinlínis stíluð. Um
varaatkvæðið og víðaukaatkvæðið þíngmannsins frá Reykjavík finnst
mer þegar nóg talað, og held eg, að þau falli, ef 1. atkvæði nefnd-
arinnar verður fellt.

Þ. Sveinbjörnsson. Eg vil benda varaforseta á Iandsyfirrettínn
í Vestindíum, þar eru einúngis 3 menn, og þar eru miklu flóknari
og stærri mál. Sumir her vilja laga sig eptir Dönum, en sumir
ekki; sumir lier vilja fjölga dómendum, af því mörg mál eigi her
síðustu úrslit; en þó gánga sakamál frá landsyfirréttinum til amts-
ins, og þaðan til hæstaréttar, og munu amtayfirvöldin finna ser skylt
og rett a~ skjóta sakamálunum þangað, hve lítil sem eru, ef þeim
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þykir s,i ákær~i annaðhvort of- eða van-dæmdur. Eg gef því ekki
mitt atkvæði fyrir fjölgun dómendanna í landsyflrrðttlnum, og áhrær-
andi varaatkvæði þíngmanns Reykvíkínga vil eg minna á, a~ á sama
degi getur verið sakamál frá Reykjavík, Gullbríngusýslu og Borgar-
Ijarðareýelu fyrir réttinum í einu, og hvert á þá að sækja þá tvo
dómendur? þeir þurfa þóknun fyrir ómak sitt; og ef nú þarf að
sækja þá um vetrartíma austur í Árnessýslu, eiga þá málin a'ðbíða?
Mer virðíst ólíklegt, að stjórnin muni nú fara að veita oss nýja mála-
flutníngsmenn eptir nýlega að hafa aftekíð þá, í hið minnsta við
undírréttina, og eg ætla líka, að dómendurnir yfir höfuð muni flí
litla upplýsíngu hjá þeim. Í híð minnsta ættu landsyfírréttardém-
endurnir að vera svo úr garði gerðir, að þeir þyrftu ekki þeirra,
læríngar víð,

P. Petursson: Eg þarf eingu að bæta vi~ það, sem eg við
undirbúníngsumræ'ðuna sagði um 1. og 2. uppástúngu nefndarinnar,
því ástæður þær, sem eg til greindi móti þeim, standa enn óhrakt-
ar, en um 3. víðaukaatkvæði hafa 2 þíngmenn hreift því, að það
væri eigi rett orðað, en mer þykir það illa íaríð, ef þíngíð hrindir
atkvæði þessu vegna formgalla, þar sem þó þíngi~ er samdóma um
það, að yfírrétturínn þurfi launavíðbétar við, en eg álít einga ástæðu

til að hrinda því af þeirri orsök, þó það til taki ekki, um hve mörg
hundruð dali laun yfirdóm endanna skuli hækka. því híð verulega í
þessu máli er það, að þíngíb einúngis bendi stjórninni á þörfina,
en yfirláti stjórninni að ráða úr, hvernig hún bætir úr þessari þörf.

Framsögumaður : Ef 1. uppástúnga nefndarinnar fellur, þá á-
lít eg, að varaatkvæði og víðaukaatkvæði þíngmanns Reykvíkínga se
falli~.

E. Ó. Kúld: Eg ætla nú ekki að tala mörg orð í þetta sinn,
því eg veit, að öllum muni það ljóst, hvers vegna eg muni fallast á
nefndaralitíð, og eg hef ekki heldur heyrt neinar ástæður enn, sem
fái snúið huga mínum frá því. Eg hef verið svo tornæmur, að eg
hef skilið bréf stjórnarinnar þannig, sem að ver eigum að vísa á fe
til nýrra stofnana, en það er eigi ný stofnun, sem her ræðir um,
heldur er það einúngis að bæta eina gamla, nl. landsyflrréttínn, því
allir vita, að hann er sú stofnan, sem her er búin að slíta barns-
skónum. Eg skil stjórnarbréflð svo, sem stjórnin álíti þörf á Idglærð-
um málaflutníngsmönnum, því það er einmitt tekíð fram sem astæða
fyrir því, a'ð úrslit málanna verði sem rðttvísast, að löglærðir mála-
flutníngsmenn seu víð rettina. Hinn 1. konúngkjörni þíngrnaður sagðí,
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að í yfirrettinum í Vesturindíum sðn að eins 3 dómendur, en þetta
er ekki rett hermt, því á~ur var þar 1 jústitíaríus, 1 jústizsekreteri og
2 assessérar, en seinna er bætt víð í dóm þenna 2 aukadómendum
(Surnumerairer). Eg vil nú a~ lokum skjóta málinu til tilfinning-
ar allra þíngmanna og spyrja, In' ers ver Íslendingar eignm a~ gjalda,
með því að fá ekki fimm manna dóm, eins og allt ríki Dana. Um
breytíngaratkvæðl þingmannsins úr Reykjavík skal eg ei tala margt,
því eg skil ekki vel, hvort hann meinar, a~ bænin fáist hjá þínginu,
eða hjá stjórninni; ef hann meinar hið fyrra, þá skil eg breytíngar-
atkvæðið, annars ekki.

M. Andresson: Á~ur en geíngið er til atkvæða í máli þessu,
ætla eg að tala fáein orð, - eg hef ekki gjört það fyr - einúngis
til a~ sýna, í hverja átt atkvæöl mín muni stefna; það getur nú vel
verit, að Iandsyfirretturlnn feingi meiri tryggíngu í augum þjöðar-
innar, væri hann aukinn tveimur mönnum, jafnvel þó eg hafi ekki
heyrt neina serlega óánægju yfir honum, eins og hann nú er skipað-
ur, en eg ætla, að til þessa se ekki brýn nauðsyn nú þegar; en ef
ver feingjum stjórnarbót þá, sem verið er a~ vona eptir, og lands-
yflrrðtturínn feingi æðsta dómsvald í íslenzkum málum, þá er það
sjálfsagt, að hann þyrfti að fá meiri tryggíngu, og má ske, að menn
þá væru ekki að fullu anægðír með þá breytíngu, sem nú er farið
fram á, svo eg vil halda, a~ þessu se frestandi í þetta sinn. Breyt-
Ingaratkvæðíð undir tölulíð 2 er búið að fá næg mótmæli, og fer
eg því eingum orðum um það. Víðaukaatkvæðí undir staflíðum a
og b get eg heldur ekki aðhyllzt ; eg hef opt heyrt, að þeir æðri
embættismenn her í landi, þegar þeir hafa ekki treyst ser til að lifa
af þeim ákve~nu launum sínum, þá hafi þeir sókt um þa~ til stjórn-
arinnar að fá Iaunavíðböt, og munu þeir opt hafa Ielngið um það
göða áheyrslu, og þessi vegur ætla eg se eins greiðfær enn, eins og
hann hefur verið, án þess að þetta þíng fari a~ blðja fyrir þá.

Forseti: þar eð nú ekki fleiri taka til máls, þá álít eg álykt-
unarumræðu þessari Iokíð, og er þá að gánga til atkvæða í máli
þessu.

Atkvæðagreíbelan fór þannig fram:
1. Nefndin: fellt með 11 atkvæðum gegn 9.
2. fellt með 20 atkvæðum gegn 1.
3. staflíðír a, b, leitað atkvæða um, hvort gæti korníð til atkvæða,

og var það fellt með 17 atkvæðum gegn 4.
4. Nefndin: samþykkt með 13 gegn 8.
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Forseti: þá kemur til umræðu þegnleg uppástúnga þíngmanns
Barðstrendínga um, að Frakkar fái leyfi að verka fisk á Dýraflrðí.

Uppástúngan var afhent ílutnfngsmannínum, 6. Sívertsen, og las
hann hana upp með leyfi forseta, svo hljöðandí :

Kaupmönnum í Dunkerque, sem á ári hverju gjora út til fiski-
veiða víð strendur Íslands 100 allt að 120 skip, hefur kornið saman
um, a~ rita yfirmanni bæði herskipanna og flskískipanna bönarbrðf,
þess efnis, að þeir biðja hann að leita allra upplýsínga í þessu efni;
þess vegna leyfir hann ser a~ bera upp fyrir þíngi\) þessar spurn-
ingar, er nú skal greina.

Mundu Íslendíngar eða fulltrúar þeirra samþykkja, að fiskíverk-
unarstaða væri stofnuð víð Dýrafjörð í Ísafjarðarsýslu ?

Mel'! þessu fylgir:
a, a\) reist verði þar íbúðarhris handa þeim mönnum, er þarf til

að verka fiskinn, á að gizka 400 til 500 manns.
b, að reist verði þar forðabúr eða geymsluhús, þar sem í verði

geymd matvæli, fiskur og salt.
e, a~ reistir verði pallar og staurar, er naglar verði í reknir, til

a~ þenja út fiskinn á og þurka hann.
Yfirmaðurinn hefur sjálfur komið á Dýrafjörð og sannfærzt um,

að þar er land nóg, ekki að eins óyrkt, heldur og óyrkilegt, til stofn-
unar þessari flskiþurk-stöðu,

Hvað mundi her um bil land það kosta, er til þessarar stofn-
unar þyrfti, eða leiga þess verða um árib ?

vn þá menn, sem á landi væru til að verka fiskinn og þurka,
og sömuleiðís skipverja hinna mörgu skipa, er þangað flyttu fiskinn
og þaðan aptur, verður hafður strangur agi, hinn sami og sá, er
hafður er á herskipum hans keisaralegu hátignar, og mun eitt af þeim
herskipum hafa alla ábyrgð á þeim og beina umsjón yfir þeim, og
mun það liggja þar á firðinum, frá þeim degi a'ð flskíþurkunarmenn-
irnir stíga á land og þangað til þeir fara burtu aptur, og mun það
sj~í um, að lögum landsins se í alla staði fylgt og hlýtt.

Yfírmaburinn heldur, a~ þess konar stofnun muni hljóta a'ð verða
til hagnaðar fyrir íbúa þessa hluta Íslands; bæði verða peningar við
það að berast inn í landíð og verða þar, og þar mun augljóslega
verða óhult og hæg sala þess, er landið af ser gefur, t. a. m. nauta,
eauðfðnaðar, o. s. frv. Ef eigendur stofnunarinnar geta feingi'ð erfiðis-
menn af landsbúum, mundu þeir geta feingi'ð íbúum Dýrafjar'ðar og
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þar í grenndinni nokkurn starfa, og mundu þeir þá eigi flytja svo marga
menn frá Frakklandi, sem annars þyrfti.

A~ öðru leyti getur einginn betur um það dæmt, en hinir hátt-
virtu upplýstu fulltrúar Íslendínga, er eg rita þetta brer eptir bón
hlutabeigandí kaupmanna á Frakklandi, án þess eg búist vi~ nokkr-
um skuldbindandi ákvörðunum frá þeim í þessu efni, hvaða hagn-
að getur af þessu leitt fyrir land það, hvers mesta öhagræðí það er,
að það er svo lítt kunnugt, og SYO líti~ úr því gjört.

þa~ er lángt síðan a~ kaupmenn i Dunkerque fóm a~ hugsa
um, að koma á fót þess konar stofnun á Íslandi, en með því að
íullkomíð verslunarbann lá á landinu, var það í augum uppi, að
þetta fyrirtæki ekki gat með nokkru móti heppnazt. Nú stendur allt
öðruvísi á: Ísland hefur, eins og öll önnur síðuð lönd, felnglð verzl-
unarfrelsi vi~ útlendar þjóMr; helztu tálmun inni er rýmt á burtu.

Ef svarið upp á upplýsingar þær, er eg nú bm um, verður í vil,
þá gæti stjórn Frakka farið að semja um þetta efni víð stjórn Dana,
og ef eingir talsverðir ófyrirsjáanlegir örðugleikar yrðu á þessu, er
ástæ~a til að vona, að þegar mætti byrja fyrlrtæklð vorið 1856.

þa~ er auðsætt, a~ allur þessi hluti Íslands muni hafa töluverðan
hagnað af stofnun þessari, og jafnframt muni hefjast verslun með ný-
Ienduvarníng, og þann varníng, sem í Frakklandi sjálfu fæst, sem
hvorttveggja mun geta orbíð selt víð mjög sanngjörnu verði, þar sem
hægðír væru svo miklar við ínnflutnínginn, og sú verzlun mundi verða
tilefni til verzlunarsambands millum Frakklands og Íslands, sem hvoru-
tveggja landinu yrði að verða til hagnaðar. Verzlunarkeppni hlýtur
a~ verða, og með henni ábati fyrir kaupendur.

Reykjavíkurhúfn á herskiplnu Ia Bayonnaíse 20. júlím. 1855.
Yfírmabur ytir fregátunni la Bayonnaise
og skipum þeim, er liggja undir Íslandi

B. Demas.
RHt útlagt vitnar

B. Johnsen, rektor.
Framanskrifað gjörir að sinni nppástúngu

6. Sívertsen.

6. Sívertsen: Eins og þíngmönnum er kunnugt, þá er einginn
þingmaður úr Ísafjarðarsýslu her, og þvi varð það mitt hlutfall, al)
bera fram þessa uppástúngu, sem verið getur að se ótímabær, en
lÍ þessum sta~ þá ætla eg ei frekara a~ tala um hana. Eg er
heldur ekki kunnugur á Dýraflrðí, og einn meðal þíngmanna þekkir
þar til betur en eg.

Konúngsfullt7'Úi : Af þvi þetta mál er svo einstaklegt í eðli
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sínu og þar a~ auki vandasamara, en önnur mál, sem her hafa
korníð fyrir í þetta sinn, álít eg það skyldu mína bæði vi~ stjórn-
ina, þjóNna og þíngið, a~ meðhöndla það undir nokkuð serstaklegu
formi, og eg vona, að þíngið ekki misvirði þa~ "i~ mig, þó eg í
þetta sinn taki að mer leiðslu þess nokkuð á annan hátt, en vana-
lega skeður. Eg gæti að vísu fundið það a~ þessari uppástúngu,
að hún ekki er í löglegu formi; því þíngmaðurinn hefur ekki skrif-
a~ hana í sínu eigin nafni og sem sína uppástúngu, heldur segist
hann gjöra annars manns skjal a~ sinni uppástúngu. En hvorki er
þetta nóg til a~ uppfylla boð alþíngistilskipunarinnar, og líka má
efast um, hvort skjali~ innihaldi nokkra akvarðaða uppástúngu eða ekki.
En þó þetta se svo, þá ætla eg ekki a~ nota þenna formgalla ; því
væri hann notaður, þá kynni þar með að virðast indirecte víður-
kennt af þíngínu, að það gæti rætt og meðhöndlað á vanalegan hátt
þetta málefni, ef uppástúnga um það væri samin og lögð fyrir þíngið
í löglegu formi. En það er önnur og míkið verulegri ástæða, hvers
vegna þfngíð hvorki á né má taka þetta mál til umræðu og meðhöndlun-
ar; það er nl. þess eðlís, að um það hljóta að gjörast samníngar milli
hinnar dönsku og frönsku stjórnar, og þess konar mál geta þvi síður
kornið til umræðu á þvílíku rá~gjafarþíngi, sem þetta þíng er, sem
þau vanalega ei eru lögð fyrir löggjafarþíng í öðrum löndum, heldur
gánga þau hinn svo nefnda /Jdiplómatiska(i veg milli stjórnanna, og
þar e~ nú umræður her á þíngi um þetta mál geta hakað hinni
dönsku stjórn þá erfíðleíka, sem menn her ei geta ímyndað Ser eða
fyrírséð, þá ræð eg hinu heíðraða þíngi til þess, án allrar umræðu,
að vísa þessu máli frá ser, og bíð því hinn háttvirta forseta að
leita atkvæða þíngsins um, hvort það ei vilji kveða upp þetta at-
kvæði sitt (afgive fölgende Erklæring):

"Alþingi lýsir því yfir, að þetta mál, sem snertir Innbyrbís þjóða-
víðsklptl, og þess vegna hlýtur að afgremast á þann hátt, a~
hlutaðelgandi stjórnir semji um það sín á milli, se að öllu leyti
fyrir utan þann verkahring, sem löggjöfin hefur ákveN~ þinginu,
og vísar því beiðendunum til hinnar dönsku stjórnar".

Jón Guðmundsson: Eg er samdóma hinum hæstvírta kon-
úngsfulltrúa, að uppástúngan heyri ekki að rettu undir þíngib ; en
að því leyti það kynni má ske a'ð þykja vafasamt í forminu, hvort
konúngsfulltrúi getur svona búið til og borið sjálfur beinlínis undir
þíngíð uppastúngu, þá gjöri eg þessa uppéstúngu a~ minni.

Forseti skaut þvi til atkvæða þingsins, hvort uppástúnga þessi
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heyrði undir þínglð eður ekki, og voru 20 atkvæði fyrir því, a'ð
hún kæmi þínginu ekki vm.

Forseti akvað eigi fund að degi komanda, en sagði, a'ð þá mundi
[arðamatsnefndín eiga fund með ser.

Fundi slitið.

27. júlí - átjándi fundur.
Forseti tilkynnti þínginu, að þíngmaður Árnesínga mundi eigi

koma á fund fyrir lasleika sakir.
Gjörðabók frá síbasta fundi var lesin upp og samþykkt.
Forseti: þá kemur, samkvæmt dagskránni, til undirbúníngs-

umræðu þegnleg uppástúnga um læknaskipun á Íslandi; hinn 4. kon-
úngkjörni þíngmaður er formaður og íramsögumaður í því máli, og
afhendi eg honum það þess vegna.

Síðan las framsögumaðurinn upp nefndarálitlð í málinu, svo hljóð-
andi:

Í tilefni af 2 bænarskrám, sem komnar eru til þingsins, önnur
frá þíngmanni Dalasýslu, sera G. Einarssyni, um, að fjölga'ð verðl
læknum her á landi og læknaskipunin bætt, samkvæmt því sem
alþíng fór fram á 1847, hin frá enum 6. konúngkjörna þíngmanní,
kammerráði Þ. Guðmundssyni, um, að Árnessýsla verbi gjörð að
læknisdæmi ser, og læknir settur þar innan sýslu, hæfilega launaður
úr rfkissjéðnum, hefur hið heíðraða þíng kosið oss undírskrífaða í
nefnd til a'ð íhuga þetta mál.

. Eptir að ver höfum í þessu skyni átt nokkra fundi með oss,
og vandlega leitazt vi'ð a'ð skoða þetta mál frá öllum hliðum, leyfum
ver oss að skýra frá áliti voru um það á þessa leíð ;

þa'ð þarf ekki að fara mörgum orðum um það, hversu ónóg
og ófullkomin læknaskipunin her á landi er, þar e'ð þetta er bæðl
viðurkennt af stjórninni og hinum fyrri þíngum, og staðfest af sorg-
legri reynzlu a'ð fornu og nýju. þa'ð mun því naumast nokkur,
sem þekkir nokkuð til þessa lands, efast um, að fyllstu nauðsyn beri
til, að á þessu se ráðin einhver bót. Stjórnin hefur fyrir laungu
síðan haft augastað á, með hverjum hætti bæta mætti þessi vand-
kvæði, en til þess eru vissulega margar orsakir, að það hefur ekki
enn tekizt, og þar á meðal eflaust það, a'ð hún híngað _til ekki hefur
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~e0 kost ,í, at) koma því á fót af efnum þeim, sem í landinu sjálfu
voru fyrir hendi, en hefur ekki þótt víðurkvæmtlegt að leggja til
þess IÍr hinum almenna ríkissjó'O. A\'; vísu hefur nú stjórnin á sein-
ustu árum aukið laun héraðslæknanna, og, samkvæmt þVÍ sem alþíng
fór fram ii 1847, leyft, a\\ landlæknir og héraðslæknar mættu kenna
aðstoðarlæknum og að til þess mætti verja allt að 200 rdd. árlega úr
jafnaðarsjóði In'ers amts. Sömuleiðis hefur hún lagt samþykki sitt á,
ll\'; eignum spítalanna mætti á sínum tíma verja til a\'; bæta lækna-
skipun her á landi, en þó má yfir höfuð segja, a'O læknaskipunar-
málinu hafi enn lítið miðað áfram, frá því sem það var 1847, því
þó laun héraðslæknanna hafi verið aukin, hefur þeim þó ekki verið
fjölgað, og híð gefna leyfi til a'O auka aðstoðarlæknum hefur ekki,
svo ver til vitum, verið notað nema einu sinni eða tvisvar.

Þegar talað er um endurbót læknaskipunarinnar, sýnast tvær
aðalstefnur liggja beinast fyrir, önnur sú, að koma her á innlendri
menntun Í læknisfræði annaðhvort með því, að stofna her lækna-
skóla og spítala, eða koma her upp aostoðarlæknum, er læra læknis-
íræöí hjá landlækni og héraðslæknurn, eins og reynt hefur verið til

síðan 1848; hin er það, að fjölga læknaembættunum í landinu, og
gjöra það sem fyrst, vegna þeirrar brabu nauðsynjar, sem til þess
virðíst bera. Væru nóg efni fyrir hendi til að koma á allt í einu
svo göðrí læknaskípun, sem þörf er á, þá væri það sjálfsagt bezt
bæði að íjölga læknum og setja her spítala með læknakennslu. En
þar eð efnin til þessa vantar a'O SYO komnu, skal nefndin leyfa ser,
að fara nokkrum ort um um báðar þær tilgreindu aðalstefnur, hina

innlendu læknamenntun og fjölgun læknaembættanna, ser í lagi með
tilliti til spítalasjóðanna.

þaD er sannfæríng nefndarinnar, að innlend menntun í læknis-
fræðí mundi verða hin affarabezta fyrir landíð, eins og hún líka er í
sjálfri ser eðlilegust. En til þess útheimtist, að slík menntun geti
orOi\,; fullkomin, og skilyrði fyrir þessu er a\'; allra þeirra manna
d6mi, sem nokkurt skynbragð bera á læknisfræði, að vi\'; hliðina ,1
læknaskóla se settur spítali, hvar þeim, er nema læknisfræði, gefist
kostur lÍ a\'; kynna ser sjúkdómana og fá nauðsynlega æfíngu í með-
höndlun þeirra. Nefndin hlýtur því að vera lÍ þVÍ, ao læknaskipun
v erb i her ekki bætt til hlítar, nema her gæti komizt á læknaskóli
fullkominn, og við hliðina á honum yrði stofnað sjúkrahús, hve
miklum crflðleíkum sem þetta að öðru leyti kann að vera bundið.
En eins flíslega og vér játum, ll\'; sú areiðanlegasta og varanlegasta
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endurbót ii læknaskipuninní mundi jafnan verða í því innifalin, að
landsmenn feingju færi á al'l nema læknisfræði í reglulegum skóla í
landinu sjálfu, eins er þa\') ao hinu leytinu vor fullkomin sannfæríng,
a\') ekki se nema til ógæfu einnar, að rá\')ast í að stofna her skóla
og spítala í þessu skyni, nema því að eins hvorttveggja þetta verði
svo úr garði gjört, a\') þeir, sem þar eiga a\') nema læknisfræði, geti
feingið þar tílhlýðilega menntun og tilsögn, en til þessa útheimtist
aptur meira fe en svo, að ver, enn sem korníð er, höfum faung á
a\') koma þessu á fót, SÍzt af eignum spítalanna einum saman. - Eptir
áætlun þeirri, sem meiri hluti nefndar þeirrar, sem sett var á alþíngi
1847 í læknasklpunarmálinu, samdi, er gjört rá'ð fyrir, ao árlegur
kostnaður til spítalahalds her í Reykjavík og 2 lækna víð hann
muni nema 2950 rdd., og er þó 2 kennurum þar ekki ætluð meiri
laun til samans en 1500 rdd., og þar ao auk ekki talin meOöI fyrir
spítalasjúklínga, skurbarverkfæri, áhöld og efni, sem hafa þarf til
frumefnafræðískennslu, svo að þessi áætlun er vissulega í fleiru
tilliti of lág og ónákvæm. Her að auk kemur það til íhugunar, að
menn verða að vera undir það búnir að geta launað læknum þeim,
sem útskrifast úr slíkum lælmaskóla, jafnóðum og þeir takast lækna-
störf á hendur út um landíð, því ekki mundi það fýsilegt fyrir neinn
a\') gánga á þenna læknasköla, ættu þeir síðan ekki von á föstum
launum, heldur yrðu einúngis að lifa af lækníngum sínum, og hefur
meiri hluti nefndarinnar á alþíngi 1847 einnig se\') þetta og ætlað
hverjum þessara manna að byrja með 200 rdd., en gjört rá\') fyrir,
ao laun þeirra mundu síðan stíga til 300 rdd. eptir aldri og verðug-
leikum, og mundi þetta verða ærið mlkíð fe. Þegar ver nú lítum
til efna þeirra, sem eru fyrir hendi til a\') stofna með læknaskóla
þenna og spítala her á landi, þá er efnum spítalanna, sem nú
eru, eptir þeim skýrslum, sem ver höfum þar um Ieíngíð, þannig
varið:

1. Sjól'lir spítalanna við árslok 1854.
a. Kaldaðarness-spítalí :

Í oblígatíónum og tertíakvítt, 12,231 rdl., 55 sk.
Í veðskuldabréfum einstakra

manna
Geymdir hjá reikníngshald-

aranum ,

2,872 -- »

20 - 63·-
-----15,124rdl., 22sk.

flyt 15,124rdl., 22sk.
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flutt 15,124rdl. 22sk.
b. lIörglands-spítali:

Í oblígatíónum og tertíakvitt. 1,414 rdl, 'J

Í veðskuldabréfum einstakra
manna . .

Geymdir hjá reikníngshald-
1,015 - "

aranum .
e. Moðrufells-spítall :

Í oblígatíónum og tertíakvítt.
Geymdir

d. Hallbjarnareyrar-spítali:
Í oblígatíónum og tertíakvitt.
Geymdir . .

4- 69 -
2,433 -

6,035 - 53 -
54- 69 -

6,090 -

2,830 -- 64-
80- 73-

2,911 -

69

26 --

41-
Til samans 26,559 rdl., 62 sk.

2. Spítalahlutirnir hafa eptir meðaltali seinustu 5 áranna hlaup-
i'ð um árið :

a. Kaldaðarness
b. Hörgslands .
c. Mötlrufells .

446 rdI. 57 sk.
52 - 31·-

111 - 20-

d. Hallbjarnareyrar 128 - 16 - 738 rdl, 28 sk,
3. Spítalajarðirnar sjálfar:

ll. Kaldabarness-jörðin er leigd fyrir 5 hundr., hvar frá 1
hundr. geíngur í umboðslaun, gjörir í peníngum 80 rdI. " sk.

b. Hörgsland, leigð fyrir 3 hun dr. 70 áin. og 6 rdl, fyrir
rekahöpp, gjörir. . . . .

e. Möðrufell, leigð fyrir 4 hundr. 72 áIn.
20 fjórð. smjörs. . . . . . .

d. Hallbjarnareyri, leig'ð fyrir 5 hundr,

77 64 -
landsk, og

132
100 "

"Samtals 389 rdl., 64 sk.
Verður þá renta af 26,559 rdl,

62 sk.. . . . . . . . 1,062 rdl., 38 sk.
(reiknað 4%, þó sum skulda-
bréf gefi að eins 31/2%)

Spítalahlutir eptir 5 ára meðaltali
Afgjald af spítalajörðum

738 - 28-
389 - 64-

2,190rdI.,34sk.
Telst þá svo til, að vanti enn í árlegar tekjur til að geta komið

læknaskóla og spítala á fót, hversu lítilfjörlegt sem þetta væri, her
um 760 rdI., sem er 4% renta af 19,000 rdl., og þar að auk fe til
a'ð launa nýjum læknum, þegar ætti að fjölga þeim. A.fþessu leibir
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þa\'), að nefndin getur ekki rá'ði'ð til þess, a'ð af þessum efnum ile, að
svo komnu, fari'ð a'ð stofna her læknaskóla og spítala, heldur se enn
þá beðið með það í nokkur ár, þánga'ð til efnin hafa aukizt svoleiðis,
að menn geta vænt ser af því heillavænlega árángurs. En þá. kem-
ur því næst sú spurníng til yfirvegunar, hvað gjöra skal í bráðina til
að bæta læknaskipunina, og hvort ekki se ráMegt a'ð fjölga læknum
nú þegar.

Af því, a'ðþað er sannfæring nefndarinnar, að sú árei\'Janlegasta og
varanlegasta endurbót á læknaskipuninni her á landi se innifalin í
því, a'ð koma her upp læknaskóla og spítala, leíðír, a'ð nefndin getur
ekki ráN\'J til, án brýnustu nauðsynjar að skerða þau efni, sem til
þess eru ætluð, því þess leingur yrði að skjóta slíkri stofnan á frest.
Nefndin heldur, að, eins og nú er ástatt, mundi það verba nokkuð
ísjá.rvert a\'! fjölga her læknum allt í einu, af því oss vantar hæfi-
lega menn til slíkra embætta. Ef það ætti strax að fjölga læknum,
eins og þörf er á, þá yrði að taka til þess danska menn, því, nú
sem stendur, em það ekki nema 2 Íslendingar, sem leggja sig eptir
læknisfræði víð háskólann í Kaupmannahöfn; en reynslan hefur sýnt,
a\'! um hðraðelæknaembættl her sækja sjaldnast aðrir danskir menn
en þeir, sem eru miður hentugir til að vera læknar her á landi,
og er það mjög eðlilegt, því læknalaunin, þó þau á seinustu árum
hafi verið hækkuð, eru ekki svo mikil, al'! þau þar fyrir seu girni-
leg fyrir danska menn með beztu embættis einkunn, þar duglegir læknar
geta ávallt í Danmörku Ieingíð eins aðgelngllegan atvinnuveg. þar
a\'! auk eiga þeir mjög erfitt með, að komast SYO niður í íslenzka
málinu, að það verði ekki hjá alþýðu lækníngatilraunum þeirra til
fyrírstöðu ; þeir eru ókunnugir eðlísfarí og lifnaðarháttum landsmanna,
og öldúngis óvanir þeim erfiðu ferðalögum, sem læknastaðan her á landi
útheimtir; svo er einnig hætt við, að þeir kunni að hlífa ser við
áreynslu, bæði í þessu tilliti og öðru, þegar þeir eiga von á, að
losast hððan bráðum aptur. þa'ð eru því lítil líkindi til, þó lækn-
um væri nú allt í einu fjölga\'! eptir þörfum landsins, enda þó það
væri með sömu launum og héraðslæknar nú hafa, að í þau embætti
mundu veljast hæfilegir danskir menn, og mætti þá óttast fyrir, að
slík ráðstöfun ekki yrðí að þeim tílætluðu notum, heldur einúngis
til kostnaðar fyrir ríkissjóðlnn eða hvern annan sjó\'J, sem laun þeirra
væru tekin úr. þar á mót munu flestir játa, að æskilegt væri, al'!
læknatalan yrðí aukin með innlendum læknum, þar e'ð þeir betur
en útlendir geta gegnt þessari erfiðu köllun, þegar þeir a'ð ö\'Jru
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leyti hafa feingið tilhlýðilega menntun. En, nú sem stendur, mun,
eins og áður er ávlkið, ekki vera völ á nltt mörgum slíkum mönn-
um. A~ undanförnu hafa svo fáir Íslendingar lagt sig eptir læknis-
fræði vi~ háskólann, að ekki hefur veri~ völ á nógu mörgum kandí-
dotuni til hérabslæknaembættanna, þegar þau hafa losnað, því sí\)-
ur fleiri, og kemur þetta eflaust til af því, að þeir, sem hafa viljað
takast þann kostnað og erfiðleik á hendur a~ sigla til Kaupmanna-
hafnar og stunda þar bókmenntir, hafa allt til þessa getað átt von
lí að komast fljótar og betur til embætta, þegar þeir iðkuðu annað-
hvort lögvísí ella guðfræði, heldur en ef þeir stunduðu þá lærdóms-
grein, sem einúngis veitti þeim kost á a~ fá her læknaembættl, er
verið hafa bæði fá og launalítil. A~ vísu Illá það nú vera nokkur
hvöt her eptir fyrir íslenzka stúdenta, að leggja stund á læknis-
fræði, að búið er, að tilhlutan stjórnarinnar, að bæta kjör héraðs-
lækna, svo þau eru nú vel lífvænleg, en þó el' hætt við, að hið sama
verði eptirleiðís ofan á og á~ur, meðan þessi embætti eru eins f.í,
og þau eru, og menn eiga það óvíst, hve leingi þeir þurfi að bíða
embættlslausír, eptir að þeir eru búnir a'ð ljúka Iærdómsíðkunum sín-
um af við hásk6lann. Hið bezta rá'ð til að bæta úr þessu og hvetja
Íslendinga til a'ð stunda læknísfræbí virðíst nefndinni vera það, ef
stjórnin nú þegar hðtl því, að fjölga læknaembættunum her á landi
á vissum tilteknum stöðum og veita slík embætti með hæfilegum
launum, undir eins og einhverjir Íslendíngar sæktu um þau, sem
hefðu tekið embættíspröf í lækntsfræði vi'ð hásk6lann í Kaupmanna-
höfn og álitust hæfir til þessarar stö~u. Að stínga nú þegar upp á
launaupphæð fyrir þá lækna, sem þannig yrbl bætt víð, álítur nefndin
minnu varða, þó skal hún leyfa Ser að geta þess, að henni þykir
sannsýnilegt, að þeir feingju fyrst 300 rdl. hver, og með tímanum
nokkra viðbót, svo kjör þeirra þ1í yrðu lík þeirra núverandi héraðs-
lækna. Gæfi stj6rnin nú þegar fyrirheit um slíka læknafjölgun ;Í

víssum stöðum, efumst ver ekki um, að það yrði stórvægileg hvöt
fyrir Íslendínga til að leggja fyrir sig læknísfræðí víð háskólann, og
með því yrði þá a'ð nokkrum árum liðnum ráðín töluverð bót á þeim
vandkvæðum, sem spretta af læknafæðinnt her á landi. Ef að ríkis-
sjóðurlnn tæki að ser í brá'ð að launa þessum nýju læknum, gætu
spítalasjóðírnir, þegar fram líða stundir, og efni þeirra eru svo auk-
in, a\) her yrði stofnaður læknaskóli með spítala, tekizt þessa skuld-
bindíngu á hendur.

En nú hnígur spurníngin að því a~ finna, hversu mörgum lækn-
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um þurfi a~ bæta vi~ í braðína, og hvar þeir mundu verða hagan-
legast séttir. Þa~ er nú a~ vísu satt, að hversu margir læknar sem
settir væru í eins strjálbygg~u landi, og Ísland er, gætu þeir þó ekki
ætí'b veríð víð höndina syofljótt sem skyldi, þegar á því þyrfti a~
halda, nema læknir væri svo a~ segja á hverjum bæ, og því getur
jafnan orðíð meiníngamunur um það, hve marga lækna þurfi her á landi.
En ver ætlum þó, a~ nokkur lagfæríng á þessu frá því, sem nú er,
se betri en eingin, og a~ það verðí að byrja hana í þeim sýslum og
hðruðum, sem vegna fjarlægðar og afstöðu nú eiga örðugast með að ná
til hðraðslæknanna, eða vegna einhverra serlegra krfngumstæðna sýn-
ast fremur öðrum þurfa að fá lækni ser á parti. Um lei~ og ver
í þessu skyni leyfum 0;;8 a~ stínga upp á nokkrum héruðum, hvar
oss virðíst sú áminnzta læknafjölgun ætti að byrja, tökum ver það
beinlínis fram, a~ uppástúnga vor lýtur að eins til hinnar bráðustu
þarfar, og a~ ver ætlumst til, að þeim með tímanum verði fjölgao
á öðrum stöðum, þegar fram lí~a stundir, og efni og kríngumstæðnr
leyfa.' þeir staðir, sem oss virðíst bráðust nauðsyn bera til a~ fái
lækni út af fyrir sig, eru þessir:

1. Árnessýsla. Frá þessari sýslu er komin bænarskrá til þíngs-
ins, sem hinn 6. konúngkjörni þingmaður hefur gjört að sinni, um
að fá sinn eigin lækni. Me~ allrahæstum úrskurði 4. sept. 1839
eru veittir 100 rdI. til sýslulæknis í þessari sýslu, svo hún fremur
flestum, ef ei öllum, sýnist eiga heimtíng á, að fá lækni út af fyrir
sig, og það því fremur, sem hún er sú fjölmennasta sýsla í landinu
með 5600 íbúum, og þar a~ auk á, eins og nú er ástatt, yfir stór
vatnsföll a~ sækja til héraðslæknísíns, en á hina hliðina fjallgarb, ef
landlæknis ins skal leita hfngað, sem opt er öldúngis ófær yfirferðar
á vetrardag.

2. Skaptafellssýslurnar. þessar sýslur eru her um bil 36 mílur
a leingd með stórum vatnsföllum, eyðisöndum og öræfum, og eiga
a~ sækja til hðraðslæknísíns vestur í miðja Rángárvallasýslu.

3. Keflavík eða Suðurnes. þessi sjópláss eiga yfir Iangan og
opt lítt færan veg að sækja híngað til landlæknisins, en einkanlega er
þar þörf á lækni vegna holds veikra manna, sem í eingu heraði lands-
ins eru eins margir og þar. Reynslan sýnir nl., að þessi sjúkdóm-
ur er þar meir og meir a~ magnast, og því ber brýnasta nauðsyn
til, að þar sem fyrst yrði settur nýr læknir til a~ reyna til a(\)stemma
stigu fyrir frekari útbreiðslu hans bæði með læknínga-tilraunum og
víðleitni víð, a'ð koma þar á betri regln og þrlfnaði meðal almenn-
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íngs, þar eð það sökum fjarlæg~ar og annara embættísanna, einkum
mí, eptir að verslunin er orðin frjáls, er ómögulegt fyrir landlækn-
inn að hafa tílhlýðilega umsjón með þessu eða veita þar nauðsyn-
lega læknishjálp. Þíngi~ hefur boðið nefnd þessari að segja álit sitt
um bænarskra, sem hinn 3. konúngkjörni þíngmaður, júztizrá~ Þ.
Jðnassen, hefur borið upp, um, a~ holdsveikum í Rosmhvalanesshrepp
mætti veitast 100 rdl, styrkur árlega úr spítalasjóðnum, eða spítala-
hlutir þessa hrepps. A~ vísu getur nefndin ekki beinlínis rá'bi~ til
þess, a~ þessi hreppur fái hinn umbeðna styrk, vegna þeirrar aðal-
ákvdrðunar með spítalasjó'bina, sem á~ur er tekin fram, og eins af
því, a~ það er hvorki vissa fyrir því, að hinir holdsveiku njóti þessa
styrks eingaungu, þegar hann rennur í sveitarsjóð, ne heldur, fyrir
hinu, að þessir menn haldi allt af kyrru fyrir í sama hreppi. þar
að auk eru til holdsvelkír menn í sumum öðrum sjóplássum, þó þeir
sðu ekki þar eins margir, sem kynnu a'b gjöra sömu kröfur til spí-
talasjöbanna, þar þau einnig hafa borgað spítalahluti. En se hrepp-
urinn svo báglega staddur, ab hann geti ekki boríð sveitarþýngsli
sín, virðíst hann öllu framar eiga tilkall til hjálpar úr jafnaðarsjóði
Suðuramtslns, en úr spítalasjóðnum. þar á mót er það ætlun vor,
a'b hin bezta og verulegasta hjálp, sem hinir holdsveiku í áminnztum
hrepp gætu feíngíð, væri, a'b þar yr~i settur sem bráðast nýr læknir,
eins og nefndin telur sjálfsagt, að þessir sjúklingar seu ser í lagi
teknir til greina vi~ útbýtíngu gjafameðala fyrir Suðuramtíð.

4. Barðastrandar- og Stranda-sýslur, sem eru mjög víðlendar ;
hin fyr talda er mjög vogskorin og í henni eru margar eyjar á
Breiðafirðí, báðar eru þær mjög víðlendar með heiðum og fjaIIveg-
um, ör'bugum yfirferðar, en hvorug hefur lækni innan sinna takmarka.

5. Þingeyjarsýsla, sem skiptist í Suður- og Norður- Þíngeyjar-
sýslu, og er mjög fjölmenn og víðlend með laungum fjallvegum, en
Iæknislaus.

6. a, Borgarfjarðar- og Mýra-sýslur eða b, Múlasýslur.
En þó nefndin telji læknaembættafæðína her á landi einhverja

hina helztu orsök til þess, að svo fáir Íslendingar að undanförnu
hafa lagt fyrir sig læknísfræðí vi'b háskólann, og a'b fyrirheit frá
stjérnlnni um fjölgun þessara embætta mundi verða kröptug hvöt
fyrir þá til a~ stunda þessa vísíndagreín, mundi þó þessum tilgángi
enn betur verða ná~, ef þeim þar að auk væri heítlð serlegum styrk
í nokkur ár, meðan þeir væru a~ búa sig undir embættispróf víð
haskölann, og með því reynslan er þegar búin að sýna, að leyfi það,

424



sem konúngur þann 23. ág. 1848 allramildilegast gaf landlækninum
og hðraðslæknunum, að af jafna~arsjó~i hvers amts mætti árlega
verja 200 rdI. til að kenna aðstoðarlæknum, ekki hefur haft þau
tilætluðu not, vill nefndin raða þínginu til, a~ bera þá bæn fram
fyrir konúnginn, a~ þessu fe megi eptirleíðís fyrst um sinn verja til
a~ styrkja með því íslenzka stúdenta, sem vilja lesa læknisfræði við
háskólann, á þann hátt, að hver þeirra feingi 100 rdI. styrk árlega
í 4 ár, ef þeir sanna, a~ þeir halda þar áfram lærdömsíðkunum
sínum, og ættu þeir, þegar þeir sækja um slíkan styrk, a~ skuld-
binda sig til, a~ sækja um læknis embætti her á landi strax og þeir
hefðu tekið embættispróf víð háskólann.

Samkvæmt íramanskrifuðu vill því nefndin ráða þínginu til allra-
þegnsamlegast að beiðast þess af ham! hátign konúnginum, að hann
allramildilegast vilji heita því:

A, a~ ný læknaembætti verði stofnuð :
1. í Árnessýslu.
2. í Skaptafellssýslum.
3. í Keflavík fyrir Suðurnes í Gullbríngusýslu.
4. í.Barðastrandar- og Stranda-sýslum.
5. í Þíngeyjarsýslu.
6. í Mýra- og Borgarfjarðar- eða í Múla-sýslum.

B, að í stað þeirra 200 rdl., sem með allrahæstum rirskurði 23. ág.
1848 er heitið, a~ megi árlega verja til þess, að landlæknir og
hðraðslæknír her á landi geti kennt aðstoðarlæknum, þá heiti kon-
úngur allramildilegast árlegum 100 rdI. styrk, fyrst um sinn,
hverjum þeim íslenzkum stúdenti, sem eptírleiðis stundar lækn-
Isfræðí víð háskólann, og að hann njóti þessa styrks í 4 ár, ef
hann sannar, að hann haldi áfram lærdömsíðkunum sínum í
Iæknlsfræðí, og skuldbindur sig til, að loknu embættisprófi, að
sækja um læknis embætti her á landi, og a~ þessi styrkur skuli
endurgjaldast ríkíssjöbnum úr jafnaðarsjöðí amtanna.

Reykjavík, þann 25. júlí 1855.

G. Einarsson. P. Petursson, Þ. Guðmundsson. lJf. Andresson.
form. og framsöguma'tlur. H. G. Thordersen-

Framsögumaður (P. Petursson): Eg vona, ab þínginu se
ljóst af nefndarálitinu, hvaða stefnu nefndin hefur haft fyrir augum,
en um hin einstöku atriði málsins mun eg eigi tala, fyr en eg hef
heyrt athugasemdir þíngmanna um þau.
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Jón Guðmundsson: Eg talaði á móti sannfæríngu minni, ef
eg segðist vera alls kostar ánægður með nefndaráliti'ð; samt geðjast
mer eigi illa a'ð því, og hef eg verið huggóður um máli'ð af því,
hverjir í nefndinni voru. Máli'ð er mikils varðandi, og stefnan í
því er rett; því eg vil ekki efa, heldur treysti því, að nefndin hafi
af einlægni og hreinskilni meint og sagt það, sem hún útlistar í
alitsskjall sínu um, hver se og eigi að vera aðaltilgángurinn með
spítalasjéðina, nefnilega hinn sami, sem var haldið fram á þínginu
1845 og 1847; en það getur vel verlð, að nefndin hafi haft yfir-
gnæfandi forsjálnisástæ'ður til a'ð gera atriðin frá 1847 ekki að aðal-
uppástringu sinni. En síðan hafa spítala-sjóðirnir vaxið um 11000
dali, og árlegar tekjur þeirra rffkað, einkum síðan ráðherrabréflð 23.
ágúöt 1848 gerði breytíngu á þeim. Allt um það geta vel verið
yfirgnæfandi forsjalntsaetæður fyrir því, ab fylgja ekki fram nú
þeim uppástúngum beinlínis, eða nú að biðja um læknaskóla og spítala
her, og því vil eg ekki taka mer breytíngaratkvæðí um það ; en eg
vil vekja athygli þíngslns a\'} því, a\'} það se þó í raun og veru ekki
eins margt og verulegt máli þessu til fyrirstöðu, eins og nefndin
segir. Eg vil ekki vefeingjá orð hennar, ne segja, a'ð áætlunin se
raung, en eg held samt, a\'}ekki vanti eins mlkíð og nefndin tiltek-
ur, að þa\'} vanti alls ekki her um bil 760 dali á ári til þess a'ð
hafa þetta fram, nú sem stendur, enda þó ab menn vildu á þessu
augnabliki stofnsetja læknaskóla ; en það er, eins og menn vita,
ekki korníð strax í krfng, þó þíngíð beri upp víð stjórnina einhverja
uppástúngu, og svo mundi hafa orðíð um þessa, þó hún hefði verið
nú nppborín, a'ð 3 eða 4 ár mundu lfða, á'ður en farið væri a'ð láta
henni verba framgeingt, en á þeim 3 eða fjórum árum getur spítala-
sjébunum græðzt rníkíð fe, eins og nú var sýnt, og þá yr'ði þuö
miklu minna, sem á vantaði, heldur en nefndin hefur talið. En af því
nefndin hefur áliti'ð það æskilega breytíngu, að her kæmist stofnanir
þessar á fót, þá hefbí hún líka átt a'ð benda lí fleira, en bláberar tekjur
spítalanna, sem til þess mætti verja, t. a. m. húsaleigu lyfsalans her,
150 rdl, árlega, undir eins og mannaskipti yrði ; lyfsala hans er nógur
atvinnuvegur, þó ekki fái hann laun til þess að hafa hana á hendi, og því
fe, sem veitt er til fátækra-rneðala, gæti verið miklu betur varið, en
á þann hátt, sem nú er, ef því væri varið til að hafa við læknínga-
tilraunir vib fátæka sjúklínga á spítalanum. Þa'ð eru margar sveitir,
sem ekki fá skíldíngsvlrðl af meðölum þessum, og kemur þa'ð þó
alls ekki til af því, a'ð embættismenn þeir, sem eiga að hafa eptir-
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lit meðþessu, hafi ekki viljað láta þa~ koma sem jafnast niður, heldur
af því, að Iyrlrkomulagíð er skakkt frá upphafi. Eg hefði óska~, a'l>
nefndin herði bent á atríðin íbænarskránni 1847, um betri tilhögun
á gjaldi og heimtíngu spítalahlutanna; því þessu er mjög ábótavant,
og kemur það ekki af því, að yfirmönnunum se hægt að haga þessu
öðruvísi, heldur af hinu, að lagaákvarðanírnar her að lútandi eru
ónógar og óljósar, fáir skilja þær fyllilega, og enn færri vilja skilja
þær rétt, þa'b er einkum víðvíkjandi reglum þessum, að eg vil
áskilja mer breytingar- eða víðauka-atkvæði. En það er ýmislegt fleira,
eptir stefnu nefndarinnar, sem heiði mátt verða máli þessu til styrktar.
Menn létu leiða sig ári'b 1847 til að stínga upp á aðstoðalæknum, en
reynslan hefur nú sýnt, að sú uppástringa var byggð á sandi, og er
svo þeim 200 rdd., sem til þess voru ætlaðir úr hverjum jafnabar-
sjól'>i, óeytt, og það munu landsmenn álíta, að þessum 200 dölum af
jafnaðarsjóðunum verði aldrei betur varið, en ef menn kæmu upp göð-
um læknaskóla og gætu feíngíð þaðan innlenda lækna. Eg heiði líka
viljað óska, al'> nefndin heiði bent til, al'>undir .l3ins og næg efni
reyndust fyrir hendi til a'b stofna her spítala og læknaskóla, þá væri
sjálfsagt, að svipta stúdenta við háskólann þeim styrk, sem nefndin stíng-
ur nú upp á a'b veita þeim til braðabyrgða, til a'b stunda læknisfræði.
Eg álít og, og því hefur raunar ekki verið hreiftá þíngum a'b und-
anförnu, ab, ef her kæmist spítali og læknaskóli á, þá væri það veru-
leg umbót fyrir Reykjavík, og því ætti hún líka a'b leggja sitt til
þess eptir efnum; þao gerir og hver staðarmynd, að reyna til a'b
eignast eitthvert sjúkrahús, og til þess ættu yfirvöldin a'b styrkja;
jafnframt og það væri gagn fyrir landið, a'b koma upp læknskéla og
spítala, gæti það verið styrkur fyrir Reykjavík, og hún haft af því
bæði gagn og sóma, og má því vel styrkja til þess ao nokkru.

FramsögumaðU1': þal'> gleður mig, al'>hinn heiðraði varaforseti
samþykkti aðalstefnu nefndarálitsins, og hef eg því lítio að svara
ræðu hans. þar sem hann heit, að það væri ekki eins margt máli
þessu til fyrirstö'bu, og nefndin hefur tekíð fram, þá getur það verið,
a'b hún hafi ekki farið út í yztu æsar í að benda á fe til styrktar
þessum stofnunum, því þa'b lá ao nokkru leyti fyrir utan aðalstefnu
hennar, sem Hr sú, að gjöra uppastiingu um, hvernig bæta mætti
úr hinni bráðustu nauðsyn í þessu efni. Varaforseti taldi tekjur, sem
nefndin heiði getað tilfært, t. a. m. húsaleigu lyísalans, og annað
þess konar; þessar sömu tekjur tilgreindi einnig nefndin árj\) 1847,
en bæði er það óvíst, a~ þær fáist, og svo var eingin þörf á því
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fyrir þessa nefnd, a'ð benda á þær, því þegar hún sá, að okkur enn
þá vantabí 760 dali um ári'ð til þess, að geta korníð her upp jafn-
vel ófullkomnum læknaskóla og spítala, þótti henni því síður nauð-
syn til bera a'ð benda á, hvaðan kann ske mætti fá eitt eða tvö
hundruð dala tekjur, sem aðaltílgangur hennar, eins og á'tJur er sagt,
var í þetta sinn að bæta eitthvað úr, þangað til spftalasjéðírnir hefðu
svo aukizt, að líkindi væru til, að læknaskóli og spítali gætu her þrifizt
og haft þau tílætluðu not. Nefndin áleit það til ógæfu, a'tJ fara að
stofna slíkt, meðan fe er ekki til þess; og þVÍ hefur hún farið því
á flot, a'tJ læknum yr'ði fjölgað, án þess að snerta spítalasjéðína ; en
þá var eigi annað meðal fyrir hendi en þessir 200 dalir, sem heitið
hefur verið til kennslu aðstoðarlæknum og nefndin áleit, a'ð með
því fe yrði ekki lækna skipunin betur styrkt, en ef því væri varið til
að styrkja Íslenzka stúdenta til a'tJstunda læknisfræði. þessu fe vill
nefndin láta verja þannig fyrst um sinn, þangað til spítali og lækna-
skóli er kominn á.

Konúngsfullt'rúi: þa'ð eru einúngis fáar athugasemdir, sem eg
hef að gjöra vi'tJ þetta nefndarálit. Eg verð þá fyrst að taka það
fram, a'ð það, sem bráðust nauðsyn ber til, er að fjölga læknum her á
landi, og eg ætla, a'ð það muni verða kljrifandí, væri það gjört smátt
og smátt, og væri til launa þeirra lagt nokkuð af ávöxtum spítala-
sjó'ðanna og má ske nokkur styrkur fyrst um sinn af amtsjafnaðar-
sjó'ðunum. Hvað Hallbjarnareyrarspítalsjéð snertir, þá skal eg geta
þess, að þessi sjó'tJur hefur híngað til vaxíð svo lítið, af því þar
hafa verið 2 ömagar, með hverjum borguð hafa verið árlega 10
hundruð á landsvísu, samt þar að auki allir spítalahlutirnir úr Snæ-
fellsnessýslu, og enn nú a'ð auk 40-50 rdl. úr spítalasjéðnum. Nú
er öðrum þessum ómaga lett af, og hinum mun mega koma fyrir eptir-
leíðís með minna meölagí, en verið hefur, og því má ætla, a'ð þessi spí-
talasjóður vaxi her eptir árlega miklu meira en híngað til hefur verið.

Í 2. uppástúnguatriði nefndarálitsins er það, eptir Því sem mer
virbist, ekki nógu skýrt tekið fram, hvort sá þar umbeðní styrkur af
jafnaðarsjóðum amtanna eigi að takmarkast þannig, að hann ekkert
ár yfirstígi þá 200 rdl., sem um er geti'tJ í allrahæstum úrskurði 23.
ágúst 1848, því eg verð a'ð álíta, að þessir sjóðir þoli ei stærri ár-
leg útgjöld í þessu tilliti, en þá á'tJurnefndu upphæð ; og því vil eg
biðja hinn hefðraða framsögumann a'tJskýra þetta atriði betur fyrir mer.

Framsögumaður : Í tilefni af orðum hins hæstvirta konúngs-
fulltrúa vil eg leyfa mer að geta þess, að nefndin ætlaðist til, a'ð
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íslenzkir stúdentar feingi styrk þenna, þángað til læknar kæmu II
hina 6 staði, sem stúngíð er upp á að þeir komist á. Þa~ hefbí
raunar að vísu mátt einskorða þetta betur, en nefndin hélt, að til
þess mundi eigi koma, að 6, og því síður fleiri, færu strax a~ lesa
í einu. þessa tilteknu fjár-upphæ~ áleit nefndin a~ ekki mætti
yfirskríða ; og hvað því viðvíkur, hversu a~ skuli fara, þegar þessir
6 læknar væru feingnir, þá áleit nefndin ser ekki skylt að taka það
fram; tíminn verður að ákveða það.

V. Finsen: Mer hefur skilizt svo, sem nefndin muni vilja láta
konúng ákveða fyrir fram embætti lækna og laun þeirra af ríkis-
sjó~num. Eg er þeirrar meiníngar, a~ það væri æskilegt a~ fá
þessar stofnanir; en mer er ekki ljóst, hvort menn eigi a~ biðja
konúng a~ stofna nú slík embætti, því slík embætti verða eigi til-
tekin, fyr en ríkísþíngíb væri búið a~ ákve~a og samþykkja launin
handa þeim. Slík útgjöld munu nú líklega ekki fást a~ sinni, og
þá held eg raðlegra, að fá nokkra lækna, sem mætti taka launin
handa af spítalasjóðunum fyrst um sinn, þangað til öðruvíst yrði ákYeM~;
eg gjöri t. a. m. rá~ fyrir 3 læknum, með 400 rdI. launum handa
hverjum, og gæti þá spítalnsjéðlrnír samt lagt nokkuð upp og síðar
mætti búast við, a~ það fyrirkomulag kynni að koma á fjárhag lands-
ins, a~ þetta fe mætti greiðast af landssjóðnum eða ríkissjéðnum,
og spítalasjóðunum þá verja til spítala og læknaskóla, en að öðrum
kosti yrði líklega a~ bí~a í 10 ár eða meira, án þess að neitt væri
gjört vi~ læknaskipunina. Í þessa stefnu mun eg því áskilja mer
breytíngaratkvæðí.

Framsögumaður : Þa~ er satt, ef öll þessi embætti em ákvebln
strax, þá yrði að bera það upp fyrir ríkisþínginu, og til þess geingi
þá svo mikíð fe, að það em lítil líkindi til þess, að það samþykki
þetta strax, en það er ekki meiníng nefndarinnar; heldur einúngis
fyrirheit um, að slík embætti verði smásaman stofnuð, jafnóðum og
einhverjir hæfilegir Íslendingar, sem lokið hafa embættisprófi í lækn-
ísfræðl, sæktu um þau. Stjórninni getur verið kunnugt um það, hve
margir Íslendíngar í hvert skipti em í þeim vændum að sækja um
slík embætti, ef þeir hefðu opinberan styrk einmitt í þessu skyni,
svo þetta getur aldrei komið flatt upp á hana; það þarf ekki heldur
að búast víð því, að fleiri en eitt af þessum embættum eða mest
hö yrðu veitt á ári, og um svo líti~ fe mundi ríkísþínglð ekki
synja, þar e~ líka stjórninni er innan handar að ákveða, hvenær
þetta fe skuli endurgjaldast rfkissjéðnum. Eg gjöri eigi rá~ fyrir
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aD það muni líða á laungu, áður en spítalasjóðurinn geti tekið ab
ser þessi laun, sem eptir uppástúngu nefndarinnar fremur eru lítil.

II. Kt'. Friðriksson: Þa~ eru einmitt þessi litlu laun, sem fæla
mig frá ncfndar.ílltínu. Launin verða að vera svo, a~ embættismað-
urinn þurfi ekki að gefa sig víð öðru. Nefndin hefur sjálf leitt rök
a'b þYÍ, a\') spítalasjóðirnlr séu eigi nægir enn þá, til að stofna lækna-
skóla og spítala af þeim, það vanti enn þá um 19000 dala, til þess
a'b koma upp þessum stofnunum. Mer virðist 2. grein nefndarinnar
skrítin af reyndum mönnum, því 100 dala styrkur mun "eigi fjölga
læknum um einn, hvað þá heldur fleiri. Þa\') er nefndinni kunnugt, að
íslenzkum stúdentum, er stundað hafa læknisfræði, hefur verið veitt-
ur styrkur fremur öðrum, en eigi eru fleiri læknar her fyrir það ;
ver vitum allir, að menn hafa kallað sig studiosos medicinae et
chirurqiae til þess a'b njóta þessa styrks; hinum háttvirtu nefndar-
mönnum er það og án efa kunnugt, að til þess að sanna, a'b stú-
dentar stundi þá og þá víslndagreín, þurfa þeir einúngis tvo daga
a'b gánga á fyrirlestra, og þlí fá menn þenna styrk. Þa\') er líka
með öllu öeðltlegt, að styrkja menn að stunda eina vísindagrein
fremur en a'bra; það er einmitt laungun mannsins sjálfs, eða a~ einhver
finni sig betur lagaðan til hennar en annara, sem á að draga menn,
og svo embættið á eptir. Mer finnst þvf þessi rá\') nefndarinnar ó-
hafandi. Hún vill og stofna læknisembætti nú þegar; en hún hefur
eigi gætt þess, að skóli vor eigi er kominn svo lángt enn, að úr
honum ritskrifist fleiri en 6 á ári; laungun Íslendínga til menntunar
er eigi orðín meiri en svo enn þá, og menn geta því eigi hugsað
til, að fá næga íslenzka lækna fyrst um sinn, enda se eg ekkert á
móti því, a\') taka danskan lækni, meðan íslenzkur ekki fæst, en
laun hans verða að vera líívænleg, ef menn eiga að geta búizt víð,
a\') sá maður sæki um læknis embætti her, sem nokkurt lið er í.
þa\') er líka óe'bilegt -. og því get eg skotið til ldglærðra manna .-
a\') menn skulu vera skuldbundnir til að sækja um embætti, sem
ekki er lifandi víð, þó að stefna nefndarinnar se í sjalfu ser gó\'),
þá er henni þó framfylgt lí þann hátt, að eg get ekki með neinu
móti fallizt á hana.

Framsögumaður : Eg held, a\') þingmaður Reykjavíkur hafi
lauslega Iesíð nefndanílltíð, að minnsta kosti sýnast athugasemdir
hans á lausum grundvelli byggðar; hann talar í öðru orðínu um
efnaskort, en í hinu orðinu um að launa vel; en það er þo mun-
ur á, hvert embættið er; 300 dalir í sveit eru ekki svo lítið, þegar
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brijörðin el' með. Nefndin hefur eigi heldur sningíb upp á, a'ð launin
sen allt af þau hin sömu; hún hefur þvert á móti ætlazt til, al) þau
aukist mel) tímanum. Þfngmaðurínn gat þess, al) síðari uppástúnga
nefndarinnar væri óhafandi, al) styrkja íslenzka stúdenta á þann hátt,
sem hun hefur farið fram á, og sagðl, a'b .á~ur hefðu þeir Ieingíð
meiri styrk, en nú, og þó hefðu þeir ekki lesíð læknisfræði a'ð held-
ur; en nefndin hefur stúngi'ð upp á ekki einungis því, a'ð þessir
stúdentar feingju styrk, heldur og að embættunum yrl)i fjölgal) ; þau
hafa híngað til verið fá, og því er ekki von, að margir hafi orðið til
að lesa til þeirra læknísfræði, þegar þeir gátu biilzt vlð a'ð vera her
embættislausir alla æfi. Hann sagði, að nefndin hefði farið á flot 6
embættum, og að menn byggjust víð, al) 6 menn færu strax al) lesa
til þeirra; það er hvergi sagt, og til þess hefur nefndin eingan veginn
ætlazt, heldur bjóst hún þvert á móti víð, að það mundi ske smátt
og smátt; hann áleit og ögerandl, al) skuldbinda menn þannig, eins
og nefndin hefur farið fram á; það kann gjarnan a~ vera, ef ekki
verður lifað á embættinu; en eg mótmæli því, a'ð eigi se lifandi á
300 diilum í sveit, fyrir utan aukatekjur (Praxis), og eg Iilít lækn-
inum fullkomlega bjóðandi þessir kostir fyrst í stað, og a'b þessi
skuldbindíng se ekkert ósæmileg; því þeir, sem þiggja hinn unital-
aða styrk, vita, al) hvaða kostum þeir eiga að gánga. Eg játa, að
eg skildi eigi, hversu þíngmaðurlnn vill koma þessu fyrir, þegar hann
YiII setja danska lækna í sveitum her, þar sem þeir eru lifnabar-
háttum öldúngis ðvanlr og eiga víst bágt með a'b fella sig við þá,
og eg se eigi, hversu þeim verður launað, eptir efnahag vorum.
þa'b er munur á, hvort það er danskur maður, eða íslenzkur mað-
ur, sem er settur upp í sveit, hvar velgeingni manns al) miklu leyti
er undir því komin, a'b hann kunni að hagnýta ser gæð! þessa lands.

E. 6. Kúld: þa'b er fátt, sem eg hef að leggja til þessa máls,
nema um það, •er þíngmaður Reykjavíkur sagði, al'! þal'! kæmi af
laungunarleysl manna her, hvað fáir kæmust út úr latínuskólanum,
og því líka, hvað fáir feingjust í embætti; en eg verð að neita því,
því þa'b er eingan veginn sannur vitnisburbur um Íslendínga, al) þeir
vilji ei menntast, heldur er það efnaskortur, sem tálmar þeim, en eigi
laungunarleysi. Hann vildi heldur hafa danskan lækni, en aðhyllast
uppástúngur nefndarinnar, en hann tiltók eigi laun hans; hann tal-
aði eigi um það, hversu þeir hefðu gefizt oss, eða hversu stutt þeir
allflestir hefðu setið her; hann gat þess eigi, að þeir hafa farið og
setið upp á vartpenínga, sem víð, ef til vill, verðum al) borga, af
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hvaða sjól'li, það er mer nú al'l sönnu ekki ljóst. þessir læknar, sem
her ræðír um, er ætlazt til að allir búi upp til sveita, en hvorki í
Reykjavík eða Hafnarfirðí, svo mer þykir Iíklegt, að þessi þíngmað-
ur fari ei núna al'l berjast fyrir því, al'l 900 dala laun sðu of lítil, þó
þau væru það um daginn fyrir sýslumanninn í Gullbríngusýslu; eg
segi honum se fullsæmandi að samþykkja 300 rdI. laun fyrir þá
lækna, sem her ræðir um, því þeir verða eins vel og betur úr garði
gjörðir með það, en sumir sýslumenn vestra; og ef honum þykir ó-
hæfa al'l bjóða lækninum að eins 300 rdI. embættislaun fyrst um sinn,
hvað vírbíst honum þá um laun sumra prestanna? Hann sagði, að
styrkurinn, sem stúdentum var veittur til 1847, hefði eigi orNI'l til
af fjölga læknum, en það er þó einmitt hvöt fyrir þann, sem vill
sigla, en vantar efni til, þegar honum býðst til þess 100 dalir. Hvað
nefndarálitið sjálft snertir, líkar mer það vel, þó vil eg leyfa mer
a'b skjóta því til nefndarinnar, hvort eigi muni ráðlegt að tiltaka,
hvað mörgum styrkur þessi skuli veitast. Mýrasýsla og Borgarfjarð-
ar finnst mer og fremur verba út undan eptir nefndarálitinu. Eg
hefði viljað, að þær hefðu felngíð 1 lækni, eins og hinar sýslurnar,
því eg kalla þær lækníslausar, þó þær eigi kost á al'l leita annað-
hvort til Reykjavíkur eða Stykkishólms. Eg vildi, al'l nefndin hetOi
orðað öðruvísi um Mýra- og Borgarfjarðar-sýslu og Múlasýslur, og
eg mun því áskilja mer breytíngaratkvæðí í þessa átt.

ll. Kr. Friðriksson: Hinn heiðraði framsögumaður bar mer
það á brýn, að eg mundi hafa lesið heldur lauslega nefndarálitið ;
en eg held hann hafi tekið heldur lauslega eptir því, sem eg sagði.
Eg sagði eigi, að búskapurinn eigi gæti orNð þeim til styrktar, en
eg vil, a'b laun þeirra, eins og líka hverra annara embættismanna,
séu svo mikil, að þeir þurfi búskaparins ekki við, til þess að geta
lifað sómasamlega, og þeir geti stundað embætti sitt eitt. Honum
þóktu 300 rdl. um árið nægileg laun, en þetta er þó eigi meira, en
stúdent þarf víð, meðan hann er að lesa undir embættlspréfið í
Kaupmannahöfn, og mun það eigi reka eptir neinum manni, að
stunda læknisfræði í Kaupmannahöfn. Ila nn sagði, að launin mundu
aukast síðar, en hann gat eigi þess, hvenær og hversu míkíð ; þeir
eiga, ef til vill, að fá þessa launaviðbót eptir 20 eða 30 ár. Hann
sagði og, að þegar embættunum væri fjölgal'l, þá mundu fleiri fara
a'b lesa læknisfræði; en eg held, að eg geti fullyrt, að ekki einn fer að
lesa læknísfræðí fyrir það, þótt þeim se fjölgal'l, þegar þeir eiga eigi
von á hærri launum en 300 rdl.; eg fyrir mitt leyti er sannfærður
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um það. Þa~ var ekki rett, sem þingmaður Snæfellínga hafði eptir
mer, að eg heldur vildi hafa danska lækna en íslenzka, en eg sagð-
ist heldur vilja hafa danska lækna en einga, enda get eg alls ekki
se~, a~ danskir læknar geti orðíð her a~ miklum notum, ef þeir
annars eru duglegir menn; en menn geta eigi búizt víð, að duglegir
menn sæki um læknisembætti her á landi, meðan launin eru eins
lítil, og þau eru; og hinir' dönsku læknar, sem híngað hafa kornið,
hvers vegna hafa þeir eigi tollað her? einmitt vegna launanna. Enn
fremur vill nefndin, að menn þeir, sem styrk fá til a() lesa læknis-
fræði, skuli skuldbinda sig af frjálsum vilja til að verða læknar á
ÍSlandi, en til þess skuldbindur sig einginn almennilegur maður ; og
yrðí það til þess, að eins færi um þá, og þegar veittur var styrkur
guðfræðíngnm þeim víð Kaupmannahafnarháskóla, er vildu skuld-
binda sig til a() verða prestar á Grænlandi, því einginn hefur farið
þángað nema þeir, sem hafa lökustu einkunn; því að ef þeir eiga
víst embættið, hirða þeir ekkert um að verða vel að ser, eða hvernig
prófið geingur, og, enn sem korníð er, er það þó eina vissan, sem
feingin verbur fyrir dugnaði embættismannsins, sem á að verða ; því
að ef stúdentar eiga að skuldbinda sig til stjórnarinnar, þá verður
hún líka að skuldbinda sig til að veita þeim embættín, þegar þeir
hafa af lokið prófi sínu, og þá verður eigi heldur um það spurt,
hvaða einkunn þeir hafi feingíð. A() svo fáir leita ser menntunar,
sagði eg ekki að kæmi af Iaungunarskorti, en eg sagði, að laungun
Íslendínga til menntunar væri eigi komin leingra en svo enn, a() 6
að eins útskrífuðust úr skóla á ári; annars get eg eigi veri() að
hræsna fyrir Íslendíngum, og verð því a() segja, að eg held það
komi af hvorutveggja, laungunarskorti og efnaskorti. þá stíngur
nefndin upp á þVÍ, að setja skuli lækni annaðhvort í Mýrasýslu eða
Múlasýslu; þetta er mjög óljóst orðað, og liggur beinast víð að skilja
það svo, að það standi á sama, því a~ það megi sækja lækni úr
Múlasýslu vestur í Mýrasýslu, ef á liggur. Af nefndarálitinu get eg
ei komizt til annarar eða betri niðurstöðu, en bezt se að fresta mál-
inu; eða þá a() stofna nú þegar eitt læknlsembætti, og taka laun
handa honum af spítalasjéðunum, og láta þau verða líívænleg ; enda
se eg ekki, ab það verði vexti spítalasjóðanna til mjög mikils hnekkis ;
en reyna svo til að stofna önnur fleiri læknisembætti smátt og smátt,
eptir því sem efnin leyfa.

Framsögurnaður: Eg held varaþíngmaður Reykjavfkur hafi
lagt of mikla þýMngu í það, sem nefndin drepur í áliti sínu á laun
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læknanna; nefndin hefur sagt, að laun læknanna skyldu vera "hæfi-
leg", án þess að henni þækti serleg nauðsyn til í níöurlagsatrlðun-
um ao vera ao stinga upp á launaupphæbínni, eptir sem nú stendur
á. Nefndinni Hr um ao gera a'b segja einúngis álit sitt um þessa
lælmafjölgun, en hún vildi leggja það stjóminni á sjálfsvald, hvemig
laun læknar þessir skyldu hafa. þa'b er einnig alkunnugt, að 300
rdl. í sveit eru eins göðír og 600 í Reykjavík. þar sem hinn
heíbraðl varaþíngrnaður Reykjavíkur fann það éhafandí, að veittur
væri styrkur til að læra læknisfræði, þar ekki hefðu fleiri Íslending-
ar a'b tiltölu stundað læknísfræðí vio hásk61ann fyrir 1847, meðan
þeir höfðu þar meiri styrk, en sí'blln, þá vil eg geta þess, a'b eg
veit ekki betur, en að allir þeir læknar, sem her eru, hafi notið
styrks við háskólann fyrir 1847, og mun þetta hafa hvatt þá til að
lesa, og sama mundi verba ofan á eptlrleíðis, ef þeim væri heitið
meiri styrk en þeir nú hafa, einkum þegar læknaembættunum jafn-
framt er fjölgað, því meðan þau eru svona fá, geta þeir litla von
gjört ser um al'! geta ná'b íþau. Á þessu hvorutveggja hefur nefnd-
in víljað raða bót bæðí með Því ao fjölga embættum og styrkja
menn til að lesa læknisfræði.

þar sem varaþíngrnaður Reykjavíkur ei þóktist geta skilið,
hvernig á því stæði, ab læknir skyldi verða settur annaðhvort í
Mýra- eða Múla-sýslu, þá stó'b svo á því, a'b nefndin var í vafa um,
hvort umdæmið skyldi meta meir, en þar á báðum stöðunum sýndist
vera þörf á lækni og nefndin einúngis vildi fjölga læknum um 6;
þá vlrtist nefndinni bezt að leggja stjórninni í sjálfs vald að skera
úr, í hverri sýslunni 6. læknirinn skyldi verða settur.

Þíngmaour Snæfellínga skoraði á nefndina, hvort hún ei mundi
vilja tiltaka, hve margir ættu ao fá styrk til að lesa læknisfræði. Um
þetta get eg ekkert sagt fyrir hönd nefndarinnar, en ræð honum til,
eptir sem nú stendur á, að áskilja ser viðaukaatkvæði um þetta.

G. Einarsson: Eg hef fáu víð no bæta víð það, sem framsögu-
maður hefur sagt, því hann er ánægjanlega búinn að svara varaþíng-
manni Reykjavíkur. þess vil eg þó geta, ao nefndin áleit eins mikla
nauðsyn bera til þess, að læknir væri settur í Mýra- og Borgarfjarðar-
sýslur, eins og í Múlasýslur, en hún ætlaði þínginu ao velja um, í
hvorn staðinn æskilegra væri ao læknir kæmi. Svo gekk nefndinni
líka annað til, en það var það, að hún vissi ekki nema að læknir
s<Í,sem nú er í Múlasýslum, yrN kallaour til að búa á Eskifirði, og
þá væru sýslur þessar illa farnar í læknistilliti. I)ao sem hinn heiðr-
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aði varaþingmaður Reykjavíkur hefur talað, sumt hvað, þarf ekki a\)
hrekja, því það dettur um sjálft sig. Hann byggir nefnilega þá lopt-
byggíngu, sem lángt er fyrir ofan Ísland og ásigkomulag þess. þal)
verður eflaust sú reynd á núna fyrst, al) búskapur upp til sveita verð-
ur al) bæta laun embættismanna þeirra, er þar búa, því landið er
ekki fært um at gefa embættismönnum meiri laun en svo, og að
þessu mega þeir, sem fara al) læra, gánga sem vísu. Nokkru öðru
máli er að gegna um þá embættismenn, sem hljóta a~ búa í kaup-
stöðum ; þeim verður al) gefa þau laun, að viðunandí séu þeim og
þeirra til framfæris, því þeim er fyrirmunað al) geta haft búskapinn
ser til styrktar, þar hjá verður allt þeim kostnaðarsamara, Hvað
spítalasjéðína áhrærir, álít eg bezt, al) ekki se fyrst um sinn á þeim
snert, heldur látnir aukast; svo má á sínum tíma hafa þá til ein-
hverra verulegra umbóta, en í millitíð vil eg þó láta halda í áttina
og færa í lag fyrir ser, því þegar eínaleysíð er á aðra hönd, álít eg
bezt al) halda hægt og hægt áfram, en missa þó ekki sjónar á aðal-
stefnunni.

H. Kr. Friðriksson: Eg ætla al) spyrja hinn helðraða fram-
sögumann : hvert á stjórnin al) leita um þekkingu á Íslandi, ef ekki
til alþíngls ? og þegar nú alþingi sjálft stingur upp á 300 rdI. laun-
um, og álítur þau laun sæmileg, þvi skyldi þá stjórnin breyta þessu,
eða hækka? Þegar framsögumaðurínn sagði, al) fleiri hefðu lesið lækn-
Isfræðí fyrir 1847, vegna þess þeir hefðu feíngið meiri styrk, þá ætla
eg, al) fyrir 1847 hafi ekki fleiri leslð læknísfræðí en 5 á framt al)
30 ára tímabili; en á hinn bóginn hefur sfðan 1847 einn Íslending-
ur þegar tekið próf í Iæknísfræðl og annar er nú að lesa læknisfræði,
svo eg ætla, al) hlutfallið se nú eingu verra. Þegar þíngmaðnr Dala-
sýslu segir, al) búskapurinn eigi al) styl)ja laun lækna og annara em-
bættismanna, hvernig á þá al) skilja það, þegar alþingi bíður um, al)
embættismönnum se gert al) skyldu al) búa i kaupstað, og stjórnin
gjörir þab ? Eptir hans skoðun má ekki skylda neinn embættismann
til þess.

E. 6. Kú7d: Eptir þvi sem hinum hefðraða framsögumanni
fórust orð á~an, álít eg mer vissara al) áskilja mer breytíngaratkvæðí
um, al) ákveða tölu þeirra, sem eiga al) fá styrk til al) læra læknis-
fræði, og skal eg seinna orða atkvæði þetta nákvæmar. þar sem
varaþíngmaður Reykjavíkur ætlar, al) sumir af hinum nýju læknum
eigi al) búa í kaupstöðum, þá bil) eg hann gæta þess vel, al) nefndin
hefur ekki ætlað neinum þeirra a'ð búa í kaupstað, Danskir læknar,
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er her hafa verið, hafa ekki faríð héðan vegna launaleysis, heldur af
því þeir ekki kunna a'tl búa; en eg ætla, a() tæplega muni nokkur
Íslendíngur, þó hann hafi geínglð í skóla, og leslð víð háskólann,
gleyma svo búskap, að hann ei geti búið. Búskapur her á Íslandi
bætir sannarlega laun embættismanna fremur öðru, og í þessu ern
laun presta að mestu leyti fólgin.

Jón Guðmundsson: Mer finnst nú vera búið atl tala nóg um
búskapinn. En þess hefur ekki verið gætt, að störf embættismanna
þessara eru á annan hátt en flestra annara embættismanna, því em-
bættisstörf þeirra og ferðalög, og íþví eru aðalverk þeirra fólgin, gefa
þeim nokkrar, og, ef þeir eru duglegir, ekki svo litlar aukatekjur; þar til
græða líka margir læknar ekki svo Iítið á meðalasölunní, þetta hvort-
tveggja dregur þá líka meira en föstu launin, og í því tilliti álít eg, að
þeir með minni launum séu betur farnir en margir aðrir embættismenn ;
eg get því ei álititl annað, en að 300 rdl, laun, og það upp til sveita,
séu nægileg, og það eru margir sýslumenn, sem ekki hafa meiri
laun atl frádregnum öllum kostnaði til skrifstofuhalds og annars.

þíngmatlur Snæfellínga hefur áskilið ser a() koma fram með
breytíngaratkvæði, sem eg ætlabí að taka að mer, og vil eg því fall-
ast á það,

Hvað atkvæði því viðvíkur, sem hinn heíbraðl konúngkjörni vara-
þíngmaður áskilur ser að bera upp, þá verð eg einmitt fyrir það a()
áskilja mer víðaukaatkvæðí í öldúngis gagnstæða átt, nefnilega að
spítalasjóðímír og aðrar tekjur þeirra séu ekki skertar a() neinu, held-
ur se þeim haldið sem bezt til haga til a() koma upp læknaskóla og
spítala her á landi sem fyrst, og skoða eg þá allar uppastiingur
nefndarinnar eins og til brababyrgðar, en a() aðalbritin se breytíng á
almennri læknaskípan, sem spítalasjóðunum verði varið til, eins og
líka nefndin hefur tekið fram í álitsskjaIinu. þetta ætla eg atl út-
tala, svo það komi fram seinna, og áskilja mer í því efni víðauka-
atkvæði um, atl stjórnin fari að hugsa um að koma upp spftölum,
þegar að spítalasjöbimír eru orðnir færir um það ; þar næst, að stjórn-
in se beðin um, að semja og leggja fyrir næsta þíng reglugjörð vi()-
"víkjandi spítalahlutunum og spítalajörðunum, enn fremur um, hvort
eigi megi leggja fet), sem nú geingur fyrir fatækrameðöl, til hins nýja
spítala, og eins húsaleigu þá, sem er veitt lyfsalanum í Reykja-
vík, þegar lyfsalaskipti verði, og loksins farið verðl að taka til yfir-
vegunar, að hve miklu leyti Reykjavík se fær atl styrkja til að stofna
spítala nú her í staðnum,
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J. Hávarðsson: Eg ætla að fara nokkrum orðum um 6. tölu-
Ilð í nefndarálitinu, að læknir verði settur annaðhvort í Mýra- og
Borgarfjarðar-sýslu eða Múlasýslu. Í Múlasýslu er mikil víMtta, sem sjá
má, þegar að aðgætt er hið mikla landssvæði frá Lánganesi og að
Núpsvötnum, eins og nú tilhagar. en verður líklega að Breiðamerk-
ursandí, þó læknir komi í Vestri-Skaptafellssýslu. Eg held það se því
hin gildasta ástæða til, að læknir væri settur þar sem fyrst, einkum ef
hinn núverandi læknir yrði skyldaður til að búa á Eskifirði, því þá
er honum bægt að mestu leyti frá, að veita læknishjálp í sínu af-
arstóra umdæmi, nema fáum sveitum rðtt í kríngum sig.

H. Kr. Friðriksson: Eg ætla að svara hinum hefðraða vara-
forseta því, að það var illa farið, að hann sagði mönnum eigi frá
því, hversu miklar aukatekjur læknanna eru her á landi; eg ætla,
að aukatekjur þær sðu litlar, er læknar hafa her fyrir verk sín, og
eins af lyfjasölunni, því að ef þeir hefðu mikinn gróða á lyfjasöl-
unni, mundu þeir eigi vera að beiðast þess, að lyfjabúðir værn stofn-
aðar ; og þó "eit eg eigi betur, en t. a. m. að sá læknir, sem nú er
á Ísafirði, hafi beiðst þess.

Framsögumaður : Eg veit ekki, hvernig eg á að sætta hinn
heiðraða varaþíngmann Reykjavíkur við þau 300 rdl. laun, sem nefnd-
in hefur sningið upp á, nema ef það skyldi vera með því, að benda
honum til þess, að meiri hluti nefndarinnar í máli þessu á þínginu
1847 stakk að eins upp á 200rdl. launum handa læknum, og voru
þó sumir þeir menn í meira hlutanum, sem hafa þókt frjálslyndir.
Þíngmaðurinn sagði, að þrátt fyrir hinn meiri styrk hefðu ekki fleiri
lesið læknisfræði fyrir 1847, en nú; í því efni vil eg geta þess, að
allir þeir, sem nú eru læknar her á landi, hafa lokið ser af við há-
skólann fyrir 1847 á 13 ára tímabili. Um breytíngaratkvæðí vara-
forseta vil eg ei fara fleiri orðum, fyr en eg hef se~, hvernig þau
verða orðuð.

G. Brandsson: Eg verð að lýsa því yfir, að mer fellur nefnd-
ardlítíð vel í geð þrátt fyrir þau mótmæli, sem það hefur orðið her
fyrir, og er það eitt með fleiru, sem eg álít hyggilega gjört af nefnd-
inni, a~ vilja ekki nú þegar fara að skerða spítalasjöðínn, því það
er auðséð, til hvaða sundrúngar á honum slíkt leiddi, og að þá yrði
þeim mun seinna byrjað með stofnun þá, sem á honum ætti að
grundvallast; mer sýnist hann eiga full-erfitt uppdráttar, þó öllu væri
vel haldið saman núna um sinn, sem honum getur heyrt til. Hinn
háttvirti varaforseti talaði um, að ser hefði þótt betur fara, ef nefndin
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hefði gjört nýja upp.ístúngu um spítalahluti, eða þá beðið stjórnina
um frumvarp í sömu stefnu. Eg held nú, ao slík uppástúnga væri
réttast komin frá landsmönnum, því þeir ættu þó að vera kunnugrí,
en hún, mörgu því, er her að lyti; en ao semja nýja reglugjörð
í þessa átt ætla eg ekki mögulegt á þessu þíngi; annars hljóta allir
ao sjá, að ákvarðanlrnar um spítalahlutina eru mjög svo ófullkomnar,
þar þeir hvíla mestmegnis á sjáaraflanum, sem er bæði stopull
og erfiður, auk þess sem honum fylgir töluvero lífshætta. Eg get
ekki annað en þakkað nefndinni, hversu hún hefur beint í haganlega stefnu
uppástúngu hins 3. konúngkjörna þfngmanns viðvíkjandi Rosmhvala-
nesshrepp, því, eins og eg hef aður sagt, eru líkindi til, að læknir,
sem væri búsettur í Keflavík, yrði hrepp þessum no meiri notum,
heldur en nokkurra dala styrkur á ári; það hefur verið talað um,
ao fátækrameÚilin kæmu misjafnt niður á hrepp ana ; en það held eg
eingan þurfi að furða, því þörfin fyrir þá er svo misjöfn, en eptir
henni munu þau eiga að úthlutast. Eg held það hafi verið nokkur
misskilníngur fyrir fulltrúa Snæfellínga, þar sem hann sagðí, að nefnd-
inni hefðu verið mislagðar hendur með því, að ætla Gullbríngusýsln
2 lækna, en sumum sýslum eingan; hefur hann þá líklega haft tillit
til læknis ins hérna, en hann verour að gæta þess, að Reykjavík el'
11igsagnarumdæmi út af fyrir sig.

þao þykir mer undarlegt, að þíngmaður Reykjavíkur telur þao
ekki með hagsmunum fyrir lækninn, að hafa á hendi meðalasölu; eg
get þó vísað honum til ritgjörðar eptir doktor Hjaltalín, sem ein-
mitt fer fram því gagnstæða; annað mál er það, þó læknar hafi ósk-
a'ð eptir lyfjabúðum á stöku stöðum, því þar til g1ítU verið þær or-
sakir, að þeim hafi þókt erfitt að nálgast öll meböl hérna frá Reykja-
vík eða frá útlöndum, eða ao verða ao búa þau til sjálfir. Ekki
get eg heldur samsinnt það, að læknar geti ekki haft hag af auka-
verkum sínum, því flestir reyna þó til að borga þau víbunanlega, og
svo míkíð veit eg, að landlæknir salugt Thorstensen fekk frá 10 til
20 dali fyrir að ferðast suður í Keflavík til læknínga, og hafði hann
þar sjaldan lánga viðtöf, Um búskap lækna er nú svo margt búið
að tala, ao eg hef þar litlu víð að bæta; einúngis vildi eg leyfa mer
30 spyrja þíngmann Reykjavíkur, hvort hann vilji fyrirmuna þeim al'!
búa eða jafnvel giptast, svo þeir geti verið einhleypir? því, ef svo
væri, þá held eg launin, sem nefndin hefur ætlað þeim, yrðu víð-
unandi.
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Forseti: þar fleiri þíngmenn nú ekki vilja ræða þetta mal,
álít eg undírbúníngeumræðunní lokið.

þar næst kemur til undírbúníngsumræðu konúnglegt frul1ll:aI'P
um löggildíng nokkurra lagaboða, sem hafa kornið út í Danmörk
árin 1853 -- 54.

Framsögumaður nefndarinnar í þessu máli er hinn 3. konúng-
kjörni þíngmaður, og honum afhendi eg nefndaralitið.

Las hann það upp svo hljó'bandi:

Samkvæmt því, sem á undangeíngnum þíngum hefur átt ser
stað, hefur löggæsluraðgjafínn, í brðfl frá 9. júní, sem næst leið, og
eins og fyrir er mælt í allrahæstum úrskurði frá 10. nóv. 1843,
láti~ konúngsfulltrúann á þíngi þessu leggja fram fyrir það þau
almennu lagaboð, sem út eru geingin fyrir Danmörku á árunum
1853 - 54, í þeim tilgángi að þíngtð segðí álit sitt um það, hvort
og að hverju leyti lagaboð þessi væru þess eðlis, a~ þau gætu átt
vi~ á Íslandi, og erum ver undirskrifaðir kosnir í nefnd, til þess að
yfirvega málíð, og segja um það álit vort.

Löggæzlurá'bgjafinn hefur tekið það fram, a~ eins og samningar
þeir, sem á því ofangreinda tímabili hafa verið gjörNr vi~ önnur
ríki, séu gildandi á Íslandi, án þess það þurfi ab veita þeim slíkt
gildi með serstöku lagaboði, þannig hljóti hið sama a'b eiga ser sta'ð
með nokkur fleiri af lagaboðum þeim, sem út seu geingin á því
umrædda árabili, vegna þeirra almenna innihalds, og tilgreinir hann
í þessu tilliti einkum rfkíserfbalögin frá 31. júlí 1853, lögin af 1.
janúar 1853 og 8. desember f. á. um þær reikandi ríkisskuldir --
soæoende Statsgjæld -, auglýsíng frá 21. október f. á. um enska
sjómenn, er strjúka frá skipum, sem þeir eru ráðnir til, og þau
lagaboð, sem á árinu 1854 eru útgeingin víðvíkjandí peníngasláttu,
Jfyntvæsen, enda séu þessi lagaboð ásamt tilskipun þann 26. júlí
1854, um ríkisréðið, af þessari ástæðu þegar send út híngað sem
gildandi.

Af þeim á opt nefndu tímabili útgeingnu almennu lögum fyrir
Danmörku, sem ekki hafa lagagildi á Íslandi nema eptir sérstaklegu
lagaboðí, álítur stjórnarherrann, a'b ekki geti or'bi'b spursmal, nema,
ef til vilji, um lagaboðið frá 3. marz 1854, sem breytir ákvörðunum
þeim, er tilskipun frá 5. september 1794 ákveður fyrir skottulækna,
og þó, eins og von var til, einúngis undir því skilyrði, a'b þessi
síðar greinda tilskipun hafi lagagildi á Íslandi.
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Nefndin hlýtur að vera öldúngis samdóma Í þVÍ, a~ þau almennu
lagaboð, sem tilgreind eru her a~ framan, og sem stjórnarherrann
hefur áliti~ sjálfsagt að hefðu her lagagildi, þó ekki hafi það með
berum orðum verið Iyrirskipað, hafi her lagagildi; þó getur nefndin
ekki aöhyllzt, að lögin um rfklsraðið frá 26. júlí 1854 geti haft
nokkurt slíkt lagagildi á landi her, bæði af þeirri ástæðu, að ekki
er enn þá búið að ákveða neitt um Íslands stöðu í ríkinu, sem og
ser í lagi vegna þess, a~ Ísland ekki tekur nokkra hlutdeild í stjórn-
arskipun Dana, og yrði því a~ svoetöddu þetta umrædda lagaboð
þýbíngarlanst fyrir þetta land. Nefndinni þykir það ekki heldur
öldúngis sjálfsagt, að lagaboðið fni 10. febrúar 1854, sem breytir
nafninu á myntinni frá ríkisbánkamynt í ríkis mynt, gildi her án ser-
staklegrar tilskipunar, og enda þó svo væri, þykir nefndinni sam-
kvæmt því, er skeðí með tilskipun frá 20. marz 1815, það þó eiga
betur við, að þessi nafnabreytíng se her auglýst og lögleidd með
serstöku lagaboði, svo hún komist inn í meðvitund þjó~arinnar.

Hvað lagaboðið frá 3. marz 1854 snertir, er það að vísu svo,
a() tilskipun frá 5. september 1794 er á sínum tíma send út híngað
og birt á alþíngi, en það er líka alkunnugt, a~ te~ tilskipun aldrei
hefur verið álitin að hafa her lagagildi, og líka það, að hún aldrei
hefur verið lögð út á íslenzku, eða eptir henni verið farið af dóm-
stólunum, sem ekki heldur er von til, með því fyrirkomulagi, sem
her er og hefur verið á læknasldpuninni, og með þeirri læknufæð,
sem her á Ser stað, því af henni leiðir það, a~ það hvorki verður
hindrað, ne rðttllega gefin sök á því, þó ólærðir menn fáist her víð
lækníngar, meðan svo er ástatt; en her af leíðír aptur, að lagabcbíð
frá 3. marz 1854 ekki getur or~i~ lögleitt á Íslandi, þar sem skil-
yrNð fyrir þess löggildíngu, lagagildi tilskipunarinnar frá 5. sept.
1794, á ser her ekki stað.

Um önnur lagaboð frá því her umrædda tímabili getur ekki að
nefndarinnar áliti orðið nokkurt spursmal, þar sem þau öll, að efni
til og innihaldi, lúta að málefnum, sem ekkert eiga skylt vi~ þetta
land.

Þannig verður það sameiginlegt álit vort, að eingin af þeim á
tímabilinu 1853-54 fyrir Danmörku útgeingnu almennu lagaboðum,
sem til þess, að ná her lagagildi, þurfa útþrykkiIegrar löggildíngar,
eigi víð her á landi; einúngis þykir nefndinni ástæða til að mæla
fram með því, a~ þínglð allraþegnsamlegast biðji um, að lagabcbið
frá 10. febrúar 1854, sem breytir nafninu á ríkisMnkamyntinni í
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En af þYÍ her hefur nú heyrzt hnjáta~ bæði í nefndina og uppástúnguna
fyrir það vantraust, sem í nefndarélítínu og uppástúngunni lýsti ser
á landeyfirrðttínum, þá verð eg að tala fáein orð. Eg ætla ekki a~
fara að verja nefndina fyrir þessum ránga áburðí, þYÍ það mun hún
sjálf bezt gjöra og geta með gildustu rökum, en hvað mig snertir
sjálfan, sem uppástúngumann í þessu máli, þá tók eg það glöggt
fram víb Inngangsumræðuna, að uppástúngan "Væri alls ekki bygg~
á vantrausti á þeim landsyfírrétti, sem nú er, og þetta "Vona eg að
þíngmenn muni enn; það er satt, eg fór fram á, a~ dómendum víð
Iandsyfirréttinn yrði fjölgað, og eg leiddi þá rök að þVÍ, a~ það væri
til a~ efla traust manna á honum og gefa honum sem mesta trygg-
íngu og álit. Þa~ hefur einn þíngmanna sagt, a~ tryggíngin væri
ekki meiri, þó 5 dæmdu, en 3. En eg vil þá spyrja, hvers vegna
stjórnin er búin að fjölga dómendum Yi~ alla aðra yfirrétti í ríkinu.
Eg veit, a~ mer verður svarað því, a'ð málin séu her svo fá í sam-
anburði við aðra rétti. En mig gildir einu, hvort málin eru 1 eða
12, því dómarnir þurfa a'ð vera eins vandaðir og dómararnir vel færir
í öllu tilliti til a'ð dæma um það eina mál, eins og þó þau "æru
fleiri. Eg skildi hinn hæstvírta lwnúngsfullt1'úa SYO, sem hann hrós-
aði nefndarálitinu fyrir það, að það færi í nokkuð aðra stefnu, en
farið var á þínginu 1853, og mer fannst í orðum hans liggja von um,
að ekki se kann ske skotið loku fyrir, að bænheyrslan fáist nú, þó
hún feingist ekki þá. Eg er ekkert á móti þVÍ, að nauðsyn beri
til að hækka laun dómendanna víð Iandsyfirréttinn, en eg vona,
a'ð þ6 það yrði gjört, þá stæði það ekki í veg! hjá stjórninni fyrir
fjölgun þeirra líka. þar sem hinn heiðraði 1. konúngkjörni þíng-
maður sagbist ekki vita, hvar ætti að fá mennina, þá þykir mer
það undarlegt, því eg man ekki betur, en það væri einmitt þessi
sami háttvirti þíngmaður, sem taldi það til fyrirstö'ðu lagaskólanum,
a'ð nú væru lögfræ'ðíngarnir svo margir, og miklu fleiri, en svaraði
lagamannaembættum her, en núna er hann að barma ser um, ao
lagamennirnir séu of fáir. Eg bið nú menn að gæta að, hversu
gild og gó'ð þessi hans ástæ'ða er. Hinn heiðraði 1. lwnúngkjörni
þíngma'ður tók það líka fram, hvað dómar landsyflrréttarins feingju
opt göðar víðtökur hj,i hæstarðttl. En það er tekið fram bæði í
nefndarálitinu, og líka af mer Í inngángsumræ'ðunni, a'ð það séu
fæst mál her, sem gángi til hæstaréttar. þetta er því eingin ástæða
mót démendaíjölgnnlnnl, og hversu góour sem einhver hlutur kann
ao vera, er þó fæst SYO gott, al')ekki finnist annað jafngott, eða 5YO
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,ígætt, aö ei megi verða enn ágætara, og þaú ætla eg eigi ::ier einnig
her stað. Hann nefndi og málsháttinn, sem í uppastringunuí stóo:
)betur sjá augu en auga", og vildi yggja hann, og áleit hann her ei
eiga víð, því ei mundu þesslt fi dómendur sjá betur, en þó þeir
væru ei nema 3 eins og mína, en eg held, ao stjórnin hafi sjálf
farið eptir þessum málshætti eða meiníngu hans, þegar hún vildi,
<t'O í þessum yfirrétti væru heldur 6 augu, en 1 auga.

Þ. Guðmundsson,' Eg verð að lýsa því yfir, að eg er iild-
úngis mótfallinn nefndanílitínu. Mer dettur í hug aú stínga upp á

lWÍ, að, ef dómendum er á annað borð íjölgað viú Iandsyflrrðttinn,
11;Í, verði þeir látnir vera 48 og retturinn fluttur aú Þíngvöllulll; þ;i
væri líklega 1101{kur t.ryggíng feingin á þ,í, a'il dómar hans væri
réttir.

J>. Petursson,' Eg skyldi 01''0 hins hæstvirta konúngsfulltnía
öðruvísi en þingmaður Snæfellínga. Mer skildist hann alls einga
von gefa um bænheyrslu hjá stjórninni, heldur sagði hann, a'il þessi
upptístúnga he~i færra á móti Sel', en sú sem gjörð var 1853, þar
nú er ekki farið fram á, aú vald yflrréttarins se aukið, eins og þ,í
var gjört. Hinn sami þingmaður heit og, að astæða stjórnarinnur
til dómendafjölgunar þeirrar, sem hún hefur gjört í Danmörku, væri
mannafjöldinn, en eg ætla, aú það se einmitt málafjöldinn. Eg get
ekki verið <i því, aú það Be sama, hvort malin eru 1 eba 12. þau
geta nl orðið svo mörg, aú fáir menn geti ekki kornizt yfir að lesa
þau öll og rannsaka, og það er auðvitað, al) því fleiri sem málin
eru, þess meir verður a'O gjöra vi\) hvern rett. St.jórnin hefur líka,
jafnframt kostnaöínum, tekið það fram sem ástæðu gegn bænheyrslu
Ulll þetta, að her kæmu svo f,í mál fyrir rðttlnn. En dómendurnir
hafa her nóg að gjöra vegna útleggínga og skripta yiú rettinn, og
því sýnist mer astæða til að bæta heldur laun þeirra, cn fjölga þeim.
Kostnaðurinn vlð fjölgunina mundi verða æðimikill. Her yrðu varla
settir 2 dómendur með minni launum, en 1800 rdl., aú annar feingi
1000 rdl. cn hinn 800. Ef her við bættust 2 fastir malaflutníngs-
menn, yrðu þeir að hafa eina 300 rdl, hvor, og yrði þetta allt ærið
fe, þar sem það yrði um 3000 rdl. Eg ber eingan veginn til baka
01''6 hins hæstvirta konúngsfulltrúa, að stjórnin ætlist til, a'6 ver yís-
um á fe til stofnana, sem "er viljum f<i upp, en eg hef ekki tekið
þau svo almennt, heldur a'6 þau orð lytu til þess, sem bréf stj óm-
arherrans tekur til, en væru eingin almenn regla fyrir allt landið.

Framsögumaður " Eg finn þa\) mjög c~lílegt, a\) hinu hæst-
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virti konúngsfulltrúi minni þíngíð á þær auglýsíngar, sem hann birtir
eða ber fram frá stjórninni, eins í þessu máli sem öðrum, En kyn-
legra þykir mer það, þegar sumir þíngmenn, vilja fara að hlaupa
undir bagga með konúngsfulltrúa í þessu, sem hann er þó einfær
um sjálfur, eins og allir vita, leingja svo þingræðurnar og taka það
sem almenna reglu, og það þeir þíngmenn, sem þó eru nýbúnir að
syndga á móti henni sjálfir, nefnilega að stjórnin se ófáanleg til, að
leggja fe til neinna nýrra stofnana her á landi. þa'ð getur raunar
kann ske verið, a~ hinn heíbraðl 4. konúngkjörni þingmaður hafi
gleymt þessu, á meðan hann sat í lagaskólanefndinni, og menn mega
má ske búast vi~ slíkri gleymsku hjá honum, en eg bíð hann a'ð
athuga það vel, sem hinn háttvlrt! konúngkjörni varaþfngmaður tók
svo skýrt fram í dag um hinn retta skilníng á rabherrabréfinu, því
sem konúngsfulltrúinn birti þínginu um þetta efni. l)a'ð var ekki
öldúngis rett, sem hinn 4. konúngkjörni þíngmaður sagðí, að nefndin
hefði úttalað svo míkið traust á stjórninni í þessu efni; það var
einkum nauðsynín, sem hún tók fram, til að fjölga dómendunum her,
og nefndin vonar, og hvorki á ne má gera ser annað í grun, en að
stjórnin taki slíka verulega nauðsyn til greina.

Sumir hafa sagt, að þeir vissu ekki, hvaðan ætti ail taka þessa
2 menn í yfirréttinn. En m_er er spurn, hvort þeir menn, sem mí
eru í honum, hafi nokkurt himnabréf upp á a'ð verila eilífir, eða
hvar á þá að taka menn, þegar þeirra missir víð, ef nú er einginn
til, sem bætt yrðl víð tölu þeirra? Hinn heiðraði 1. konúngkjörni
þingmaður heldur því fast fram, a~ nefndin hafi lýst vantrausti á
landsyflrréttinum, og hinn hæstvirti konúngsfulltrúi las upp grein
úr nefndarálitinu til að sanna það. En eg vona, ail þessi klausu
lýsi eingu vantrausti á rðtrínum, og ail hún þoli óvilhalla dóma,
þegar hún er lesin í því sambandi, sem hún stendur í. Nefndara-
Iitíð segir einúngis, ail yflrrétturinn se of Iaskípaður til þess, a'ð hann
geti haft það traust, sem vera ber og nauðsynlegt er fyrir hvern
þann dómstól, sem er æðsti dómur í svo afarmörgum málum, eins
og í nefndarálitinu er sýnt fram á, og þessa skoðun hefur bæði lög-
gjöfin og stjórnin sjálf gert gildandi. Í öllum hinum meir umvarð-
andi málum dæma 5 menn við undírréttína, 4 me'ðdómsmenn og
dómarinn sjálfur; og í eingum yfirdóm i í öllu Danaveldi eru jafn-
fáir dómendur, eins og í yfirdóm inum á Íslandi, þó að nálega öll-
um málum megi í Danmörku skjóta til hæstaréttar. Nefndin hefur
alls ekki bent til mannanna í réttinum, heldur til tölunnar. Vm úr-
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slit málanna víð hæstarétt, sem hinn 1. konúngkjörni þingmaður
minnist á, vil eg flítt tala, þVÍ eg held það se lítil sönnun; þVÍ her
er verið að tala um þau mál, sem ekki fara og aldrei geta faríð til
hæstaréttar, og þau málin eru margfalt fleiri. Þa~ er sitt hvað, a~
vera óánægbur með þlí og þá dómendur í réttinum, og að vera óá-
nægður með það, hvernig hann er samansettur og ger~ur úr garði.
Hinn hæstvirti lwnúngsfulltrúi sagði, a~ yfirdómurinn álögþínginn
hefði verið óreglulegur. Þa~ skil eg ekki, því bæði var hann lög-
skipabur og formlegur, en það getur verið, ab honum hafi verið
áfátt í einhverju.

ll. Kr. Frið1'iksson: Eg held, ab einginn hafi enn hrakið þal'J,
ab betur sjá augu en auga; þab mun ekki heldur vera hægt; því
malshættir styðjast allir við reynsluna, og svo er þessi, og því er eg
meðmæltur nefndaralltinu. Eg held og, að það þurfi ekki ab vera
neitt vantraust á yfirdóminum, sem núna er, þó menn ætli, ab álit hans
muni aukast, ef dómendum væri fjölgað. þab, sem hinn heiðrað!
4. konúngkjörni þínginaður sagðl, ab her væri mest kornið undir þVÍ,
hvernig höfuðin væru löguð, þá finnst mer slíkt varla takandi til
greina; og ab minnsta kosti hefur mer eigi snúizt hugur vib tölu
hans; hann til tók ekki heldur, hvernig höfuðin ættu ab vera löguð,
svo ab menn gætu borið fullt traust til þeirra, hvort þau ættu ab
vera krínglött eða ferskeytt. !lIer hefur annars dottið í hug, hvort
ekki mætti fara eptir uppastungu þeirri, sem hinn 5. konúngkjörni
varaþíngmabur gat um að ser hefði dottið í hug, ab fógeti og ein-
hver sýslumaður úr næstu sýslum gæti verið meðdómsmenn í rétt-
inum, og eg áskil mer rett til varaatkvæðis í þá stefnu. Eg er
samþykkur því, a~ höfðatalan se alls ekki nóg; það er ekki nóg, að
5 menn sitji í dóminum, og hafi hver 200 rdl. laun; það verbur
ab láta þá hafa viöunanleg laun, en á það er ekkert minnzt í nefnd-
ar álitinu, og það þykir mer ab því. Nú eru þó launin "ib yfirrétt-
inn lítil, og er því full ástæða til ab bæta þau, og áskil eg mer
rett til a~ bera upp um það vlðaukaatkvæðí, ab laun yfirdóm end-
anna verði hækkuð, því þau eru ekki samboðin stöðu þeirra, jafn-
vel þó mer skildist á sumum í gær, ab þeir hirtu ekkert um ab
launa vel embættismönnum sínum.

P. Petursson: þar sem hinn heiðraði framsögumaður var ab
drótta a~ mer minnisleysi á raðherrabréflnu, þlí má eg játa, a~ eg
hef eingan tíma feinglð til ab lesa það, og eg hef ekki annað úr
Því heyrt, en það, sem hinn hæstvirti konttngsfulltrtíi birti þínginu.
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En í lagaskólanefndinni kom það aldrei til umtals, Víðvíkjandí því,
sem varaþíngmabur Reykvíkínga talabi um höfbatöluna, og a~ eg
hefði ekki til tekið neina lögun á þeim, þá er það satt, að eg nefndi
hvorki krínglótt höfuð ne ferskeytt, því eg skoða höfuðin innan en
ekki utan.

Konúngsfulltrúi: Eg skal út af orðum hins helöraða fram-
sögumanns áhrærandi hinn gamla svo nefnda yfirrétt geta þess, að
eg ekki sagbí, a~ hann hefði ekki verið lögákveðínn eður óreglu-
legur, heldur sagði eg: a~ hann hefði verið miður reglulega skip-
aður, og þar með leit eg einkum til þess, a'O í réttinn voru, í hvert
skipti hann var settur, kallaðir þeir sýslumenn, er þá voru til staðar
á Íslandi, og var það eptir þeirri tilhögun allt undir kasti komið,
hvað vel þeir voru fallnir til a'O vera yfirdómendur eða ekki.

-V. Finsen: Eg vil geta þess, að því leyti menn hafa talað
um vantraust í nefndarálitinu á landsyfirrettínum, að eg get ekki'
skilíð það svo, og eg hef ekki undirskrifuð það í þeim skilníngi.
En það var þessi grundvallarregla, að fleiri sætu í yfirdóminum, sem
nefndinni þótti gó~ og gagnleg, og er það sama skoðun, sem her
kom fram 1853 á þínginu, og í þeirri nefnd var hinn heiðraði 1.
konúngkjörni þingmaður.

Þ. Jónassen : Eg let í ljósi, þegar mál þetta var rætt til undir-
búníngs, a~ mer þætti það æskilegt, að dómendunum í landsyfirrétt-
inum yrðl fjölgað, en tók jafnframt það fram, a'Oþað væri ekki líklegt,
að þetta gæti komizt á, að svo stöddu. Mer þykir uppástúngan eblileg ;
hún fer ekki fram á annað en tryggíngu dómanna, og hún leitar hennar
,í öldúngis eðlilegan og venjulegan hátt, í fjölgun dómendanna ; því
þa~ gildir her, eins og í öðrum efnum, a'O betur sjá augu en auga,
eins og nefndarélítlð segir. Þa~ lýsir því eingu vantrausti á lands-
yfirréttínum, þó bæninni um fjölgun dómendanna se farið: á flot, og
eg er fyrir mitt leyti sannfærður um, að bænin er ekki orðin til af
þessari ástæðu, og eins um það, að hinir heiðruðu nefndarmenn
hvorki í eigin eða annara nafni hafa viljað leggja þá meiníngu í orð
sín í nefndaráliti nu, ab vant raust á Iandsyfirrettínum ætti ser" stað í
landinu. Þa~, sem einkum mælir fram með fjölgun dómendanna,
er í mínum augum það, ab landsyflrrðtturínn er í ýmsum málum
seinasti dómur, og þetta er, einkum í sakamálum, mikilvægt atriði,
og augsýnilega þess eðlis, að það er umvarðandí, a~ öll sú tryggíng
fyrir rettvísum dómi, sem unnt er, eigi Ser stað ; en hún er, a~ mínu
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áliti, yfir höfn\'! meiri, þegar 5 dæma, en 3, þó það se sjálfsagt, að
út af þessu geti borlð, en það raskar ekki reglunni.

En þa\'! er her eins og optar, a\'! þa\'! er annað, hva\'! manni
þykir æskilegt, og annað, hvað maður getur feíngíð eða vonazt eptir
a\'! geta feingíð ; feleysi\'! er her, eins og vant er, til fyrlrstöðu, að
minnsta kosti að svo stöddu, og því verð eg að álíta þao hyggi-
legast, að fara í þetta skipti ekki leingra fram í málið, og það því
heldur, sem hinn heíðraði 7wnúngsfulltrtti fyrir stuttu let þinginu í
ljósi, að stjórnin ekki sæi rll'ð til að fjölga dómendunum í yfirrétt-
inum vegna kostnaðarins, sem af því leiddi.

P. Sigurðsson: Mer þykir mál þetta að vísu mjög merkilegt,
því það er tiIgángurinn, a'ð tryggja betur þann efsta dómstól, sem
við eigum í landinu, og er í mjög mörgum málum sá efsti og síð-
asti dómstóll; því þau mál eru mörg, sem ekki verða vegna lag-
anna leingra lögð, og svo skortir flesta fe til, a'ð leggja mál sín
unnir úrslit hæstaréttar. Eg hef samt ekki heyrt alþýðu hafa neitt
vantraust á yfirdóminum, eins og hann er. þa'ð vilja allir, að hann
Be sem tryggastur að or'ði\'! gæti, og er mest þá undir því komið,
a'ð þeir, sem réttinn sitja, séu rett\'í~ir og menntaðir vel. þa'ð væri
av vísu eðlilegt, að 12 manna dómur væri meir tryggjandi en 6,
og elnkum eins og sú forna réttarvenja leyf'ði málspörtum að ry'ðja
menn úr dómi; því hvað sem fjöldanum Iíður, þá álít eg það mest
vert, a'ð dómsvaldið se sem mest frtískllið öllum öðrum störfum.

En a'ð biðja um fjölgun margra embættismanna álít eg nokkuð ísjár-
vert, eins og nú stendur á fyrir vorum landshluta, og svo er mer
óljó"t ástand konringsveldíslns yfir höfuð, hvort þa\'! er heldur af
efna - eður vilja-leysi, all stjórnin synjar okkur um fe til þarflegra
fyrirtækja, þó það all okkar áliti se samt brýn skylda hennar.
Brcytíngaratkvæði þVÍ, er þíngmabur Reykvíkínga tók ser, er eg al-
veg mótfallinn, þVÍ eg held, að það gjörbí réttínn miður tryggjandi
en áður, þVÍ, eins og eg sagðí áður, ættu dómarar all vera fráskildir
öllum öllrum störfum, og það álít eg einhvern hinn vesta galla á
dómreglu vorri, all sýslumenn jafnframt þVÍ, all eiga all gegna dóm-
araverkum, og það optar einir, hafa jafnframt á hendi svo margt
annað, svo sem fógeta- og öll valdstjórnar-verk (Jón Guðmundsson:
Rétt), því svoleiðis stjórnarregla með niðurskipun dómsvaldsins getur
aldrei orN'ð tryggjandi; mer sýnist því eins mikil þörf að gjöra um-
bót á þessu, eins og all auka Iandsyflrréttlnn að svo komnu; það
var líka 1853 beðið um aukið vald hans, jafnframt því að vill feingj-
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1\111 löggjafarvald sj alfl r, eins og eg áleit a~ þá þyrfti a~ vera. En

löglærða talsmenn við yfirrettlnn álít eg þarflega, því í mörgum
prívat- málum mun drimarlnn ekki hafa köllun til að dæma annað,

en þaú, sem er reglulega lagt undir dómsúrslit hans. En hver skaði
og kostnaður það er hlutaðeigendum, a~ máli þarf að vísa frá vegna
formgalla, sjá allir. Ao þessu leyti er eg einasta samþykkur nefnd-
inni, en um dómendafjölgun mun eg greiða atkvæbí móti henni.

P. Petursson: Eg er samdóma hinum helðraða ~. konúng-

kjörna þíngmanni í því, að þó mál þetta se í sjálfu ser eðlilegt,
se þó bezt a~ fresta því í þetta sinn. Eins og þingmaður Rang-
vellinga er eg öldungis mótfallinn viðaukaatkvæði varaþíngmanns
Reykjavíkur, ao láta fógetann í Reykjavík eða sýslumannlnn í Gull-
bríngusýslu sitja í réttlnum. Mer þætti það mjög íejarvert bæði
vegna þeirra ástæða, sem þingmaður Rángvellínga tók fram, og líka
vegna þeirra mála, sem þeir hefðu sjálfir dæmt áður, því, þegar þau
mál kæmu fyrir yfirréttinn, þyrfti að fá aðra í þeirra stað, og yrðí
;i þessu svo mikill ústöðugleiki, ao eg held þar yrbl eingin tryggíng
í fyrir réttinn, eða meiri vissa fyrir géðu úrslit i málanna. þa~ er
ekki heldur sagt, að þeir verði svo g6~ir lagamenn, sem til þess
þyrfti; skilyrðíð fyrir fógeta embættinu er, ao maðurinn se duglegt
!lólítí, og góour í reikníngl, en ekki svo lögkænska, og þá held eg,
að þab væri enn síður ætlandi, að sýslumaðurinn í Gullbríngusýslu

væri ætíð svo góður lagamaður. Eg álít því, ab þetta gæti opt oroio
skaðlegt, t. a. m. ef þessir 2 menn væru einum assessor samdóma
í einhverju máli, þá bæru þeir hinn hluta dómendanna ofurllöa, og
þeirra atkvæði yrði að dómi, svo það yrðl meiri hluti, sem nú er
minni hluti. þetta yrði og talsverður kostnaður, því einhverja þókn-
un yrðu menn þessir að fá, en stjórnin hefur ekki í níðherrabreflnu
lofað a~ láta neitt af hendi rakna til þessa fyrirtækis. Eg get því hvorki
verið með uppástúngum þíngmanns Reykvíkínga í þessu, ne nefndarálitinn.

Þ. Sveinbjörnsson: Eg se það nú ;i ræðum bæði hins 1. og
2. assessors, að eingu vantrausti se lýst í nefndarálitinu á landsyfir-
rettinum, og verour það því landsyfiréttardérnur, en eg vero þó að
vera enn á þeirri meiníngu, sem eg hafbí fyr, að þar liggi þó í
vantraust á réttínum ; því allir eru að tala um tryggíngu. En því
skyldu menn vera all tala um ab tryggja nokkuð það, sem menn hefðu
n<Íg traust á á~ur? þao þarf ekki að tryggja það, sem tryggt er. Mer
skilst ekki betur, en að einmitt í þessum orðum liggi fullkomið vantraust,
og þó eg se mí gamall orðinn, er þó blóNo í mer nokkuð heitt enn þá.
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St. Jónsson: þó eg geti ekki búizt við, a~ það verði álitið
sem héraðsdómur, sem eg segi um þetta mál, verð eg þó að geta
þess, a~ eg hef ekki heyrt lýst vantrausti á yflrréttinum ; en hvað málinu
sjálfu viðvíkur, finnst mer sitt hvað, hvað nauðsyn er á fyrir oss, og
hvað ver getum Ieíngíð, Eg átti von á því, og svo verbur optast, þegar
eitthvað á a~ bæta hjá okkur, a~ efnaleysi er kennt um, svo mer kom
það ekki óvart nú; en hitt furðar mig meira, sem a~ fyrir er borið, að
skortur muni verða á hæfilegum mönnum, til þess a~ auka yfirrétt-
inn með ; en þó er gert svo míkið úr, hvað margir lesi lög víð há-
skólann, og hvað kennslan þar se gó~ og mikil, og er þa eptir því
líklegast, að einhverjir kynnu a~ fást þaðan með fyrstu einkunn, og
mætti þá moða töluvert úr þessum 20 haskélalærðu, á~ur farið
væri að taka til þeirra úr lagaskólanum, sem, ef til vill, seint kemst
á, svo það el' aðra stundina borið fyrir, að embættin handa löglærð-
um mönnum séu of fá, en hina stundina, að menn séu of fáir í
embættin, ef þeim verði fjölgað, Eg held fjölgun yfirdómendanna
standi ekki í svo nákvæmu sambandi yi~ fjölgun málsfærslumanna,
að eg ímynda mer, að þeim mætti fjölga, þó dómendum ekki væri
fjölga~, og væri þá betra að fá annað, fyrst líklega verður ekki hvort-
tveggja fáanlegt.

P. Sigurðswn: Eg fyrir mitt leyti held ekki, a~ hinn heíðr-
abi 1. konúngkjörni þíngmaður þyrfti að bregða mer um vantraust
á landsyfirréttinum, því eptir þeim núverandi efnahag vorum og kríng-
umsræðum þókti mer ekki farandi fram á fjölgun yfirdóm enda, en
heit það mundi vera bót, ef loglærðir menn yrðu settir sem máls-
færslumenn, því þó eg se ekki lögfræðíngnr, þá álít eg, ab í einka-
málum sðu þeir þarflegir, því málefni getur orðið vísað frá réttln-
um vegna formgalla, sem ekki kann að vera dómaranna að bæta úr,
en málsfærslumaður fyndi það skyldu sína; það sýnir líka, að þess
er þörf, því optast eru þó brúkaðir, og það ölöglærðír, málsfærslu-
menn her víð yflrréttínn í Reykjavík, og væru þeir óþarfir, þá mundu
þeir ekki vera brúkaðir vi~ réttina í Danmörku.

Framsögumaður : Mer finnst það miklu skipta, hvort vantraust
eða traust væri haft á yflrrðttinum, eða hvort meira traust yrði haft á
t] ölmennari dómstól; en nú sem stendur finnst mer, að traust se haft
á yflrréttinum, svo sem orðið getur, eptir því sem hann nú er sklpaður ;
en a~ traust þetta er þó ekki fyllilegt, það sjá menn af því, að menn
skjóta svo mörgum málum til hæstaréttar, og sýnir það, að menn hafa
betra traust á honum, og af hverju? alls ekki af því a~ menn beri
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beint vantraust til yfirdémslns, heldur af þVÍ menn treysta, sem eNi-
legt er, þeim dómstólnum bezt, sem konúngur hefur gjört tryggvast-
an, mel'>því al'>hafa hann híng-fjölskípaðastan,

Eg verð al'>vera samdóma hinum heiöraba 4. konúngkjörna þíng-
manni og þíngmanni Rángvellínga um atkvæði þíngmanns Reykjavík-
ur, því eg ætla það mjög vandboríð upp og vaniðarvert. Mig furðar
annars á, al'lhinn 4. konúngkjörni þíngmaður ekki skuli með neinu móti
geta munað það, al'> þal'> kom beinlínis til tals í Iagaskðlanefndinnl,
al'>fe til hans mundi ekki fást úr konúngssjóN, eptir því sem hil'>
auglýsta bréf stj órnarinnar hlj ól'>al'li;einmitt þess vegna hafði nefnd-
in þetta varaatkvæðí, sem hún hafðí, um, hvernig ætti al'>ná saman
fe her á landi. þetta sýnir nefndarálitið, sem var her til umræðu í
gær og atkvæðagreiðslu; og verð eg al'> segja þetta minnisleysi þíng-
mannsins sorglegt, og eins fyrir það þó hann, nefndannaðurinn sjálf-
ur, skytist undan merkjum, og greiddi atkvæði gegn því.

P. Petursson: þal'> er satt, sem eg ál'>ursagðí, aÐhið áminnzta
brtf stjórnarherrans kom aldrei til umtals í lagaskólanefndinni ; þar
á móti kom það til umtals, al'> stjórnin kynni al'>verða treg til að
leggja fe úr ríkissjúð! til stofnunar lagaskúla her, og þess vegna greip
nefndin til þess neyðanirræðis að biðja um til vara, al'>þessi kostn-
aður mætti leggjast á landið. Annars er þetta því máli óviðkomandí,
sem nú er veríb um al'>tala, og eg vildi feginn ekki þurfa að tala
um þau mál, sem þegar eru útkljáð. það er heldur ekki rett sagt,
al'> eg skytist undan merkjum í nefndinni, þó eg gæfi atkvæði móti
því, al'>kostnaður til lagaskólans yrði lagður á landið, því þetta var
aldrei annað en neyðanirræði fyrir nefndinni. Bréf stjórnarinnar kem-
ur því ekki vil'>her.

G. Brandsson: Eg ætla að lýsa því yfir, al'>eg ekki hef heyrt
talað um mistraust II yflrrðttlnum, og heldur ekki se eg það á
nefndarálitinu. þal'> hefur verið talað her um aðra tilhögun á
sveitastjórn en þ.í, sem nú er; er þá hreppstjórunum álasað þar
fyrir? þal'> er annars samkvæmt hugsunarhætti þessara tíma, að
treysta betur mörgum en fáum, þess vegna er og alþíng skipað
heldur fleirum en færri mönnum, al'> í því álízt meiri tryggíng; en
hvað ret tast er í þessu, um það dæmi eg ekkert; raunin verður ó-
lygnust í því sem öðru. Málil'> er reyndar nú borið upp nokkuð
öðruvísí en 1853, en eg held samt, að mætti fresta því, vegna þess
það stó\') þá í sambandi vil'> stjérnaraklpunarmélíð, svo það er nú
eins og lilitil'> út úr heild þeirri, sem það þá "ar í, og ef því yrl'>i
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nú ráN~ til lykta, gæti skeö, a~ sæjust seinna einhver vansnuóí ii
þvf, þegar stjórnarsklpunarmálib væri komið í kríng, Hvað höfða-
tölunni viðvíkur, er eg á sama máli og þíngmenn sumir, sem halda,
a~ hún muni segja Iítið, ef illa tækist a'ð velja þau, og mundi þ,i
verða að litlu gagni, þó landfógeti og sýslumenn í Gullbríngusýsln
eða Borgarfjar'ðarsýslu væru teknir með í yfirréttinn, því fyrst er
óvíst, hversu vel mönnum þessum kynnu að verða lagin dómara-
verk, og svo gæti þetta riM'ð í bága við embættis annir þeirra; þar
~ímóti held eg væri betra að hækka laun þeirra yfirdómenda, sem
mí eru. Eins og nú á stendur, vil eg því alls ekki samþykkja nefnd-
arálltið, svona lagað, þó mer finnist það vera sitt hvað, sem mælir
fram með því.

Forseti: þar e'ð nú einginn af þíngmönnum vill taka til máls,
álít eg undírbúníngsumræbu máls þessa lokið,

þar næst kemur þá eptir dagskránni til undirbúningsumræðu þegn-
leg uppástringa um að löggilda Sauðárkrék, o. s. frv., sem kaupstaði.

Nefndarrilitið ur afhent framsögumanni nefndarinnar, þíng-
manninum úr Mýrasýslu, J. Sigurðssyni, og las hann þa'ð upp, svo
hljó'ðandi:

Ver, sem skrifum nöfn vor her undir, erum kosnir af því heiðr-
aða alþíngi í nefnd, til a'ð íhuga og segja álit vort um uppástúngur
þíngmannanna í Skagafjarðar- og Mýra-sýslum.

Frá hinum fyr nefnda kemur SlÍ uppástúnga, að sðrhverjum,
sem vill, verði gefið leyfi til að verzla á Sauðárkrók og byggja þar,
og hinum síðar nefnda, a'ð Straumfjörður og Brakarpollur verbí
gjör'ður a'ð löggildum kauptúnum, og Krossvík í Borgarfjarðarsýslu
löggilt sem kauptún, eður til vara, að inn- og út-lendum lausakaup-
mönnum leyfist a'ð verzla þar á sjó.

Eptir að ver erum búnir a'ð íhuga þetta mál og ræða þa'ð á
fleiri fundum, leyfum ver oss a'ðbera upp um það álit vort, sem fylgir:

þa'ð er í eðli sínu, þú menn, eins og hagar til á landi her,
óski, að því leyti unnt er, a'ð geta komizt hjá þeim laungu, örðugu
og kostnaðarsömu kaupstaðarferðum, og langi til þess, að geta ö'ðlazt
verzlunarstaði sem næst ser, og undir eins notið sem bezt þess hagn-
aðar, er af hinni frjálsu verzlun kynni að leíða ; en þó nú bænar-
skt-árnar séu af þessu upp talda þannig til orðnar, og séu að því
leyti á gó'ðum rökum byggðar, þá fylgdum ver eindregið þeirri skoð-
un, að það se ekki æskilegt, hvorki frá sjónarmi'bi landsmanna nc
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verzlunarinnar, að verzlunarstaðir fjölgi eður byggist, þar sem þeir
ekki hafa veríð á\')ur, án yfirgnæfandi astæðna, og ei heldur gæti
það tekizt til greina, sem í sumum af þessum bænarskrám er be\')ið
um, a\') inn- og út-lendum lausakaupmönnum leyfist uppsiglíng og
verzlun á sjó, þar sem eingin löggilt kauptún eru, þar það er gagn-
stætt þeim grundvelli, sem tilskipunin af 15. apríl 1854 er byggð á.
Ver skulum þá án leingri inngángs stuttlega lýsa þessum stöðum,
sem bænarskrárnar nefna.

1. Straumfjörður. þar hefur á\')ur fyr verið löggiltur verzlunar-
staður, en lagzt niður af sjálfu ser vegna lítillar aðsöknar, eins og
þangað geta að eins sókt 2 sveitir MýramaJ1Da, og því ekki orðið
þeirri sýslu að sannarlegu gagni, a\') löggilda þar kauptún; þess
vegna finnum ver einga ástæðu til að mæla með því, sem bænar-
skráin fer fram á.

2. Brakarpollur. Eptir afstöðunni liggur kauptún á þessum
sta\') allvel víð fyrir Borgarfjörð og austurhluta Mýrasýslu og mætti
verða til mikils hagræðis fyrir margar sveitir, en þessi staður er
lítt kunnur, innsiglíng og höfn ekki mæld upp, eður könnuð af þar
til hæfilegum mönnum; yrði því skoðunargjörð að gánga á undan,
áI'Jur leyft yrði að stofna kauptún á þessum stað, svo vissa yr\')i
feingin fyrir því, að innsiglíng og höfn se ekki undirorpin neinum
verulegum annmörlmm; þess vegna getum "er ekki rá\')i\') þínginu,
a\') aðhyllast þessa bæn al) svo stöddu.

3. Krossvík í Borgarfjarðarsýslu. Bænarskrá þeirri, sem biður
um, a'ð her se löggilt kauptún, finnum "er það til meðrnælís, að þar
el' innsiglíng hin bezta, skipalega rúmgóð, höfn allgóð og hentugt og
fallegt kauptrinsstæðí, og horfir allvel ,'i~ verzlun fyrir Borgarfjarðar-
og l\Iýra-sýslu-innbúum, enda hefur verzlun lausakaupmanna á þess-
um stað um 8 ár -- frá 1847 eptir konúnglegu leyfi - gefi\')reynslu
fyrir þvf, a\') verzlun þar hefur fært innbúum nefndrar sýslu æskileg
not og hagræði.

þar hagar svo til, að fjöldi innbúanna úr báðum sýslunum
hafa her sjdanitveg mikinn, og eiga þannig mikinn hluta þúngavöru,
fiskinn, á staðnum, og ferðast menn því þangað Iðulega bæði sjó-
veg og landveg. Þa\') dylst heldur ekki 'fyrir oss, að þeim 2 sýsl-
um, Borgarfjarðar og Mýra, sem eingan verslunarstað eiga innan
endimarka sinna, verður ekki borgið í tilliti til frjálsrar verzlunar
með Reykjavíkurkaupstað, því þó leið se ekki laung á sjó frá Kross-
vík til Reykjavíkur, er hún háska og tálmunum undirorpin, og fer
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,;YO opt, að bændum, sem komnir eru til Krossvíkur úr nefndum
sýslum, lángt að, legast þar heilum 'vikum saman, eður þeir mega
hverfa heim aptur við svo búið, en landvegur fyrir þá er lángur
og illur yfirferðar; þess vegna komumst ver aú þeirri nlðnrstöðu, ao
yfirgnæfandi rístæbur séu til þess, ao þíngio beiðíst þess, ao löggilt
kauptún megi byggjast vill Krossvík.

4. SauMrkrókur. Sú þrábeíðnt, aú fá þenna staú löggiltan til
verzhmar, sem á ser her stall, vottar, ao hlutalleigendum þykir mjög
umvarðandi, all her geti stofnazt verzlun, og þegar lÍ allt er litið,
viroist líka margt og mikill all mæla með þessum stað sem verzl-
nnarstaö ; her er höfn rúmi eg og gúll, húsastæði mikill og aUhagfellt,
og liggur haganlega fyrir sveitinni; þar á móti er höfnin á Hofsés
og Grafarós slæm og hættuleg, og í hvorugum .þessum stall svæði,
sem byggt verði á hús fyrir verzlun. Þykir oss því líklegt, all færi
svo, all Saubarkrékur yrði löggiltur verzlunarstaður, ao þánga'ó mundi
þá smámsaman dragast, eins og á einn stað, öll aðalverzlun sýsl-
unnar, og Grafarús all minnsta kosti verða alveg fluttur yfir á Sauð-
árkrók, en Hofsós- kauptún, þó þessu yrði framkvæmt, eingu miður
farill en állur, því, eins og nú er komið, er þar lítil verzlan, og
vdrubyrgðír litlar, svo kauptún á SauMrkrók dregur í raun rðttrl
ekkert úr verzlun á Hofsós, því þeir, sem mest og einkum mundu
verzla á Sauðárkrók, fara nú jafnallarlega á Skagaströnd eður Akur-
eyri. þVÍ verður og ekki neitað, að það er í sveitamanna og verzl-
unarinnar rðttskildan hag, all koma upp goðum og haganlegum
verslunarstað fyrir Skagafjarðarsýslu, og þar sem þetta getur komizt
:í eptir áliti voru einúngis með því, ef löggilt kauptún kæmist upp
lÍ SauMrkrók, leyfum ver oss að mæla með því, ao þíngið beiðist
þess, all kauptún megi byggjast þar.

Þannig verður þao álit vort í þessu máli, að bænarskráin um
Higgildíngu Straumfjárbar og Brákarpolls geti ekki kornið til greina.
En þar á múti se ástæða til, að þíngíð biðjí um:

1. All vlð Krossvík í Borgarfjarðarsýslu megi reisa kauptún.
2. Al) viú SauMrkrók í Skagafjarðarsýslu verði leyft al) byggja

löggiltan verzlunarstað.
Reykjavík, 18. d. júJím. 1855.

J. Samsonsson. ,J. Sigurðsson. Þ. Jónassen,
framsöguma'6ur. me'6 skírskotun til míns

ágreinÍngsatkvm'6is,

J. Hávarðsson. J. Kristjánsson,
rormabur.
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Undirskrífaður hefur ekki getað orðið sínum heiðruðu meðnefnd-
armönnum samdóma, víðvíkjandí stofnun kauptúns viú Krossvík,
einkum vegna þess, a~ honum skilst ekki betur, en að slík ráðstöfun
komi beinlínis í bága við þá skoðun, sem þíngið yfir höfuð og
stjórnin ser í lagi virðist að hafa abhyllzt, að kauptúnum her á landi
ekki beri að fjölga fram yfir það, sem nú er, án öldúngis yfirgnæf-
andi ástæðu, Svo verzlunarkraptarnlr dreifist ekki allt of mikið, held-
ur geti dregizt saman að vissum stöðum, þar sem með þessu
eina móti er mögulegt, að frjáls verslun geti átt ser her stað og
haft nokkra þýðíngu.

Nú getur mer ekki skilizt, að það se nein yfirgnæfandi ástæða
til þess, að stofna kauptún það, sem her ræðir um, því Krossvík
liggur, eins og sjá má af uppdrætti landsins, allskammt frá Reykja-
vík, þegar farið er sjóveg, eins og cptast á ser stað bæði frá Akra-
nesi sjálfu, og sveitunum, sem liggja næst þar við, og se ekki yfir-
gnæfandi ástæða fyrir hendi, þá. virðist mer bæninni vera farið ó-
fyrirsynju á flot, og að SYO se í raun og veru, virðist enn fremur
ljóst, þegar það athugast, að vöruflutníngar eru nú leyfðir innlendum
kaupmönnum, svo frjálslega, að þeir mega flytja og sækja vörur,
hvert þeir vilja til landsbúa, og það er alkunnugt, að kaupmenn frá
Reykjavík senda á ári hverju skip sín til Krossvíkur með vörur
sínar, og taka íslenzkar í staðinn. Með þessum hætti er því þeim
örðuglelka, að nálgast nauðsynjar sínar úr kaupstaðnum, og að koma
vörum sínum þangað, aðalrístæðunnl fyrir fjölgun kauptúnanna, ao
minnsta kosti á þeim stað, sem her ræðir um, algjörlega rutt úr vegi.
Yrði leyft að stofna kauptún víð Krossvík, dreifðist við það verzl-
unarkraptur Reykjayílmr, sem eg, þegar á allt er lltiú, hlýt að álíta
skaðlegt, og hlutaðeigandi sveitarhúar hefðu í annan stað eingan
sannan hagnað af slíkri ráðstöfun í aðra hönd, því reynslan er búin
að sýna það og sanna, að það er ekki í grennd víð smá-kauptúnin
okkar - og annað getur kauptún víð Krossvík varla orðio - að
hagsæld landsbúa stendur í mestum blóma, og að vísu held eg það
megi fullyrða, að hagur Akranesinga ekki Beorðinn ao nokkru blóm-
legrí, síðan siglíngin hófst til Krossvíkur, nema miður se.

Þegar því á allt er Iitið, virðist mer það sé auðsætt, að þínglð
eigi ekki að mæla fram með því, að kauptún verði löggilt ,iú
Krossvík á Akranesi, eða breytíng gjöro í þYÍ tilliti frá Því, sem nú el'.

Reykjavík, 19. júlí 18;'\5.

Þ. Jónassen.
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Framsögumaður : þetta nefndarálit er nú, eins og menn sjá,
með tveimur álitum, nefnilega meiri og minni hluta nefndarálit. II vað
viðvíkur löggildíngu kauptúns við SauMrkrók, þá var nefndin öll á
einu máli, að það væri bæði landsbúum og verslunarmönnum hollt,
ao biðja um það, og þarf eg því ekki að tala neitt frekar þeim pósti
viðvíkjandi.

En vegna þess, ao her er komið ágreiníngsálit viðvíkjandl Kross-
vík, þá vero eg að fara þar um nokkrum orðum, áour eg sezt niður,
þao er þá sú fyrsta ástæða minni hlutans fyrir :íliti sínu, ao það muni
vera skoðun þíngsins og jafnvel stjórnarinnar, að þao se hollara fyrir
verzlunina, ao kraptar hennar dreifist ekki, heldur geti dregizt saman
á vissa staði, Vio Inngangsumræðu þessa máls let eg það strax í
ljósi, að eg ekki væri fráhverfur þessari skoðun, ao því leyti, ao mer
ekki þækti æskilegt, ao margir og óverulega smáir kaupstaðir kæmu
upp; en ao hinu leytinu áleit eg þao of lítio, að Reykjavík drottnaði
ein í allri Faxabugt. Á þessari sömu skoðun var líka meiri hluti
nefndarinnar og nefndin öll. því var það, ao hún gat ekki aðhyllzt
þá bæn, að löggilda kauptún á Straumflrðí, þar það einúngis væru
2 eða 3 sveitir, sem gætu haft gagn af því, og þess vegna gæti ekki
kauptún þar orðið svo stórt, að það verkaði neinn almennan hag lands-
búa, eða gæti tekið víð neinum töluverðum kraptl frá aðfærandi
verzlun.

Með Brákarpolli vildi eg heldur mæla, þar hann blásaði vel víð
mörgum sveitum Borgarfjarðar á báðar hlíðar og líklegt var, að þar
gæti komizt töluvert verulegur verslunarstaður á fót, sðrdellis með
sveitavöru og líka sláturfe. En þar strax víð Inngangsumræðuna
var af einum helztu þíngmanni hreift mótmælum, og innsiglíng og
höfn þar ekki talin sem tryggust, þá sá. eg, að þíngíð mundi ekki
taka mína sögusögn gilda um dýpt fjarðarins og kosti hafnarinnar
og stæði verzlunarhúsa ; og sá nefndin það, að fyrst yrðl að fá upp-
mælda dýpt fjarðarins og skoðunargjörð hafnarinnar, og þar um vitnis-
burð þar til settra areíbanlegra manna; þess vegna dygði ekki, a'ð
fara þessari bæn á flot í þetta sinn. En til þess að rá'ða þó nokkra
bót á þessu kauptúnaleysi fyrir þessar 2 sýslur, þá virtist nefndinni
sanngjarnt, a'ð halda ser að Krossvík, þar bæði hefði hún áour felnglö
meðhald þíngsins, og vcrzlunarleyfi hefði þar áour feingizt frá stjórn-
inni, og innsiglíng og höfn væri þar gó~, og verzlun hefði nú í 8
lÍf haldízt þar við og reynzt þar vel, Sá nefndin líka, að þar
mundi geta komizt upp verulegur, já töluvert stór kaupstaöur ; því
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fyrir utan Akranes og þær 4 .kríngliggjandi sveitir fyrir utan
Skarðsheíðí, sem sjálfsagt mundu höndla þar, þá eru fyrir innan
Skarðsheiðl og vestan Borgarfjörð (þegar á Straumfirði væri ei verzl-
un) 12 sveitir, sem mundu sækja verslunarstað á Akranesi, og yrN
þá verslunarstabur sá svo kraptmikill, að hann gæti víst tekið á
móti höndlun vi~ innlenda og útlenda lausakaupmenn.

Sú önnur mótbára er af minni hlutanum fær'!'! á móti kauptrinl
vlð Krossvík, að þaðan se AVO stutt til Reykjavíkur. þetta er meir
en satt, og þa'!'! er ekki vegna Akumesínga sjálfra, sem eru á sjáv-
arbakkanum, og geta gripi~ daginn, þegar hann ber að, að fleygja ser
suður, að meiri hluti nefndarinnar vildi biðja her um verslunarstað,
þa'ð er vegna þeirra 12 sveita, er eg nefndi á'ðan, fyrir innan Skarðs-
heiði og vestan Borgarfjörð ; það er ekki stutt leið frá þeim til
Reykjavíkur ; og þá menn frá þessum héruðum eru komnir á Akra-
nes, vantar þ/i opt bæði skip og veður til Reykjavíkur, og mega
því opt liggja þar vikuna út, eður fara jafnnær heim aptur; og þó
þeim gefi, þá munar þá, sem svo eru langt komnir að, um víðbétína
af Akranesi og suður, 3 vikur sjóar, og það slæman sjó.

3. ástæðan minni hlutans fyrir hans ágreiníngi er, að verzlunar-
staður á Akranesi mundi draga verzlunarkrapt frá Reykjavík, en þessi
skoðun er nú aldeilis gagnstæð minni skoðun, því ef löggiltur yrði
verslunarstaður yi'ð Krossvík, þá gjöri eg rá~ fyrir, a'ð Reykjavíkur-
kaupmenn og reiðarar mundu sjá ser hag, a'ð setja þar sölubúðír,
eins og þeir hafa se'ð ser hag að hafa sölubriðír í Hafnarfirði og'
Keflavík; því eptir lögunum má ekki hver þeirra hafa nema eina
sölubúð í hverjum kaupstað, allt svo ekki nema eina í Reykja-
vík; geta þeir þá selt að því skapi meira og útvíðkað höndlun
sína með Því að hafa sölubúð á Akranesi. Eptir því sem þeir
geta útví'ðka'ð höndlun sína og selt meira, eptir því auka þeir ser
meiri ábata og höndlunarkrapt, sem sjá má af því, að þeir vinna
það til, að útbúa héðan frá Reykjavík lausakaupmenn mel'!
vörur al'! selja vestur um allt land, og norður á Borbeyrí, og láta
þó jafnvel selja þar með betra verði en her, til að koma út sem
mestri vörunni. Og með því að höndla eins og aðrir kristilegir menn
á Akranesi, gætu þeir haldið þeim verzlunarkröptum og verzlunar-
mönnum, sem þeir annar" missa, ef þeir halda þeim sama hætti, sem'
þeir hafa haft núna í 2 ár, að gánga á eptir emákaupatöðum með
prísana, og svo, a\': segja þá aldrei upp fyrri en á veturna. Me'ð
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þessu móti missir Reykjavik fjölda höndlunarmanna, bæði af Mýrulll
og úr Borgarfirbi, sem fer bæði ;e5tur a~ Búðum, vestur á Stykkis-
hólm og norður á Borðeyri. þessum verzlunarmönnum héldu Reykja-
víkurbúar öllum, ef þeir drifu ærlega höndlun á Akranesi. En nú
er eptir a\': tala um það einasta höfuðatrlðl málsins, sem meiri hluti
nefndarinnar ser í lagi hafði fyrir augnamið, það var, að greiða gáng
því veitta, tilvonanda verzlunarfrelsi, og sjá fyrir því, að þessar 2
kaupstaðarlausu sýslur gætu, eins og önnur landsins héruð, haft not
af þeim hagnaði, er með því kynni ao bjóðast. þetta atriði lætur
minni hlutinn öldúngis óhrært. þao vita þó allir, ao eptir lögun-
um 15. apr. 1854 mega þó hvorki innlendir ne útlendir lausakaup-
menn koma nema á löggilta verzlunarstabí ; og fáist eingin löggiltur
veralunarstaður í Borgarfjarðar- eða Mýra-sýslum, þá eru ínnlniarnir í
þeim settir hjá öllu verslunarfrelsi (því það er ínnífalíð í verzlun
víð lausakaupmenn), og þa\': er merkilegt, ef Faxabugt öll skal vera
þrælbundin því verzlunarokí, sem Reykjavík ein vill á leggja. þao
er þ:i sjáanlegt, ao einginn sveitamabur í allri Faxabugt hafi nokkur
not ennar frjálsu verslunar, þVÍ þegar ao utanrfkls-þjóð eða lausa-
kaupmenn koma á Reykjavík, þá gjöra kaupmenn þar annaðhvort,
ao þeir kaupa af þeim og selja það svo aptur landsbúum með sínu
vanalega uppskrúfaöa verði, eða þeir kaupa ekkert af þeim, og mega
hinir þá fara jafnnær í burt og flýja alla Faxabugt; því þá mega
þeir hvergi koma ao landi, fyr en vestur undir Jöklí. Mér þæktí
þá líklegt, að þeir kæmu ekki híngað í næsta sinni aptur.

En ef löggilt kauptún væri á Akranesi, mundu lausakaupmenn,
þá þeir væru búnir að sýna skilríki Í Reykjavík, skjótt hverfa að
Krossvík, hvar þeir fljótt gætu náo akkorbum "io marga sveita-
menn.

Eg gjöri mer líka vissa von, að komingur vor yrOi fús á, að
veita þá bæn, að löggilda Krossvík ; þVÍ þar hann hefur veitt verzl-
unarfrelsi, þá mun hann vilja, að allir verðí þess aðnjötandi, eins
Borgarfjarðar- og Mýra-sýslubúar, sem aðrir, og eg vona, ao einginn
þíngmanna ætli stjórninni þá ósanngirni, að hún með synjun þessarar
bænar vildi verja frelsinu land fyrir öllum endimörkum þessara sýslna,
og eg vil biðja þíngmenn, og vonast svo göðs til þeirra, a'Oþeir unni
oss innbúum Borgarfjarðar jafnréttis við aðra landsins innbúa, og mæli
með því, að við megum fá þessa umtöluðu höfn löggilta, þar eð nátt-
úran hefur þó gefið hana.
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G. Brandsson: Þa~ eru nú sex ár, síðan fyrir þíngíð komu
bænarskrár um a~ löggilda Krossvík á Akranesi, og þá var beðíð um
siglínga- og verslunar-leyfi á nokkrum stö~um í Gullbríngusýslu, en
þar þetta gat ekki feingizt, svo þögnuðu bænir um þetta, af því kaup-
menn feingu leyfi til uppsiglíngar og verslunar á hverri vík, sem þeir
álitu skipum sínum fært a~ koma á; því þó hin svo l;alla~a kram-
vara væri verzlun þessari undanskilin, þókti lítíb í það varið hjá hinu,
sem fékkst. Mer getur nú alls ekki skilizt, að svo brýn nauðsyn ae
til, að Krossvík se löggilt, sem framsögumanninum segist, þar hún
ekki liggur lángt frá Reykjavík, og væri svo, þá mætti þó vera enn
meiri nauðsyn á kaupstað fyrir Skaptafellssýslu, sem eingan kaups tað
hefur; því þó 1849 væri beðið um, að setja mætti kaupstað vil'>Papa-
íjarðar- eða Hornafjarðar-ös í sýslu þessari, þá hefur sú bæn ekki
verið heyrð. Fyrir mitt leyti er eg meira meðmæltur Brakarpolli en
Krossvík, af því hann er leingra burtu heoan, og þörf þeirra, sem
þar eru nálægt, því meiri en hinna, sem her eru nær, því þó eg ekki
hafi. mikla ást á Reykjavík, þá vil eg þó fremur hlynna að henni,
heldur en draga úr henni allt magn. Menn verða þó að gæta þess,
að her er skóli og sitt hvað annað, sem ver "iljum ekki missa; það
er verið að tala um að auka Iandsyfirréttinn hérna, a~ koma upp
lagaskóla, að setja her þriggja manna yfirstjórn landsins, og sitt
hvað annað, þess vegna álít eg óhyggilegt, a~ vilja nú sundra þeim
litlu verzlunarkröptum, sem her eru, því Reykjavík og stofnanir þær,
sem her eiga heima, munu að nokkru leyti standa og falla með þeim.
Ekki lái eg þeim, sem beðið hafa um löggildingu Krossvíkur, þar þa~
al'>miklu leyti er Reykjavíkurkaupmönnum að kenna, af því verð á
ýmsum vörum opt og einatt kann að vera betra í ritkaupstöbum,
heldur en þar, og ættu kaupmenn her a~ láta ser þetta a\) kenníngu
verða, þar annars gæti skel'> þeir stæðu tæpt. Eg get ekki sel'>,hvað
unnið er við, að kaupmenn fari að byggja sölubúðir víð Krossvík, það
er kostnaðarsamara að þurfa að byggja hús og halda mann þar með
miklum launum, heldur en að senda skip á kauptfðínní, sem lands-
búum þó - þegar á allt er litill - getur orðíð álíka notagott.
Keflavík t. d., sem liggur nálægt Reykjavík, hefur opt verið kennt
um, a~ hún se eins og nokkurs konar selstaða frá Reykjavík, og því
gætu kaupmenn ekki selt þar fyrir eins gott verð og her, og enda,
að Reykjavíkurkaupmenn yrðu að vinna það upp á vörunum, sem
Keflavík væri þeim kostnaðarsöm ; en sá eini búfasti kaupmaður þar,
sem sjálfur á og hefur þar verzlun, mun ei þykjast skyldur til, a~
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gera mönnum betri kosti en aðrir, hvort hann svo gæti það eða ekki.
Eg veit, að menn kvarta yfir, hvað aðflutníngur seu örðugír frá

kaupstöðum til ýmsra hðraða ; en nokkuð er nú bætt úr þessu, þar
þúnga vöru má selja af skipi á hverri vík, og er þetta öðruvísi en

áour. Annars held eg, ao fyrst se bezt að sjá, hvaða stefnu hin
frjálsa verzlan tekur, áður en víb förum að biðja um kaupstaði handa
henni fleiri en þá, sem nú eru til.

P. Sigurðsson: Eg skal ekki neita sögn þíngmannsins um, a\)
kaupmönnum se leyft að flytja vörur á víkur og fírðí, en ekki eru
þeir svo fúsir ao gjöra: það, og hef eg reynslu fyrir mer í því. Allir vita,
hvað Skaptafellssýsla liggur illa upp á örðugleika aðflutnínga ; sá eini

staður, sem þar e~ tlltækilegur, eru Dyrhólar. Þángao hefur mátt
flytja frá Vestmannaeyjum, því kammerrað Stephensen, þegar hann
var sýslumaður Skaptfellinga, sókti Ulll leyfið, og það fekkst; sendi
þei kaupmaður Símonsen skip þánga\) með vörur og lukkabíst vel,

en hver hagur það er Skaptfellíngum, þarf ekki ao skýra frá; eu
þessu hættu kaupmenn, er eptir hann komu, því þeir vissu, al') Illenn
voru neyddir til all koma til þeirra. Eg held nú, að það væri hollt,
all verzlan víðar væri leyfð, því þetta getur eflt verzlunarstabi og
verzlunarkeppni, því þó kaupmenn seu margir saman á einum stab,
þá geta þeir mjög vel sameinað sig með verðlagíð, og líka a'b fara
ser hægt að flutningum, því þeir víta, all sveitamenn verða að sækja
þá til þeirra. Hafnarfjörður og Keflavík eru ekki lángt frá Reykja-
vík, þó sjáum vi\) nú t. d., all Reykjavík ekki hefur haft orku til
all drepa Hafnarfjörð ella Keflavík, heldur hefur öllum þessum sW\)-
um farið fram á undanförnum árum.

G. Brandsson: Um Dyrhóla vero eg a\) segja, all það er hæp-
inn og illa valinn staður til verzlunar, og vil eg færa það dæmi til
þess, að Siernsen kaupmaður sendi eitt sinn skip þangað, og vart
það all snúa aptur frá vegna brims; voru þó Skaptafellssýslubúar
komnir þangað með vörur sínar, og mundi því tellur kaupmaður
ekki hafa gjört það all gamni sínu all fara þaðan svo búinn, hefbi
hann sell ser annall fært. Sýnir þetta eitt með fleiru, all menn eru
ekki svo vandir all, sem skyldi, þegar þeir eru all biðja um siglínga-
og verzlunar-Ieyfl á ýmsum stöllum. Þíngmalluf.Ínn furðaði sig :1,
all Reykjavík ekki væri búin að drepa Hafnarfjörð og Keflavík, en
eg vil geta þess, að Reykjavík stendur í nánu verzlunarsambandí víð
þessa stalli, svo það væri viðlíka, sem Reykjavík þá ætti að eta sína
eigin limi.
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P. Sigurðsson: Vi~víkjandi því, sem þíngmaðurínn sagði, a~
Siemsen kaupmaður hefði sent skip til Dyrh6la, og orðíð a~ snúa
aptur, þá mun það hafa komi~ til af því, að hann ekki hefur feíngið
með ser til ferðarinnar íslenzkan mann, sem þekkti vel til, hvernig
þar st6'ð á, þVÍ ekki tjáir annað en vera á Vestmannaeyjahöfn, því
þar getur kunnugur maður vitað, hvenær veður og hentugleikar ern,
atl flytja af skipi og á víð Dyrh6la, og gripi'ð þaðan tækifæri'ð; en
þetta getur ekki heppnazt 6kunnugum, og því gat Gísli kaupmaður
þetta, a'ð hann f6r rett að, Væri þar byggt hús til a'ð láta í vörur,
ef ekki komu kaupmannsins og bænda bæri saman, sem vel getur
orðið, þegar svona stendur á, þá álít eg flutnínga þangað hæga fyrir
kaupmenn.

H. Kr. Friðriksson: Eg er nú reyndar einginn kaupmaður, og
hef ekki svo mlklð vit á verslun, sem vera ætti og æskjandí væri,
enda eru mjög 6líkar hugmyndir mínar um verzlunina og þíngmann-
anna úr Mýrasýslu og Rangarvallasýslu ; því að eg álít það til niður-
dreps allri frjálsri verslun, að margir smákaupsta'ðir séu, og það er
líka kallað einkenni frjálsrar verslunar, að kaupstaðir verði stórir
og þeim fari fram. Smáu kaupstabirnir dreifa verzlunaraflinu, og
útlendir kaupmenn koma því síður til landsins; því að þa'ð er
sannarlegur hagur fyrir hvern kaupmann, að geta selt varníng sinn
fljótt; en þegar kaupstaðirnír eru smáir, þá geta útlendir kaupmenn
eigi selt nema í smákaupum, og verða, ef til 'vill, að fara á margar
hafnir, og því verða þeir líka a'ð selja varníng sinn dýrar, en ef
þeir gætu selt farminn fljótt á einum stað, Færi nú einhver kaup-
maður a'ð setjast að á Krossvík, þá annaðhvort verður hann undir
eins a'ð fara á höfuðið, eða draga talsverða verzlun frá Reykjavík.
Krossvík er einúngis 3 víkur frá Reykjavík, og þær, a'ð eg held,
stuttar, og því er eingin astæða til að biðja um kaupstað þar; þa'ð
væri allt eins mikil ástæða fyrir Ísfir'ðínga að biðja um fleiri kaup-
sta'ði, og þar er betri höfn á hverjum firði, heldur en á Krossvík,
enda eiga sumir þeirra þrisvar sinnum leingra í kaupstað, en Akur-
nesíngar og Mýramenn. Þegar talað er um, að stofna kaupstaði,
þá verður að hafa tillit til, hvort að kaupstaðir geti þrifizt, og hafi
stjórninni ekki tekizt a'ð pína upp kaupstöðum, þá ætti þjó'ðin og
alþíngi líka a'ð forðast, að reyna til að pína þeim upp. Sau'ðár-
kr6ki vil eg vera meðmæltur eptir þeim upplýsíngum, sem eg hef
feingi'ð um, hvernig ástatt er Í Skagafir'ði; því að öll líkindi eru til,
a'ð þar se haganlegra kaupstabarstæbl en á Grafarós og Hofsós, og
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að þessir kaupstaðir þá muni leggjast af, og Þ'VÍ mun sá kaupstað-
ur, sem stofnaður yrði 'Við Sauðarkrók, verða aflmeiri, en þeir tveir,
sem nú eru. En af sömu ástæðum, til þess að sundra ekki verzl-
unaraílinu, verð eg að mótmæla, að Krossvík verbi verzlunarstaður.
það eru víða í kríng um landíð betri hafnir en á Krossvík, og að

biðja um kaupstað þar væri það sama, sem að biðja um kaupstað
í hverjum firði eða vík í kríngum Ísafjarðardjúp. Auk þessa ber
og þess að gæta, að kaupmenn nú mega sigla með þungavöru upp
á hverja vík og hvern 'Vog á öllu landinu og selja hana þar, og það
er landsmanna eigin skuld, ef þeir færa ser eigi þann hagnað, sem
leiðir af frjálsu verzlunínni, réttilega í nyt, eða geta eigi komið vör-
unum að ser, sem kostnaðarminnst; eg get eigi vorkennt Borgfírb-

íngum a'b ríða hérna suður í Reykjavík og semja um kaupin, og
eins um flutníng varnings þess, er þeir kaupa, heim til sín.

JJ1. Andréssot«: þa'b eru einúngis fáar athugasemdir, sem eg

ætla mer að gera, því þar sem verið er a'b tala um stofnan nýrra
kaupstaða, og það í nágrenni við abalkaupstabina, þá held eg það
se af reynsluleysi beiðenda og annara, að einginn hefur orðið til að
taka fram híð mikla óhagræði við þá mörgu kaupstaði, og það el'

vetrarverzlanin ; eg álít í því efni mikið unnið við, að kaupmenn nú
mega flytja þúngar vörur á hverja vík og verzla þar með nauðsynja-
'Vöru, því, að verslan se allt ári~ í kríng á þessum smakaupstöbum,

ætla eg se til mesta niðurdreps, og tala eg þetta, sem nærri má geta,
fd sjönarmiðí bænda, en ei kaupmanna, því það Ielöír SYO opt ófor-

sjála bændur til þess að sóa vörum sínum út í ótíma, í stað þess
að þeir hefðu átt a() geyma þær, og jafnframt kaupa þeir meira, en
vera bæri, af önauðsynlegrl vöru, sökum þess að þeir eiga SYO

skammt að verslunarstaðnum. Eg vil því alls ekki samþykkja það,
að kaupstað skuli löggilda á Krossvík ; en með Sauðárkrók finnst
mer vera annað mal, þar kringumstæður tala fyrir þVÍ, eptir sem eg
hef nákvæmlega tilspurt, og líklegt er, að hinir 2 kaupstaðir leggíst
niður, nefnil. á Hofsós og Grafarós, svo snart sem upp kemur kaup-
staour á Sauðarkrök.

J. Samsonsson : þa() gleður mig mjög, a() heyra þá sanngirni
þíngsins, er mælir fram með Sauðarkrök, að hann verði framvegís
leyfour verzlunarstaður, því hann er af náttúrunni til lagaður verzl-
unarstaður. bæði í tilliti til lands og sjóar. En hins hef eg áður
getiÐ, a() eg vil ekki mæla fram með mörgum smáum og afllausum
verzlunarstöðum í Skagafjarðarsýslu, heldur a'O eins einum á Sauð-
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,írkrók, eins og þeim stað, er líklegastur er til, ao verslun geti
þrifizt á framvegis; samt ætlast eg til, að Ilofsös-höndlun verði "io
á sínum stað "egna þeirra, er þeim megin Skagafjarðar næst búa,
og annars mundu sæta erflðari aðfærslu, ef þar væri ekki höndlun,
:í sama hátt, eins og hinir, sem í vesturparti sýslunnar nú sæta með
þeirra verzlun, er sækja á Skagaströnd; því yfir höfuð a~ tala er
verzlun þessarar sýslu komin ab miklu leyti út úr sýslunni til fram-
andi sýslna, Akureyrar og Skagastrandar. Vio þetta eyðast og leið-
ast í burtu verzlunarkraptar sýslunnar sjálfrar, svo verzlun hennar
veslast þannig upp ár frá ári, og orsakar skort á nauðsynjavörum
í höndlaninni. " Til þess að fyrirbyggja þetta, sýnist mer raðlegast
ao draga saman aptur vörumagn sýslunnar, sem þannig er nú sund-
urdregíð, og koma því inn í sýsluna aptur á þann staðinn, sem
líklegastur er fyrir, a~ verzlunín geti helzt sameinazt og þrifizt á,
og þa~ er áSauMrkrók, hvatlan nábúarnir nú sækja margir verzlun
vestur á Skagaströnd.

P. Sigurðsson: Eg er samþykkur þíngmanni Árnesínga í því,
ao öll vetrarverslan se skaðleg, en haustverslan er líka skaðleg, og
að vera að kaupa uppsetta kranivöru fyrir níðursetta beztu sveita-
vöru; þetta eru stundum útsendarar kaupmanna, og er práng þetta
jafnskaðlegt sveítamönnum, og vetrarverzlan ; en allt þetta er ekki
hægt ao leggja niður, hvort sem einum kaupstað væri fj1ilgao eða
fækkað. Eg fyrir mitt leyti tel það vísast, að þa'O kynni að verða
nokkuð minna, ef t. d. Eyrarbakki væri lagður niður, en hitt tel eg
líka víst, a'O margir mundu, eptir sem áonr, ekki kynoka ser víð,
a'O skreppa yfir heiðina til Reykjavíkur, og allt fyrir það vil eg þó
ekki, að Eyrarbakki leggist niður,

G. Einarsson: Í máli þessu verð eg að vera samþykkur því,
sem þíngmaður Árnesínga sagði, og líti maður til verzlunar yfir höf-
uð, þá held eg se mesta tjón að fjölga kaupstöðum of mikið, og það
yfirgángi hagnaðínn, sem getur orðið af kaupstaðarferðahægðínní.
þatl er ei nóg, að það se aðgætt frá kaupmanna hlíð, en það er líka
aðgætandl frá hlíð landsmanna. þatl er að vísu vetrar- og haust-
verzlanín allramest, sem, því er míður, allt of margir líða baga eða
enda efnatjón af optsinnis, en sumarverzlunín verour líka ekki til hags
fyrir anníngjana, sem dragast að smakaupstöðunum og eyða þar
þeim munum opt fyrir óþarfa, sem þeir áttu að hafa ser til bjarg-
ar. Fyrir mitt leyti ætti eg að mæla fyrir Krossvík, sem þingmaður
Dalasýslu, því mörgum Dalamanni yrN hagræði að því, en eg vil þó
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ekki gera það. Á sama hátt álít eg og mesta skaða, að föst verzl-
un yr()i lí Borðeyrí, og a'ð kauptún væri byggt þar, og er það þó
miklu betur tílfallíð í alla staði, heldur en Akranes, þar sem er fjöl-
mennt og þettbýIt sjópláss, og get eg ekki annað áliti'ð, en a'ð her-
abínu þar yrði það til mesta tjóns.

M. Andresson: Þíngma'ðurinn úr Dalasýslu er nú a'ð nokkru
leyti búinn að svara fyrir mig, þar eg álít, að haustverzlan væri
eins skaðleg og vetrarverzlan, og í orðinu vetrarverzlan innifaldi eg
með sjálfum mer haustverslanína. Hvað þeim svo nefndu praungur-
um víðvíkur, þá er þeim ekki frjálsari gángur, þó kaupstabur se
fjærri, og það veit þíngmabur Rángvellínga, að farið er að byrja á
samtökum í okkar sýslum, til að hindra þá svo nefndu prángara frá
því, a(j draga bezta bjargræði fólks, smjör og sauðfé, úr sveitunum
fyrir uppsett kaupstaðakrani og glíngnr, svo eg verð af reynslunni
jafnvel að vera á því, að það mikla hagræði, sem af því leiðir a'ð
eiga kaupstað nærri ser, vinnist upp með þeim öhagnaðí, sem það
á hina síðuna hefur í för með ser.

Framsögumaður : Mer finnst, sem sumir ekki hafi lagt réttan
skilníng í orð mín eða nefndarnlitið ; eg hélt ekki með mjög snuíum
kaupstöðum, en ætlaði, að Krossvík með tímanum mundi geta orðið
fullverulegur verzlunarstaður ; það er borið fyrir, að stutt se á mill-
um Reykjavíkur og Krossvíkur á Akranesi, það séu ekki nema 3
vikur sjóar; en það er ekki vegna Akurnesínga sjálfra, að her er
be'ðio um kaupstað, það er vegna sveitanna fyrir innan Skarðshelðí
og vestan Borgarfjörð, og þaðan er ekki stutt til Reykjavíkur, 6 eða
7 vikur sjóar, og á landi lángt og slæmt, sem allir vita, og þessum
íjærllggjandl sveitum mundi kaupstaður víð Krossvík ekki vinna hót
meira tjón, en Reykjavík gjörir nú. Eg veit mí ekki, hvort Akur-
nesíngar, sem bæN eiga skip og geta griplð tækifærið, þegar gefur til
Reykjavíkur, þar þeir búa á sjéarbakkanum, hvort þeir æskja svo
eptir kaupstað við Krossvík ; en einhverstaðar verða þó kaupstaðir
að vera, því ekki væri gott, að einginn væri kaupstaðurinn. Mig
furðar ekkert á, þó þíngmabur Gullbríngusýslu kvarti ekki um ab-
flutníngaleysi, þar 3 eru kaupstaðlrnir í sýslu hans, og hann situr
rett mitt á milli þeirra; en það veit hann, a'b bæði í Keflavík og
Hafnarfirði hafa sýslubúar hans opt notið betri kaupa hjá lausakaup-
mönnum, heldur en í Reykjavík fæst hjá fastakaupmönnum.

En fyrir Mýra- og Borgarfjar'bar-sýslur er nú annað mál um al'>
tala, þar sem einginn verslunarstaður er fyrir öllum þeirra endimörk-
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um, og einginn lausakaupmaður má ao landi koma, frá Reykjavík og
vestur að jökli; en feingist lögleyfður verslunarstaður vio Krossvík.
þá væri raðin töluverð bót lí verzlun og flutníngum fyrir báðar
þessar sýslur; því menn úr Borgarfjarðardölum og Mýrasýslu eiga
margar ferðir lÍ Akranes, ao vitja um hluti sína, og, svo að segja,
dagleg víðsklptl þar vm menn, sem von er til; þangað eru ekki
nema 1 og 2 hægar dagleíbír eða 3 víkur sjóar, ef sjóveg er farið ;
en það bakar töluverðan kostnað og tíma töf, ao verða að komast
þaðan og í Reykjavík, gefa undir hesta sína og kaupa skip til ferða,
og bíða eptir veðrl, og þó ekki se vegurinn nema 3 eða 4 víkur
sjóar, þá er sjór sá brimsamur og hættulegur, og þVÍ hafa líka nokkrir
orðið kollvotir á þessari leíb, og muna menn fleiri en ein dæmin
þau,' og hafa fremur orðið fyrir því sveltamenn. en Akurnesíngar,
og er það af því, ao þeim verour það, ao taka djarfara leiðín og
brúka veðrin, eins og þau gefast, þar sem Akurnesíngar geta valið
góou tækifærin, af því þeir eru víð höndina, þegar vel lítur út.
Þa~ væri því mjög árí~andi fyrir þessar sýslur, að fá verslun víð
Krossvík, og það væri rett að setja hapt á verzlunarfrelslð fyrir þær
sýslur, ef þíngið 'vildi synja. þeim um a~ framfæra þá bæn. Um
vetrarverslun þar þarf ekki a~ tala núna fyrst, því, þó þar væri leyfð
verzlun, er ekki víst, að kaupstaour yrði byggour SYO fljótt. Lausa-
kaupmenn munu koma þangað fyrst, og af þeim mundu menn hafa
g<Í~not, eins og sýnir sig nú lÍ Borðeyri.

Þa~ hefur verið sagt, að það se óþarfi, að fara að biðja um
verzlunarstaðí handa frjálsu verzlunínni, meðan hún sjáist ekki, en
ekki tekur til nema þurfi, og ekki getur frjálsa verzlunín gjört gagn,
ef hún má ekki að landi koma, og eins og lögin voru tilbúin, eins
verður ao tilreiða henni staðinn.

P. Petursson: Eg er á því, ao ei se bót a~ því, að fjölga.
vcrzlunarstöðum á landi her. Eg hef nú heyrt marga hafa á móti
Krossvík, en eingan á móti Sau'ðárkrók; en mer þykir þó ísjárvert,
ao setja þar verslunarstað, því eg bið menn að aðgæra það vel, að
menn mega ekki skoða verzlunarfrelslð frá sjónarmiði hægbarinnar
eíngaungn, Þíngmaour Skagafjarðarsýslu hefur játað, að verzlunin
er að dragast fd Hofsós og Grafarósi til Akureyrar og Skagastrandar,
en þar við kemur einmitt upp verzlunarkeppní og góMr prísar, sem
bæta mönnum upp að fullu ferðakostnaðinn. þao eru líka margar
sýslur á landinu, sem eiga leingra í kaupstað, heldur en þó Skag-
firðíngar sækt a Skagaströnd og Akureyri, t. a. m. Rángárvalla-
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sýsla og Skaptafellssýsla. Eg hef einga vissu fyrir, að, þó kaup-
staður komi upp ,i Sauðárkróki, að þá leggist niður kaupstaðurinn
lÍ Hofsés og Grafarósi; því báðlr þessir kaupstaðir hánga, á meðan
þeir geta. Eg get því ekki verið fullkomlega sannfærður um, að
það sé nytsamlegt eða nauðsynlegt a~ setja nýjan kaupstað í SauÐ-
árkrúld, a~ svo stöddu.

J. Petursson,' Eg ætla eigi al) gefa atkvæði mitt fyrir því,
ao Krossvík verði löggilt kauptún, af því eg álít betra, ao hafa fáa
kaupstaði stóra, en marga litla. Í stóra kaupstaðinn er lángtum
meiri aðsókn af landsmönnum, en í hina litlu, og þangað flytjast
langtum meiri vörur af landsmönnum; en því meira vörumagn sem
þangað kemur, því fremur hyllast útlend skip að koma þangab,
því þau geta þar langturn heldur og fljótar feingíð farma í sig, en
lí litlu verzlunarstöðunum, sem fáir sækja til, og það hlýtur að hafa

mikil áhrif á vörugángverN~ til hins betra, hvort heldur kaupmenn
kaupa hleðelur þessar til að selja þær aptur út frá ser, eður al-
menníngur getur n;íl) kaupum vio hina aðkomandi. Hverjum kaup-
manni er og um það ao gjöra, a~ ná í sem mest af vörum lands-
manna og það sem fyrst, því þess optar sem hann getur víxlað yör-
um sínum, og því meiri, sem þær eru, því meiri verour gróN hans
ao vera, og því betri prísa getur hann þá staðlð sig við ao gefa;
þar sem nú nokkuð margir kaupmenn eru, eru þeir að nokkru leyti
neyddir til ao bjóða hver í kapp víð annan í innlendu vörurnar, og
aptur ao halda útlendu vörunni í sem lægstu verði, þeir geta. En
það er auðsðb, að, ef verslun SIÍ, sem mí er her í Reykjavík, ætti
al) fara a~ sundrast á tvo staði, hlytu af fyr teoum ástæðum afleið-
íngarnar ao verða þær, ao prísarnír yrðu lakari á hvorum þess-
ara staða fyrir sig, Reykjavík og Krossvík, en þeir eru her mí.
Menn segja, ao prísar her í Reykjavík séu lakari, en víð a annar-
staðar, en þetta er eingan veginn að öllu samtöldu. heldur þvert ;i
móti betri; menn mega ekki beinlínis fara eptir því, sem mönnum
er svo tamt, þó prísarnir á stundum á hinum vanalegustu vöruteg-
undum kunni annarstabar að vera betri en her; eg hef vitað, ac kaup-
maður héðan sendi verslunarsldp á Stykklshéhn, og menn upp í
Borgarfirði antígnuðu því, hvað góoa prísa hann gæfi þar, og sögðu,
a\) prísarnir í Reykjavík "æru lángtum verri, en þegar öllu var á
botninn hvolft, hafbi þó kaupmaður þessi talsverðan meiri ábata víð
verzlun sína á Stykkishólmi, en ef hann hefði selt 'vörurnar her með
Reykjavíkurprísum.
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J. Samsonsson : Eg játa það nú a~ vísu sem satt, að Skaga-
fjar~arsýslubúar geti her eptir, eins og híngað til, sókt verzlun vest-
ur á Skagaströnd, en því að eins, a~ þar se þá ekki skortur á út-
lendri vöru líka, eins og nú ber stundum víð, sem líka er náttúr-
legt, þegar utansýsluverzlunaraðsókn er þar líka. Eg get því ekki
lá~ Húnvetníngum, þó þeir sen óvinveittir verzlunaraðsékn Skag-
fírðínga til Skagastrandarhöndlunar, því mer finnst, a~ Húnvetn-
íngar eigi fulla heimtíng á, a~ fá á þessum þeirri sýslu tilheyrandi
verslunarstað allar nauðsynjar sínar, sem þar til eru.. og það því
heldur, sem þeir margir eru góðir efnamenn, sem geta borgað, og
a~ þeir þannig sætu fyrir utansýslumönnum, þykir mer ekki tiltektavert.

P. Sigurðsson: þar sem hinn 4. komingkjörni þíngmaður mælti
fram með stórum kaupstöðum, þá kann það að vera í öðrum lönd-
um; en að það eigi her víð eins, get eg ekki áliti~; væru Íslend-
ingar komnir svo á veg, að þeir ættu stór flutníngaskip til a\') fara
á kríngum land, og gætu svo flutt sjálfir á vikur og firði, þá skyldi
eg ekki hafa á móti stórum og fáum kaupstöðum, en þetta er nú
ekki tilfellíð enn. En flutníngi þeim, er menn eiga undir miskun
kaupmanna, treysti eg ekki af reynslunni.

Eg held líka, að verzlunarstaðír dragist svo bezt og eðlilegast
saman, þegar bændur væru búnir a~ koma ser svo fyrir með flutn-
ínga, að samdrátturinn gerði þeim fremur gagn en skaða.

G. Brandsson: Framsögumanni þótti það ei undarlegt, þó að
menn her í Gullbríngusýslu letu ser nægja með þrjá verzlunaretaðl ;
en eg held ver létum oss nægja með færri, og eg skal segja hon-
um það í frðttnm, a\') margir menn í kríngum mig hafa nú verzlun
sína í Reykjavík, sem á\')ur höfðu hana í Keflavík, og eru nú miklu
minna skuldugir síðan, enda hafa þeir líka farið færri ferðir í kaup-
stað eptir en áður. Ekki get eg heldur verið samþykkur þíngmanni
Rángvellínga, þar sem hann segir, að kaupmenn ekki flytji vörur
fyrir oss; þeir hafa þó flutt á þórshöfn, á Voga, :í Krossvík. á
Straumfjörð og víðar,

FmmsögumaðU1': Eg hef ekki borið kaupmönnum það á brýn,
að þeir ekki flyttu vörur, en eg hef sagt, að það bætir ekkí prísana,
þó þeir flytji vörur fyrir menn, og það er mest þess vegna, a\')menn
óska eptir, a~ fá löggilt kauptún á Akranesi, a~ menn kynnu að fá
þar betri prísa eður fljótara uppkveðna, ef lausakaupmenn kæmu
þar, og al) menn úr sveitunum kynnu að hafa gott af þeim eður
ná akkoröum vil) þá, þar sem sveitamenn fyrir innaIl_ Bkarðsheíbí
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hvorki vita neitt af, þó lausa kaupmenn komi her á Reykjavík, og
geta heldur ekki haft nein tök á, að ná til þeirra, ef þeir koma á
annari tíð, en kauptíðinni sjálfri. þar sem það hefur verið sagt,
a~ ef kaupstaðir seu stórir, þá séu meiri vörubyrgðír, þii held eg,
að reynslan se búin að sýna það gagnstæða hérna með Reykjavík,
því þó smákaupstaðirnir séu byrgir af mat og vörum, þá vantar hana
ætíð allt, ár eptir ár, og getur því einatt selt það litla, hún hefur,
rán dýrt ; en af hverju er þetta? af því a'O fólksfjöldinn er orðinn
her of mikill, svo hvorki höndlunin ne sveitirnar botna í, að skaffa
staðnum nóg víðurværí, kvarta SYO allir um, hvað her se dýrt a'ð
lifa; það er sannarlega ekki hentugt her í vorn landi a~ hafa stóra
staði, það gerir okkar sundurleita landsbyggð og fjarlægð annara
landa. Væru margar góðsveítír allt um kríng Reykjavík, og lönd
nálægt, sem kepptust á um verzlun við hana, þá mætti hún vera
stór; en það er ekki SYO hennar afstaða,

P. Pétursson : Mer heyrist íramsögumaðurinn blanda saman
stórum stöðum og mörgum verzlunarmönnum, en það er sitt hvab ;
og stærð Reykjavíkur er þó eigi af verzlunínní eintómri. þar sem
þíngmaður Skagfírðíng» talaði um vöruskort á Skagaströnd, þá sýnir
það ekki annað, en að eigendur þessarar verzlunar hafa ekki nóga
krapta til að afla ser vörubyrgða, en svo breytilegar kríngumstæður
geta ekki verið astæða fyrir því, að taka upp nýjan verslunarstað.

G. Brandsson: Hinn 4. konúngkjörni þíngmaður efaðist um,
að Grafarós legðíst niður, ef kaupstaður kæmi víð SauMrkrók, en
um það áskíl eg mer breytíngaratkvæði.

J. Samsonsson : Eg veit ei, hvort þetta getur vel átt við, því
meðan leyfi til byggíngar á SauMrkrók er ófeingi'ð, þá hángir Graf-
arós-höndlun víð húsin þar.

P. Petursson: t'a'ð er mótsögn, því þótt einginn höndli á Graf-
arósí, þá er fyrir það eingin verslun á SauMrkr6kt.

G. Brandsson: Þíngma'ður Bkagfírðínga gaf í skyn, að kaup-
staour þessi mundi verða fluttur, undir eins og leyfi feingist fyrir
verzhmarstað við Sau'Oárkrók; , en það er ei ómögulegt, að stjórn-
in gefi leyfi til að byggja þar, þegar Grafarós leggst niður.

Forseti: þar eð nú eigi fleiri taka til máls, þá álít eg undir-
briníngsumræbu þessari lökið ; en eg vil njóta· réttar míns og tala
fáein 01'0 um mál þetta, því eg er kunnugur nokkrum parti þess.
þao hefur þrívegis verið beðið um verzlun á Krossvík, og nú vilja
menn biðja nm að verzla þar ekki. Að Krossvík liggja tvær sýslur,
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cn aI'J Sauðarkrök cinúngis ein. þaI'J er undarlegt aI'J vilja ekki
verzla her, eimíngis af því, aI'J verzlunarbær þessi, sem Krossvík er
næstur, heitir Reykjavík. þaI'J kostar þó 4 mörk eða 1 dal, aI'Jflytja
hverjar hestklyfjar ofan af Akranesi og híngað suður í Reykjavík ;
og hvort menn fara fyr eða síbar frá sjó, þá verða menn aI'J fara
aptur og flytja fiskinn suður, og flutníngur á hverju skippundi kost-
ar þó einn ríkis dal. ÞíngmaI'Jur Strandasýslu tók fram, aI'J það væri
ci al'l marka, þó sagt væri minna verð á vörum annarstaðar, en eg
held, aI'J eigi verði mælt móti því, aI'J á Borðeyri kostar' útlend vara
1/6 minna, og íslenzk vara %4 meira en her. Mer finnst þíngíð
gánga út fr,í annari skoðun en áI'Jur, ef þaI'J er nú á móti nefndarálitinu.

þá kemur til Inngángsumræðu bænarskrá þíngmannsins úr Suður-
Múlasýslu, um breytíngu á Seyðlsflrði fyrir Eskífjörð sem kaupstað.

Bænarskráin var feingin Jóni Hávarðssyni, og las hann hana
upp, svo hljóðandi:

Eg hef áI'Jur hreift því her á þíngí, aI'J eg ætti von á bænarskrá
frá nokkrum hreppum í Norður- og Suður-Múlasýslum, um aI'J fá
breytt 2. grein í tilskipun af 15. apríl 1854, þannig: al'l Seyl'JisfjörI'J-
ur yrði gjörður uppelglíngarstaður fyrir Esklfjörð. þessa bænarskrá
hef eg aI'J sönnu ekki Ieíngíð, þó ferð hafi þaðan fallil'J,sem vel get-
ur orsakazt af því, aI'J hlutaðeigendur ekki hafi vitað ljóslega, hve-
nær hún skeði ; en hvernig sem þessu er svo varið, þá er mer það
kunnugt, aI'J fyrir vissu 6 hreppar í Fljétadalshðraðí, sem hafa álit-
legt vörumagn, óska innilega þessara umskípta og geta fært álitlegar
ástæður fyrir ósk sinni. Til Seyðisfjarðar er allt aI'Jhálfu styttri veg-
ur, betri yfirferbar og vatnaminni, en til Eskifjarðar, þess utan er
innsiglíng til Seyðisfjarðar styttri, og hættuminni og kaupstaðarstæði
er þar haganlegra, líka hagar þar svo til, aI'J eptir afstöðu bæja þar
í grennd veltir lettara aI'J fá nefnd manna setta til sóttvarnar, sem
eins er nauðsynleg, þó læknir setjist aI'J á þessum stöðum, en 6-
mögulegt á Eskífírði, þar bæir liggja þar strjált og heldur fjærri
verzlunarstað ; þar vic bætist þa~, að, ef læknir verður skyldaður til
aI'J vera }l öbrumhvorum þessara staða, aI'J honum veitir þó hægra a~
veita læknishjálp fleirum í sínu afarstóra umdæmi frá Seyðlsflrðí,
af því fjallvegur sá, sem liggur til hðraðsíns, er styttri og greiðar!
en frá Esklfírðl, hvar hann er nokkurn veginn útilokaður frá að geta
sýnt læknishjálp nema svo sem 3 sveitum. Á Sey'bisfjör'b hefur al-
þíng elndreigíð bent, hvenær sem rætt hefur verið um verslunarfrelsl,
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SVO það er óskiljanlegt, af hvaða .ístæðum a'ð stjórnin valdi heldur
Eskifjör'ð en Sey~isfjöro, þar þessi síðast nefndi með fyllstu astæð-
um mælir með ser sjálfum. BæN af þessum upptöldu ástæðum og
svo því, að stjórnin hefur í ráN, ao setja lækni á Eskífjörð, sem yrði
mjög óhagkvæmt, ef það síðar reyndist, eins og það mun síðar reyn-
ast, að Seyðísíjörður er í öllu tilliti hentugri uppstglíngarstaður en
Eskífjörður, þá leyfi eg mer:

a~ gjöra þá uppasníngu, að :l. grein í tilskipun 15. april 1854
verði breytt þannig: að Seyðisfjörður verði gjörour a~ uppsígl-
Ingarstað fyrir útlenda verzlunarmenn, en Eskiíjörður hafi ekki
meiri rettindi, en önnur kauptún.

Reykjavík, 23. d. júlímánahr 1855.

J. Hávarðsson.

J. lláva1'ðsson: þó ao þíngið hafi haft og hafi enn nú mörg
störf á hendi, þá eru nú flestar nefndir búnar, og einúngis eptir á-
lyktunarumræður og atkvæðagreiðslur, en mál þetta er öbrotíð og
stutt, og mæli eg því fram með nefnd í þYÍ.

H. Kr. Friðl'ilrsson: Mer finnst ei vert a'll setja nefnd í
þetta mál, því að um lækna skipunina er einmitt verið ao tala, og
menn vita eigi, hvaða úrslit þao mál fær. Verzlunarfrelsi'll er og
líti~ reynt enn. þar að auki liggur Eskífjörður beinna við útlend-
um skipum, er koma a~ Austfjöroum, heldur en Seyðísfjörður ; og það
er krókur fyrir skip, er ætla inn á Eskifjör'ð, að verða að fara fyrst
inn á SeyOisfjöro, þar sem það er lítill sem einginn krókur fyrir þau
skip, sem ætla inn á SeyOisfjöro, að fara fyrst inn á Eskifjörð.

J. Hávarðsson: þetta er ókunnugleiki þíngmannsins, því vega-
munurinn er einginn, og þau skip, sem koma af hafi, munu koma a'ð
austasta hluta landsins, sem er Gerpirinn, og liggur hann að mestu
leyti beint á milli Seyðlsfjarðar og Reyðarfjarðar,

V. Finsen: Eg vil ekki gánga inn á, hvort það er hentugri
staour eða ekki; en það er þó eitt, sem hindrar, nefnilega a~ sýslu-
maðurinn er skyldaður til að búa á Eskifirði. Þa~ er slæmt að
breyta verzlunarlögunum, nema brýn nauðsyn se til.

J. Hávarðsson; Ef bæði sýslumanni og lækni verður skipað að búa
á Eskifirði, þá verður það þeim báðum notalegra á Seyðísfirðl, og fyrir
utan þá þörf, sem mesti hluti héraðsíns hefur á þessu, þá vildi eg ein-
mitt hreifa þessu, .10ur en stjórnin ræður nokkuð af um lælmaskipunina.

H. Kl'. Friðriksson: Þíngmaourinn getur ekki borið á móti því, a~
Eskífjörbnr liggur beinna víð skipum, er af hafi koma, en Seyðlsíjörður.
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J. Petursson: Þíngmenn þekkja svo líti~ til þessa máls, a'ú
eg se ekki, a~ þeir geti nokkuð vi~ það átt; mer finnst, að hlutað-
eigendur ættu að sækja um það til komings í gegnum yfirvöld sín,
og þá mundi það verða lagt fyrir alþíng síðar, ef stjórninni eptir þeim
skýrslum, er hún þannig felngi, þækti bænin hafa nokkuð við að
styðjast. Eg er því á móti nefnd í málinu.

J. Hávarðsson: Eg veit til þess, að nokkrir hreppar hafa sótt
um það til stjórnarinnar, en ekki veit eg, hvort sú bæn hefur
geíngíð reglulega gegnum yfirvöldin, en það veit eg, að hlutaðeig-
andi amtmanni val' send afskrípt af bönarbrðfínu. Þa~ eru fáir eður
eingir her, nema eg og sá hæstvirti konúngsfulltrúi, sem þekkja,
hvernig tilhagar :í báðum þessum stöðum, og væri gott a~ heyra
meiníngu hans þar um.

St. Jónsson: Þa~ lítur svo út, sem stjórnin hafi haft yfir-
gnæfandi ástæður til að fallast ei á þetta mál, fyrst hún hefur farm
gagnstætt tillögum þíngsins, og því þykir mer Isjarvert nú, a~ gefa
málinu gaum, en samt þykir mer miklu skipta, hvað hinn hæstvirti
7wnúngsfulltrúi leggur til, sem er kunnugastur þeim umræddu verzl-
unarstöðum af mönnum, sem her sitja nú.

Konúngsfulltrúi: Fyrst hinn heiðraði þíngmaður skorar á mig,
skal eg gjarnan lýsa því yfir, ao eg er á móti nefnd í málinu.

Forseti: Af því margir eru á móti nefnd, þá vil eg biðja þíng-
menn að skera úr með atkvæðum, hvort nefnd skuli setja eður eigi.

Var þao fellt með 17 atkvæðum gegn 4.
Forseti: þá mun verða fundur á morgun kl. 12, og kemur

þá til umræðu verzlunarkostnaðurinn og bænarskrá frá þíngmanni
Barðstrendínga, um leyfi fyrir Frakka til fiskverkunar her; en til á-
lyktunarumræðu kemur málíð um aukníngu landsyflrréttarlns. Eg
óska, a~ þeir þíngmenn, sem vilja gera breytíngaratkvæðí, sendi mer
þau kl. 6 í kvöld.

Síðan las Þ. Jónassen upp álitsskjal til konúngs um byggíng-
arnefnd á Akureyri, og var það samþykkt, þannig hljóðandi:

Til ko n úngs.
Yðar konúngl eg hátign hefur allramildilegast þóknazt að láta

bera upp á alþíngí, til þess raðaneytís, frumvarp, um stofnan bygg-
íngarnefndar fyrir Akureyrar-verslunarstað í Íslands Norðuramtí,

Þíngíð fól 3 manna nefnd að íhuga þetta mál, og ræddi það
því næst ítarlega á tveimur aðalfundum, og leyfir nú þíngið ser allra-
þegnsamlegast, að bera fram um það álit sitt á þessa lei~.
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l>íngi~ hlaut að vísu að kannast við, að byggíngarnefnd, <Í svo
litlum bæ eins og Akureyri er, yrði, að minnsta kosti fyrst um sinn,
að fá þráungan verkahríng, þar sem ekki eru eptir á sjálfri kaup-
staðarléðínnl, sem upphaflega var bænum úthlutuð af skornum skamti,
nein hússtæði . handa nýjum kaupstaðarbyggíngum, og einúngis fáum
<Í þeim hluta lóðarinnar, sem fjærst liggur höfninni; ei að síður vírtíst
þinginu, að byggíngarnefnd á Akureyri mundi, ef hún kæmist á, geta
orðið að ekki all-litlu gagni fyrir bæinn, bæði með því, yfir höfuð a~
hlynna að öllu því, sem heyrir til bæjarprýöl, og einkuni með því, að

koma smátt og smátt betra fyrirkomu- og skipu-lagi á gömlu kaup-
staðarhúsín, jafnótt og þau yrðu rifin eða verulega endurbætt; og loksins

þótti mega gjöra ráð fyrir því, að bærinn, þegar honum færi fram að
verzlun, sem ölllíkindu eru til, mundi þurfa að vera Ser út um ló~ til
viðauka víð þá, sem hann nú .í, til þess a~ geta byggt;Í henni, og "ið
það mundi verkahringur byggíngarnefndarinnar verða rýmri og þýðíngar-

meiri, eins og það að ö~ru leyti þótti mikilsvert, að bærinn, þegar SYO

væri komið, væri þegar búinn að eignast byggíngarnefnd, er gæti haldlb
vörð á því, að allt her að lútandi færi sem bezt og skipulegast.

Þíngið aðhyllist þannig frumvarpið í einu hljéðí, eins og það er úr
garði gjört; einúngis þótti þínginu yfirgnæfandi ástæða til, að bæta inn
Í frumvarpið, milli 2. og 3. greinar, einni grein um það, hversu mörg rir
meðlimir byggíngarnefndarinnar seu skyldir til, að hafa þessa köllun ii
hendi í hvert skipti, þar sem frumvarpið ekkert ákveður um þetta atriði.

Þíngið leyfir ser þVÍ allraþegnsamlegast, að mæla fram með þVÍ "ið yðar
konúnglegu hátign, að frumvarp það, sem her ræðir um, verði óbreytt
gjört að lögum, en þó -- með 11 atkvæðum gegn 10 - með þeim
viðauka, að milli 2. og 3. greinar frumvarpsins verbi bætt inn í nýrri
grein, svo hljóðandi:

"Sá, sem er kosinn nefndarmaður af íbúum verzlunarstaðartns,
hefur starf sitt á hendi um 4 ár, þó þannig, að af þeim, sem
kosnir verða fyrsta sinn, fer annar eptir hlutkesti frá eptir 2
ár, og skal hlutkesti ráða, hvor fyrir því verður.

Sömuleiðis skulu þeir nefndarmenn, sem kvaddir eru af amtmanni,
hafa á hendi störf sín í 4 ár; en af þeim, sem nefndir verba í
fyrsta sinn, fer annar frá eptir hlutkesti, að 2 árum liðnum ".

Reykjavík, 24. dag júlímán. 1855.

Hannes Stephensen. Þ. Jónassen.
Síðan var fundi slitib,
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25. júlí - seytjándi fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók fyrir síðasta fund lesin upp og sam-

þykkt.
Forseti: þá kemur til undirbúníngsumræðu eptir dagskránni

konúng7egt frumva1'p til opins brefs, um það hvernig greiða skuli
kostnað þann, er leiðir af að framfylgja lögunum 15. apríl 1854.

Nefndarálitíð var afhent hinum 5. konúngkjörna þíngmanní,
V. Finsen, sem framsögumanni nefndarinnar.

Framsögumaður : Me'ð leyfi forseta skal eg lesa nefndarálítið
upp, og hljóðar það þannig:

Hið helðraða þíng hefur kosið oss undirskrifaða i nefnd, til a\)
kveða upp álit vort nm lagafrumvarp það, sem stjórnin hefur lagt
fyrir þíngið um, hvernig greiða skuli kostnað þann, er þarf til a'ð
framfylgja lögunum frá 15. apríl 1854 um siglingar og verzlun á
Íslandi, og leyfum ver oss nú a'ð skýra frá áliti voru um það á
þessa leið:

þa'ð sest af ástæ'ðunulll fyrir frumvarpinu, að kostnaður sá, sem
her er spursrmíl um, er einkum ætlaður til að koma á tilhlý'ðilegri
lögreglustjórn og læknisumsjón á þeim 6 verslunarstöðum, þar sem
útlend skip eiga fyrst að koma samkvæmt 2. gr. verzlunarlaganna,
á'ður en þau komi á aðrar hafnir vi'ð Iandíð, og er þess í astæðun-
um i þvi tilliti getið, að eins og mjög líklegt sé, að á sumum eða
öllum þessum stöðum þurfi a'ð auka lögregluvaldið með því að skipa
þar lögregluþjóna, hvað þegar er skeð í Reykjavík, hvar bætt er víð
einum slíkum þjón víð þá 2, sem þar hafa verið á'ður, þannig se
reyndar á 4 þessara staða skipaður bæði lögreglustjóri og læknir,
nefnilega í Reykjavík, á Vestmanneyjum, Stykkishólmi og Ísafirði,
cn á Akureyri búi a'ð eins læknir, en einginn lögreglustjóri, og á
Eskíflrðí búi reyndar sýslumaðurinn, en fjórMngslæknirinn búi her
um bil 4 mílur vegar þaðan, Með tilliti til Akureyrar er í ástæ'ð-
unum geíngið út frá því, að sýslumaðurlnn í Eyjafjar'ðarsýslu verði
ekki skyldaður til að flytja sig á verslunarstaðínn, án þess honum
væri bættur skaði sá, sem hann hefði af flutníngnum, og hefur því
or'ði'ð spurstnál um, annaðhvort að greiða honum slíkar skaðabætur,
eða, eptir uppástúngu amtsins, a'O gjöra Akureyri a'ð lögsagnarum-
dæmi ser og setja þar bæjarfógeta, eða þá loksins, sem stjórnin virð-
ist álíta, sem stendur, tiltækilegast, að þar yrði settur launaour mað-
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ur undir umsjón og yfirstjórn sýslumannsins, til ao rannsaka skjol
skipanna og skrifa upp :í þau og sjá um, að reglu se gætt á verzl-
unarstaðnum, og er þess ao geta í því tilliti, ao þegar er btiíð til
bráðabyrgða ab setja þar hreppstjóra með 20 rdd, launum, til þess
að hafa störf þessi á hendi. Ilvað læknisumsjón á Eskifirði snertir
þá hefur stjórnin, eptir því hvernig á stendur, álitio ógjörandi ab
skipa fjórMngslælminum ab flytja sig þángao eða að skylda hann til,
að hafa þar á sinn kostnað aðstoðarlækní, er tekið hafi próf í lækn-
ísfræði, og segir því svo í ástæðunum, ab það muni verða tekil'> til
yfirvegunar, hvernig rál'>il'>verbi úr þessu með hagfelIdasta móti, þegar
búið se ao fá um þetta efni nákvæmara álit þeirra embættismanna,
er hlut eiga ab máli.

Hval'> nú snertir kostnað þann, sem þannig er gjört rál'> fyrir
að nauðsynlegur verði til al'> framfylgja lögunum um hina frjálsu
verzlun, þá hlýtur nefndin að viðurkenna, að það er í eðli sínu og
samkvæmt því, sem við umræður verslunarmalsins hefur verið gjört
ráo fyrir, ao seo verði um, al'> tílhlýðileg lögreglustjórn og læknis-
umsjón eigi ser stal'> á þeim 6 stöðum, þar sem útlend skip eiga
fyrst að koma, og þó ekki hafi híngað til, síðan verzlunarlögin komu
í gildi, sýnt sig, al'>mörg utanríkisskip hafi komið híngað til verslunar,
þá er samt mögulegt, að á þessu kunni að veroa breytíng, og er þá sjálf-
sagt, að þær ráðstafanir verði gjörðar, sem geta álitizt hagfelldar í því
ofangreinda tilliti, eins og á hinn bóginn virðíst óhult að treysta því,
að ekki verði aðrar slíkar ráðstafanír gjörðar, en þær, sem eptir kríng-
umsræðum hverra tíma eru í raun og veru nauðsynlegar,

Áhrærandi þar næst spursmallð um, hvernig greiða skuli kostn-
að þenna, þá er í frumvarpinu gjört rál'> fyrir, að hann, að því leyti
snerti Reykjavík, eigi al'>greiðast úr sjóOi bæjarins, en að öðru leyti
í hverju amti úr jafnaoarsjóOi amtsins. þessari skoðun stjórnarinnar
hlýtur nefndin í aðalefninu ao vera samþykk, en þó finnast oss orð
þau, sem brúkuð eru í frumvarpinu, vera heldur yfirgripsmikil, þar
sem þau ern svo almenn, al'> þau viroast innibinda í ser serhvern
þann kostnað, sem gæti álitizt að standa í nokkru sambandi eða
samanheingi víð frjálsu verzlunina, en þar með gætu, ef til vill, sum
þau útgjöld komizt inn undir greinina, sem væri mjög óeolilegt að
greidd yrðu á þann hátt, sem þar er ákveðíð. Ver gaungum í þ,·í
tilliti út frá þeirri skoðun, ao þegar rannsaka skal, hvernig gjöld þessi
eigi ao greiðast, þá beri að fara eptir hinum almennu reglum, sem
gilda um slík útgjöld her á landi og í Danmörku, og þar sem nú
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einkum getur verið spursmál um, hvort hin einstöku gjöld, sem snerta
efni þetta, eigi að greiðast af ríkíssjöðnum eða af sveitarlegum (com-
munale) sjó~um, þá er það álit nefndarinnar, a~ í því tilliti beri
a~ fara eptir þeirri reglu, a~ á þessum nýnefndu sjó~um eigi ein-
úngis að hvíla þau gjöld, sem eptir eðli hlutarins og reglum þeim,
er hafa verið gildandi híngað til her á landi eða í Danmörku, geta
talizt með sveitarlegum útgjöldum, og að því einúngis sá kostnaður
af frjálsu verzlunínni, sem þetta getur átt við um, eigi að greiðast
á þann hátt, sem til er tekið í frumvarpiuu, en að þar á móti þau
gjöld, sem öðruvísi stendur á um, eigi a'ð greiðast úr ríklssjéðnum,
eins og híngað til. Ver álítum því réttast, að aðgreina þau ýmsu
útgjöld, sem nefnd eru í ástæðunum, og athuga, hvað eigi a'ð gilda
um hver þeirra út af fyrir sig.

Hvað þá þannig fyrst snertir lögregluþjóna þá, sem nauðsynlegt
kynni að verða að skipa á þeim umræddu verslunarstöðum, þá er
það í eðli sínu og samkvæmt reglum þeim, sem gilda í öllum ö'ðrum
löndum og einkum líka í Danmörku - með fáum serstökum undan-
tekníngum - að laun til slíkra þjóna eru greidd af sveit þeirri, þar
sem þeir eiga a'ð halda reglu, og samkvæmt þessu ættu lögreglu-
þjónar þessir að fá laun sín af kaupstöðunum sjálfum, eða þar sem
ekki er kaupstaður með serstökum bæjarsjóði, þá af hrepp þeim, þar
sem verzlunarstaðurínn liggur. Á móti þessu virðist samt sú skoð-
un eiga að rá'ða, að þar sem lögregluþjónar þessir yrðu settir, eins
og her er gjört rá'ð fyrir, vegna frjálsu verslunarinnar, þá er það
auðsætt, að kauptúnið sjálft eða hreppurinn, þar sem það er, hefur
ekki fremur gagn af verzluninní, heldur en sveitir þær, sem verzla
þar, og eins og verzlunarstaðína her á landi yfir höfuð má álíta helzt
sem rnarkaðarstaðl, hvert sveitirnar sækja, þannig er sú tilhögun á
versluninni, að bæði innlendum og útlendum er leyft að verzla á
skipum sínum sem lausakaupmenn, hvar af flýtur, all þess óvissara
er, hvort hagur sá, sem kauptúnin sjálf hafa af frjálsu versluninni,
muni verða al) tiltölu jafnmikill og gagn það, sem landsmenn hafa
af henni yfir höfuð, og þá einkum nærsveitirnar, og það virðist þann-
ig of hart, að leggja kostnað þenna á kaupninin sjálf, heldur al) það
liggi beinast vill, úr því gjöld þessi eru beinlínis sveitarlegs eðlis,
a'ð þau séu greidd af hinum stærri sveitarheildum, amtsjafnaðarsjöð-
unum, eins og frumvarpið stíngur upp á. A'ð öðru leyti virðíst þessi
skoðun einnig eiga að gilda um hinn þri'ðja lögregluþjón, sem ákveð-
ib er þegar að setja í Reykjavík vegna frjálsu verslunarinnar, þannig
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a~ hann feingi laun sín af jafnaðarsjéðí Suðuramtsíns, og er þess ae
geta, al'! þeir 2 þjónar, sem þar eru á undan, fá reyndar laun sín af
rfkissjóðnum, en sem er af sérstaklegum orsökum frá fyrri tíðum,
Se þar næst spursmál um, hvar taka ætti laun handa hreppstjóra á
Akureyri, sem skipaður yrði þar til bráðabyrgba, þángað til sýslumað-
urinn gæti orðíð skyldaður til al'! flytja sig þangað, og sem undir
yfirstjórn sýslumannsins ætti al'! afgreiða skip og halda reglu á verzl-
unarstaðnum, þá virðíst einnig sama regla eiga að gilda um slíkan
hreppstjóra, að hann ætti að fá laun sín af jafnaðarsjóðnum.

Hvað loksins áhrærir læknisumsjón þ~i, sem þörfværi á á Eski-
flrði, þ,i flýtur þa\') af reglum þeim, sem þegar ern í gildi um kostn-
að af sóttvarnarraðstöfunum, a\') ef menn létu ser nægja í þeim til-
fellum, þar sem nauðsyn bæri til, að sóttvarnarnefndin á verzlunar-
staðnum - en í henni yrðí ætíð sýslumaðurinn - sæi fyrst um
sinn um, að skipin ekki flyttu í land neinar sóttir, þángað til rann-
sakað væri heilsufar skipverja, og að eins væri í hvert sinn sent
eptir fjórMngslækninum og skipið látið bíða þar eptir, þá ætti eptir
reglum þeim, sem þegar var getið, kostnaðurinn þar vil'! að lenda
á jafnabarsjöðnurn. Al'! öðru leyti álítur nefndin ekki þörf á, a\')
fara leingra út í þetta atriði málsins, þar el'! malíð um fjölgun lækna
er þegar sett í hreifíngu, og spursmál það, sem her ræðír um, mundi
þ:i verða komið undir úrslitum þess máls.

Væri nú þar á móti spursmál um, að setja bæjarfógeta á Akur-
eyri' eða nýjan lækni á Eskifirði vegna frjálsu verzlunarinnar, þá
fær nefndin ekki betur sel'!, en að það væri gagnstætt gildandi regl-
um, að slíkir konúnglegir emhættismenn skyldu fá laun sín af sveit-
arlegum sjóðum, nefnilega jafnaðarsjóðunum, þar sem það var bæði
í eðli sínu og líka samkvæmt grundvallarreglu þeirri, sem vi\') hefur
verið höfð hín gað til, bæði hvað þetta land snertir og eins í Dan-
mörku, að þvílíkir konúnglegir embættismenn fá laun sín af ríkis-
sjóðnum. IIiI'! sama er að segja um skaðabætur þær, sem spursmál
kynni að vera um að greiða hlutaðeigandi embættismönnum, sem mí
eru, til að flytja sig á verzlunarstaðlna, því slíkar skaðabætur hafa
einnig híngað til ætíð verið greiddar af ríklssjéðnum.

Nefndin hlýtur þannig al'! álíta, al'!sum útgjöld gætu komið fyrir,
sem mætti segja að nauðsynleg væru til að framfylgja frjálsu verzl-
uninni, en sem þó ekki eptir almennum og híngað til gildandi grund-
vallarreglum ættu að skoðast sem sveitarleg útgjöld, og ver álítum
því réttast, að bætt væri inn í 1. grein frumvarpsins þeirri nákvæm-
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ari akvörðun, at, kostnaður sá, sem hinn þar umgetni grelðslunuiti
lÍ. ao eiga ser stao um, eigi ao vera þess eðlis, ao hann eptir regl-
um þeim, sem híngað til hafa verið í gildi, geti talizt með sveitar-
legum (communale) útgjöldum, hvar með greinin þá væri svo ná-
kvæmlega ákvörðuð, atl naumast neinn verulegur vafi gæti orðlð um,
hvað undir hana eigi atl heyra, sem annars ao líkindum mundi verða,
Ver ætlum einnig, ao þessi nákvæmari útlistun se eingan veginn ó-
samkvæm meiníngu stjórnarinnar, heldur fari í sömu átt og frum-
varpið, því með þessu er einmitt fallizt á öll þau útgjöld, sem bein-
línis er í astæðunum gjört ráo fyrir að nauðsynleg muni verða í þeim
umrædda tiIgángi, og á hinn bóginn er eingin ástæba til að halda,
að stjórnin hafi viljao Innleiða með þessu lagaboði nýja grundvall-
arreglu, þess síður sem ekki er getið slíkrar ætlunar eða skoðunar
hennar í rístæðunum, og sem það yfir höfno eptir innihaldi frum-
varpsins liggur næst að hugsa þar víð um slíkar raðstafanír á hin-
um einstöku kauptúnum, sem skoðast verða sem sveitárlegar (com-
munale), hvar lÍ. móti það liggur fjær ao ímynda ser þar víð stofnun
nýrra konúnglegra embætta eða þvíumlíkt, þó þetta að vísu gæti
innibundizt undir orðum frumvarpsins, eins og þegar var sýnt.

Í 2. grein frumvarpsíns hefur stjórnin áskilio ser rett til að á-
kveða til bráðabyrgða, hvað álíta skuli nauðsynlegan kostnað sam-
kvæmt 1. gr., og að öðru leyti er því heitið, ao áour en fast veiði
ákve'óio, hvernig greiða skuli kostnað þenna um eptirkomandi tíð,
skuli bera það mál undir alþíngi. Ver ætlum, að meiníngin í þessum
orðum se sú, að það skuli síðar koma til yfirvegunar, hvort sá
kostnaður, sem eptir frumvarpinu er lagður Ii jafnaðarsjéðlna, geti
síðar orðið lagour á hin minni sveitarfélögln, einkum verslunarstað-
ina, sem í raun réttr! ættu sjálfir að borga kostnað þenna, og álit-
um voc að eins í þessu tilliti, að betur kynni að fara, ao í stað
orðanna: "hvernig gr eioa skuli kostnað þenna um eptirkomandi tfb",
væri sett: "ao hve miklu leyti skuli um eptirkomandi tí\) greiða
kostnað þenna á þann hátt, sem ákveðið er í 1. gr.".

Samkvæmt öllu framanskrifuðu viljum ver því ráða hinu heíðr-
aða þíngi til, allraþegnsamlegast að fallast á hið konúnglega frum-
varp, þú með þessum breytíngum:

1. Ao 1. gr. se orðuð þannig: "Kostnao þann, sem þarf til ao
framfylgja lögunum um hina frjálsu verslun, ber, ao því leyti
hann eptir reglum þeim, er híngað til hafa verið í gildi, getur
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talist með sveitarlegum (communale) útgjöldum, að greiða í
hverju amti úr jafnaðarsjóði amtsins".

2. Að í stað orðanna í 2. gr.: "hvernig greiða skuli kostnað þenna
um eptirkomandi tíð", verði sett: "að hve miklu leyti skuli um
eptirkomandi tíð greiða kostnað þenna á þann hátt, sem ákveðið
er í 1. gr. ",

Reykjavík, 22. júlí 1855.

r. Finsen, P. Jðnassen. P. Péturseon. Ó. Síl'ertscn.
tormaður og framsögumaður.

Me'b skírskotun til míns ágreiníngsathæ'Ois,

J. Hávarðsson.
þó eg hafi ítarlega íhugað málefni þetta, á nokkrum fundum,

mel) mínum heiðruðu mebnefndarmönnum, þá hef eg þó ekki getað
komízt til sömu skoðunar á því, sem þeir, hvar fyrir eg leyfi mer
að rita mitt ágreiníngsatkvæði:

Eg er að sönnu samdóma mínum heiðruðu meðnefndarmönnum
í því, at'>kostnaður sá, sem flýtur beinlínis af rýmkun þeirri, er til-
skipunin af 15. apríl 1854 gjörði á tilskipuninni af 11. september
1816, eigi at'>borgast af hinni frjálsu verzlun, en þó ekki þannig,
sem til er tekið í því kominglega frumvarpi, er her liggur fyrir, og
þat'> vegna sérstaklegra kríngumstæða, sem her eiga ser stað, og sem
eg skal fram taka.

þat'> mun at'>sönnu vera í lögum ákvarðað í Danmörku, at'>lög-
reglustjórn borgist af kaupstöðum þeim, sem hafa feingíð kaupstað-
arrettíndi, en sá staður er ekki her í landi nema Reykjavík, og el'
hann enn svo lítill og efnalaus, at'>hann getur naumast borið hin
önnur útgjöld, er á honum hvíla; þetta hefur stjórnin fundið og seð,
og hefur því híngað til borgað úr jarðabókarsjóðnum það, sem hefur
þurft til að gæta lögreglu í bæ þessum, og að breyta þessari jafnt
viturlegu sem nærgætnismiklu grundvallarreglu stjórnarinnar, finn eg
einga astæðu til, að svo komnu máli, einkum þá þess er gætt, að
þeir 200 rdl., sem her er víbbætt, þurfa, enn sem komið er, ekki al)
tilreiknast frjálsri verzlun, en kunna þó að vera mjög nauðsynlegir
til að gæta reglu í bænum, einkum þá her er fjöldi annara skipa,
sem ekki eiga skylt við frjálsa verzlun.

Hvað því viðvíkur, sem stjórnarfrumvarpið fer fram á, að greiða
skuli kostnað þann, sem af frjálsri verzlun leiðir, á öðrum stöðum
landsins úr jafnaðarsjóðum hvers amts, þá er sú niðurjöfnun mjög
óeMileg og ösamkræm nú gildandi lögum í Danmörku, fyrir utan
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þa'ð, sem hún kemur mjög ójafnt niður á landsmenn, eptir því sem
her til hagar, og það einmitt af fylgjandi orsök. Þegar hvert amt
hefur sinn sðrstaklegan sjóo, þá getur svo auðveldlega að borið, að
meiri lögreglustjórn og sóttvarnartilraunir eigi ser fremur stað og
séu nauðsynlegar í einum hluta landsins, en öðrum, og yrðí þá sá
amtsjöður harbara úti en hinir, þar sem eptir sérstaklegu ásigkomu-
lagi ekki þyrfti þessara ráostafana víð ; þar víð bætist það, að opt
sækir ekki nema nokkur partur amtsbúa með varníng sinn og til
viðskipta á þessa tilteknu staðí, sem útlendum eru leyfðir til upp-
siglíngar, heldur fara þeir á aðra verzlunarstaðí, og sumir út úr
amtinu.

En ef málefni þetta er skoðað frá öðru sjdnarmíði, og það sýn-
ist liggja beinast víð og er þá það, að eins og leyfi það, sem allar
þjóðír feíngu, að verzla víb Ísland, með tilskipun af 11. september
1816, ekki varð landinu að neinu líði, svo er og ekki víst og allra-
sízt enn kornið í ljós, ao þó nú se með tilskipun af 15. apríl 1854
losað um þau bönd, er áour lágu á verzlun vio landið, að útlendar
þjóoir leiti híngab, og verour þá verzlun' íslendinga víð Dani eins og
hún verið hefur, og hefur hún þá eingan kostnað í för með ser,
og víst er það, ao eingin meiri ástæða sýnist það, nú strax á næsta
áriao leggja nýjar byrðír á fyrir óreynda hagsmuni af hinni nýjn
verzlun, heldur en þá stj órnin gaf hana lausa 1816, og hreífðí Inin
því þó ekki þá hið minnsta, en þó svo nú verði, að útlendir komi
híngað til verslunar, og þar vio aukist nokkur lítill kostnaður, þá
finnst mer, sem af ínntektarífkun þeirri af skípagjöldum, sem hvílir
:í allri verzlun við landið héðan af, og sem þó í raun og veru kem-
ur niður aptur á landsmönnum, eigi að borga þann kostnað, sem af
frjálsri verzlun leiðir, og því leyfi eg mer að stínga upp á:

1. Ao hinn almenni sjóour konúngsveldisins borgi fyrst um sinn
þann kostnað, sem af frjálsri verzlun leíðir, eður til vara,

2. Ao verzlunin sjálf borgi hann svoleiðís, að honum verðl jafnað
á verzlunarsklpín, sem öðrum hafnartolli.

Reykjavík, 22. júlí 1855.

J. Hávarðsson.

Eg skal nú ekki fara fleiri orðum um málefni þetta, fyr en eg
hef heyrt tillögur þíngmanna,

Jón Guðmundsson: Eg vil nú strax lýsa því yfir, að, eptir
því sem nú er á komið með tilhögun hinnar frjálsu verslunar -
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sem stjórnin svo opt skírskotar til - þá finnst mer nógur tími til
a~ fara a~ koma með slmttaálögur út af verzlunarfrelsinu, þegar a~
verzlanin er farin að komast á og farin a~ gefa nokkurn arð eður
.ívextl. En í sumar hefur eingin frjríls verzlan verið her, þar skipa-
afgjaldíð fyrir útlendar þjóNr var áln'e~i~ svo seint, a~ einginn út-
lendingur gat hætt á, að fara híngað út í óvissu, og, ef til vildi,
með óákve~num afarkostum. Eg vil halda mer til skoðunar minni
hluta nefndarinnar í 1. nppástúngu hans, því hún hefur farið í miklu
rettari átt, þ6 ei se eg samþykkur öllum orðatíltækjum hennar. Eg
er í rauninni ekki á móti þYÍ, að Ísland eigi að borga kostnað þann,
er beinlínis leiðir af verzlaninni, en eg vil, a~ hún komist fyrst á,
en þetta er ekki skeð, enn sem komið er, og um það er ekki lands-
mönnum að kenna, heldur stjórninni sjálfri. því verzlunarlögin 15.
apr. 1854 áskildu stjórninni sjálfdæmi um, að ákveða tollhækkun --
en óákYeN~, hvað míkíð - víð allar þjóðír, sem ekki gæfu Dönum
jafnrétti víð sjálfar sig í tollafgjaldi, og þessi tollhækkun var, eins
og allir vissu, alls ekki ákveðin, fyr en 24. marz í vor, í Kaup-
mannahöfn, það er a'b skilja, sjö dögum áður en útlendir hefðu mátt
vera komnir híngað, eptir verzlunarlögunum.

SyO mjúkt og" snillilega sem nefndaralltíð sýnist að vera samið,
þá finnst mer þa~ þ6 vera ísjárvert a~ fylgja þVÍ, því eg skil ekki,
hvaða jöfnuður eða réttur það er, a~ taka úr jafnaðarsjéði árntanna
kostnað til a~ halda lögregluþjóna í Reykjavík. þar hafa jafnan
verið 2 lögregluþjónar, og hafa haft laun baðír úr komingssjébl ; en
ef sá þriðjí, sem nú er sögð nauðsyn á a~ bæta vm, fær laun úr
bæjarsjöðnum, þá mun stjórnin brátt koma hinum tveimur af ser líka
og annaðhvort á bæjarsjóðínn eða jaínaðarsjöðina, þegar alþíng er
búið að viðurkenna, að annarhvor þessara sjó'ba eigi a'b launa lög-
regluþjónunum, eptir því sem nefndin nú stíngur upp á. Þa~ er a'b
vísu síður utanlands, a~ hver sveit (bæjarsjóður) standist kostnaðinn
af sinni lögreglustjórn, en þetta getur verið hæpið her, meðan a~
Reykjavíkurbær ekki hefur meiri efni, og hvað jafnaðarsjéði Suður-
nmtsíns viðvíkur, þá hefur hann ekki gagn af því, og kemur það
ekkert víð, hvort lögregluþjónum í Reykjavík er fjölgað eða fækkað,
og til dæmis, þá finnst mer það vera ósanngjarnt a'b jafna kostnaði
þessum á Austur-Skaptafellssýslu, þar sem flestir íbúar hennar aldrei
ií æfi sinni sjá Reykjavík,

Hvað hinni annari grein víbvíkur, þá finnst mer niðurlag hennar
vera ónau'bsynlegt og meira til prýðís en gagns, því þann rétt, a'b
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hvaða lagabreyting í réttindum og skyldum manna her á landi, sem
er, skuli fyrst vera borin undir álit alþíngis, þann rett höfum við ó-
haggaban, meðan að alþíngistilskipanln hefur gildi, og það nægir, að
konúngur hefur þar heltið, að heyra álit alþíngis, áour lögunum se
breytt.

Af astæðum þessum vero eg fyrst um sinn að fallast á álit
minni hluta nefndarinnar, þar eg vero að álíta, að, nú sem stendur
Be hvorki tök ne tími til að löggilda frumvarpið, en þetta má vel
bíða þangað til að tilhögunin með amtsráðin o. fl. er komin í kríng,
og væri einkum æskilegt að heyra tillögur amtsráðanna fyrst um það,
hvernig útgjöldunum skuli jafnað niður á ömtin, 1iour alþíng sker úr
þessu máli. Á hinn bóginn vil eg vonast þess, að ekki verðl lángt
ao bíða, til þess þau geti komizt á.

Konúngsfulltrúi: Eg vero öldúngis að mótmæla því, er hinn
heiðraði varaforseti sagði, að það væri stjórninni og drætti hennar
ao kenna, að ávextirnir af hinni frjálsu verzlun sæjust ei meiri en
enn þá er skeð ; því auk þess sem lögin frá 15. apr. f. á. hafa
verið tekin upp í blöð í flestum löndum Norður.ilfunnar, eins og
undi er til með þess konar lög, hefur danska stjórnin strax í fyrra
sent eyðubréf til passa öllum dönskum kensúlum og útdrátt af þeim
gildandi lögum um verzlunina á Íslandi með frakkneskrl útleggíngu,
og munu þessir verzlunarfulltníar hafa se'b um, að þessi lög og
ráðstafanir, og ser í lagi lögin frá 15. apr. hafi orðíð heyrumkunn-
ug meðal verzlunarmanna í þeirra umdæmum. Pao er því eingan
veginn atgjörða- eða raðstöfunar-leysí stjórnarinnar að kenna, að hínga'b
hafa ei korníð fleiri útlend verslunarskip í sumar en skeð er, heldur
af því ao útlendir verzlunarmenn hafa álítlð, að það, undir yfir-
standandi krfngumstæbum, ei mundi svara kostnabi að senda híngað
skip og vörur til verzlunar.

J6n Guðmundsson: Eg bar ekki á móti því, að verslunarlög-
in komu út 15. apríl 1854 og að kunnugt var, að verzlanin átti ao
verða frjáls, en öllum var þá líka jafnkunnugt um 7. gr. í lögum
þessum, eða að um jafnrétti í verzlan fyrir útlendínga var alls eing-
in akvörðun, Eg álit því, að veralanln hafi ekki orðíð laus her fyr-
ir lítlendar þjóðír, fyr en 24. marz þ. á., og fyr en þá var eingin
frjáls verzlan. Eg get sýnt mönnum brðf frá útlendum kaupmanni,
dagsett 27. apríl þ. á., og var mönnum þar í landi ókunnugt um,
að verslanln væri orðin her laus annmarkalaust, einmitt með tilliti
til 7. greinar í verzlunarlögunum.
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Konúngs{ulltrúi: Um þetta einstaka dæmi, er hinn heíðraðí
varaforseti tilfæröi, gildir hið fornkveðna: "dæmin sanna ekkert?
(exempla non probant). þar á mót skýrir það málið enn þá meira,
a~ eg hef se'O bréf til íslenzkra kaupmanna frá 3 utanríklskaup-
mönnum, er lýsa þVÍ, a\) þeim hefur verið kunnugt allt, hvað stjórnin
hefur tílskipað um verzlunina her, en a~ þeir hafi ei árætt að senda
híngað verzlunarskíp í ár, vegna þess þeim þótti lítil ábatavon af
verzlun her, en skipaleigan of dýr. Eg skil því ekki, að þíngmað-
urinn hafi nokkurn rett eða astæðu til, a\) hnjéða í stjórnina á þá
leið, sem hann hefur gjört.

Jón Guðmundsson: Eg var alls ekki a\) álasa stjórninni fyrir,
a\) hún hefði áhe\)i~ upphæð ójafna~artollarins svo seint, eða hvernig
hún hefði akveðið hann, - og það verður ekki varið, að þegar hún
ákva~ hann, þá fórst henni það manmiblega ; en það kemur málinu
ekkert við, hvort hún hefbl fyr getað akveðíð tollhækkunina eptir 7.
gr. í tilsk. 15. apríl 1854, en eg segi einúngis frá því, a~ stjórnin
ekki ákvarðaði skípaafgjaldíð fyrir útlendínga fyr en þetta, nefnilega
24. marz í vor, og að lí meðan að þetta var óríkveðlð, gátu útlend-
ingar ekki átt á hættu og þótti ekki eigandi undir, a\) fara híngað
til verzlunar.

Konúngs{ulltrúi: Þa~ skyldi gleðja mig, ef ræða hins heíðr-
aða þingmanns, þegar hún kemur prentuð í þíngtíðindín, yrði þannig
orðuð, að það mætti virðast sem mísskllníngur minn, að eg vildi
taka orð hans svo, sem hann vildí álasa stjórninni.

Framsiiqumaöur : Eg held, a~ stjórnin hafi ekki fyr getað
:íkYe\)i'Oskípagjaldíð fyrir útlendinga, en hún gjörðí ; hún gat ekki
Iarið a\) semja um það við útlendar þjóðir, fyr en verzlunarlögln
voru út komin 15. apr. f. á., og hafbí þó ekki nema 1 árs frest,
en slíkir samníngar gánga opt seint. Hvað að öðru leyti snertir
malefni það, sem her er til umræðu, þ/i gleður það mig, að hinn
heiðraði varaforseti játar, að landið eigi sjálft a\) bera kostnað þann,
sem her ræðir um, þó að honum á hinn bóginn þyki of fljótt, að
fara að jafna honum nlður á landið, nú sem stendur. En se það
of fljótt nú, þá verður það of seint seinna; það verður of seint, a\)
bíða í því tilliti eptir amtsráðunum eða fresta öllum ráðstöíunum,

þangað til það sæist, hvort mörg skip koma; því verði ekki frum-
varpið tekið nú, þá gæti það ekki korníð út, fyr en að 3 - 4 árum
liðnum, og þá gæti vel allt á meðan hafa Ieíngið allt annað útlit
með verzlunína, en nú. Mer sýnist hinn heiðraði varaforseti se með
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Ffnaleyslð hefur og Iíka verið borið fyrir Í þetta skipti og sagt,
a\) líti\) væri betra en ekki neitt, þó ekki feíngjum Vel' lagaskóla.
Þa\) getur nú verið satt í vissuni tilfellum, a\) lítlð se betra en ekk-
ert, en ekki, þegar um SYO nauðsynlega og mikilsvarðandi stofnun
er að gera sem þessa; hún er eptir minni sannfæríngu þarfteg fyrir
Iandíð, og eg er viss um, að ef stjórnin álítur hana nauðsynlega,
muni hún ekki skorast undan að koma henni á fót. Þegar eg skoða
sögu ýmislegra stofnana her á landi, t. tl. prestaskólans og hins
lærða skóla, þá finnst mer ei, að eg þurfi að vantreysta stjórninni,
þegar um þær stofnanir er talað, sem miða til að efla andlega mennt-
un her á landi. Allt öðru máli er að gegna um sumar aðrar stofn-
anir, svo sem hina frjálsu verzlan, þó stjórnin láti landið beinlínis
bera kostnað þann er af þeim leiðir. Eg hef heldur ekki á þessu
þíngi heirt hreift öðrum mótmælum um, að stjórnin se Mús á að
koma her nýjum stofnunum á fót, nema bændaskólanum, sem og el'
beinlínis tekið fram í hinni konúnglegu auglýsingu. Annað mál er
það, ef stjórnin álítur stofnun þessa lagaskóla her óþarfa; þá el'
ekki von til, a\) hún vilji kasta út fe til a\) koma honum lt fót.

Hvað atkvæði nefndarinnar Í stafl. e áhrærir, þá kom nefndinni
ekki til hugar að biðja stjóminn um almennan "Skattebevillings-
ret", heldur var það meiníng hennar, að, ef stjórnin af einhverjum
lÍstæðum ekki sæi ráð til að veita hinn umbeðna festyrk úr ríkis-
sjóðnum, en áliti þó skóla þenna nauðsynlegan, þ:t vildi nefndin bera
undir álit þíngsins, hvort því þæktí þetta mál 8,'0 miklu skipta, a'ð
það vildi rá'ða til, að rfklssjöðurínn skyldi fá þenna kostnað aptur
endurgoldinn af landinu; en verið getur, a'ð nppástúngan se öheppi-
lega orðuð,

Eg skal ekki fara fleiri orðum um breytíngaratkvæðín, en, á'ður
eg lýk ræðu minni, leyfa mer a'ð vekja athygli þíngmanna á, hvort
ei se fremur Ísjánert fyrir þá, að hrinda þessari bæn um lagaskól-
ann frá ser. þín gmönnum er það kunnugt, hve nauðsynleg lagaleg
menntan er, og reynslan hefur sýnt hjá okkur, Il'ð ekki fáir embætt-
ismenn hafa haft skort á almennri og lagalegri menntan, og því yeri'ð
hættara til að gleyma skyldum sínum til stjórnarinnar og retti lands-
manna. En þa'ð, sem nefndin hefur farið fram á, er a'ð minni mein-
íngu hinn eini vegur til að koma upp eðlilegri lagastofnan fyrir
landið, og eg vil ítreka, að, þó hún með fyrsta kunni að verða ó-
fullkomin, þá mun það lagast með tímanum, og hið gamla máltæki
sannast: "mjór er mikils vísir". Eg er líka sannfærbur um, a'ð slík
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stofnun, c~a einhver svipuð, kemst her einhvern tíma á, þú fe COi!
aðrar kringumstæður kunni að verða þessu máli Í bráð til fyrirstöðu.

Þ. Sveinbjörnsson: Eg veit ekki, hvort hinn heiðraði korning-
kjörni þingmaður hefur getað talað þínginu hughvarf; en mer gat
hann það ekki. Hann sagði, að sérstakan kennara þyrfti í hinum
íslenzku lögum við háskólann, eins og se í SIesvíkurlögurn og retti,
en þetta er alls ekki rett skoðun, því eg er sannfærður um, að ser-
hver danskur lagamaöur, sem vill skilja löggjöf föl'lurlands síns til
hlítar, verður að skilja íslenzku, þVÍ Danmerkur gömlu lög, undir-
staða enna nýjari, eru rituð á þYÍ máli, sem án þeirrar þekkingar
er óskiljanlegt. Eg held þVÍ, ao maður megi gánga a'ð því vísu,
al'l sérhver háskólakennari í lögfræði mundi vera fær um a'ð lesa yfir
landbúnaðarlög okkar og rettarsögu ; og það þess heldur, sem land-
búnaðarlög okkar eru líka til á dönsku máli, og réttarsaga okkar er
styttri, og, sem stendur, a'6 nokkru leyti í fersku minni, og varla
neinum lögfröðum manni, þótt danskur se, ókunnug, eg se því
ekkert til fyrirstöðu breytíngaratkvæðí hins 6. konungkjörna þíng-
manns.

Hvað mínum breytíngaratkvæðum líður, þá er þao ekki mín
meiníng, að einginn skuli lesa ,)dönsk lög", hvað eg heldur alls ekki
hef sagt, heldur að ein ginn, sem les dönsk lög, skuli geta orðið
sýslumaður, nema hann se skölageíngínn ; eg styb mig í því "i'ð þaó,
sem nefndin sjálf hefur farið fram á, þar hún ekki hefur viljað
leyfa öorum en stúdentum inngaungu í lagaskólann. Eg hef ekki
viljað styðja þenna dýrmæta skóla, þar e'ð eg var eins óviss um,
hvaðan þann stórkostlega kostnað, er leiða mun af honum, ætti a\')
taka, meðan eg á hinn bóginn er eins viss um, a'ð friskarar geta komið
tir honum kann ske fremur, en nokkurn tíma frá Danmörku. Ver
höfum mörg dæmi upp á, að duglegir danskir menn hafa verið em-
bættismenn her á landi bæðí sunnan- og norðan- og austan-lands
af þeim, sem þó einasta hafa lesið dönsk lög, og gæti eg nefnt þl\
til, ef eg vildi. Þa\'l var einasta áform mitt, með breytíngaratkvæðí
mínu a'6 byggja fyrir það, a() hver "kúskur« frá herragarði geti
hlaupið þaðan og komizt her a\'l embættum, og hef eg Í því efni
viljað láta sama gánga yfir Dani sem Íslendinga.

Í broddi fylkíngar undir bænarskrá þessari se eg stendur "stud.
polytechnicæa, og finnst mer það nokkurn veginn það sama, sem
þrisund-þjala-smlður. þetta ber bænarskráin líka með ser. þó nú
þe~&i mikli skóli yrN stofnsettur, tel eg þa\'l "Íst, al'>þeir, sem vil]n,
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eins eptir sem á~ur lllundu sigla, til a\) nema lög í Kaupmanna-
höfn, og finnst mer þa\) þlí Isjárvert fyrir þá, sem annars mundu
fara, a\) kasta frá ser her UJIl bil 200 rdl. árlega í "Communitets-
og Reqenæ-Stipendium", þegar þeir annars ættu að lesa lög, en á
hinn bóginn tel eg það víst, að, ef stjórnin leggur það á hættu a\)
stofna skóla her, þá muni hún taka þetta I,privilegium" frá þeim
Íslendíngum, sem vilja lesa lög í Kaupmannahöfn, og ekki leggja
slíkt re til í óvissu. Eg held, eins og eg hef sagt, að, þó a\) skól-
inn kæmist á her, þá mundu þó einhverjir verða þess hugarfars, a\)
þeir vildu leita fullkomnari menntunar vlð haskélann ; en þetta mundu
nú .ín efa verba efnilegustu mennirnir, og væri þeir sviptir slíkum
styrk, er eg hef gcti'ð um, þá eru þeir ver farnir, en þeir enir lak-
ari, sem eptir sitja. Líka er eg hræddur 11III , að, ef margir færu
a'ð sækja þenna nýja lagasköla, þá muni varla verða nóg embætti
handa þeim, t. d. þegar nú að sögn 20 lesa lög við háskólann,
og þa~ er ætlan mín, að af þeim, sem her yrðu útskrlfaðir úr
Iagaskélanuru, mundu fleiri, en ekki færri, verða til a'ð hjálpa
dómurunum til að fá nokkuð a\) gera. Eg er, eptir því sem eg nÍL
hef skýrt þínginu frá, á hinni sömu melníng, sem ci\)1ll', þrátt fyrir
hinar laungu umræður um kosti lagaskóla her lÍ landi.

St. Jónsson: Eg hef tekíð svo annað breytingaratkvæðið á
atkvæðaskranní, að það se í framhaldi af því fyrsta, eða með því
móti, að staflíðurinn b í fyrsta breytingaratkvæðinu verði samþykkt-
ur, og virðíst mer, sem þetta annað breytíngaratkvæbí geti allvel
samrýmzt víð uppástúngu nefndarinnar, ef það hefði verið sett inn
í fyrri hluta hennar, þar sem svo stendur: " verði sem allrafyrst
settur kennsluskóli. kæmi kennari", o. s. frv., en þetta er nú lík-
lega um seinann. Hvað áhrærir rnalið sjálft, verður mer fyrst fyrir,
a\) renna huga til hins fornkveðna : "hollt er heima hvað", og ao
minni meiníngu á það her vel við, eins og í mörgu öðru ; en eg á-
lít það æfinlega sitt hvað, hvað vér þurfum að fá og viljum fá,
og hvað ver getum feíngið. Eg vil enn fremur geta þess, að breyt-
íngaratkvæðíð, sem eg talaði um, þegar þetta mál var seinast rætt,
hef eg látio nlðurfalla, því eg sá það átti ekki við.

Framsiiqumaður : Eg skal með fám orðum svara þVÍ, sem
hinn heiðraði fyrsti konúngkjörni þingmaður mælti fram með breyt-
íngaratkvæbí sínu. Honum þókti, sem miklir væru hagsmunir þeirra
í peníngastyrk, sem nú lesa lög yiú háskólann, en það verður að
gæta að því, að það eru þeir einir, sem lesa til latínsks júrídisks
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próf:::, sem fá þenna styrk, og a~ "dönsku júrlstarnlr" alls ekki fá
hann, er þó sýndist liggja í orðum hans. Eg skil annars ekki mein-
íngu hans, er hann sagði, all þeir, sem færu til luiskélans til all lesa

þar lög, mundu kasta frá ser hagsmunum þeBSUIl1, ef lagaskóli yrci
her stofnaður, því það er rístæðulaust, að halda, all stjórnin mundi
svipta þá styrk þessum fyrir þá skuld, því mí, eptir a'b prestaskól-
inn er stofnaður, þá njóta þeir Íslendingar þó enn sama styrks sem
fyr, sem sækja hriskólann, til þess a'ð lesa þar guöfræðl, og eins
mega menn vænta, ac, þó her yrði stofnsettur lagaskéli, mundi stjórn-
in ekki svipta þ,í styrk sínum, sem sigla vildu ser til meiri lær-
dómsframa, til ac taka hi'b fullkomna próf í lögum víð háskólann í
Kaupmannahöfn. þYÍ er heldur ekki hrundið, að, þó að menn, er
lesi lög ,ic háskólann, f<Íi þenna styrk, þá verður þó miklum mun
kostnaðarsamara fyrir þá a() lesa \(;g þm', en það yröí her, :;\0 þa\::

ætí'ð verba of friir, er siglt geta.
IIinn helðraöl fyrsti kouúngkjörnl þíngmacur var hræddur um, a0

allir þeir, er mundu g;Ínga ,í Iagaskólanu, ekki gætu feingið embætti,
og þYÍ yrðu nokkrir þeirra að g<Ínga í bændastétt ; en eg tel þao þ,i
lítinn skalla, þó sumir af bændum kunni nokkuð til laga; auk þessa
er nú líka einlægt YCI'Ío ab tala um a'b fjölga Iögfræðíngaemhættum
á landi her. Eg get ekki ao mer gert, ao mer sýnist þa'O lítio skýr-
andi málið, sem hinn 1. komingkjdrní þíngrnaður var a'b tala um

orðin: "stud. polytec7micæ<', því, ef þeir menn, sem það leggja fyrir
sig, eru duglegir menn, þá eru þeir ekki ómerkir, eða ",þlÍ:mnd-
þjalasmíðlr", heldur alls heiðurs verðir.

Hvað breytíngaratkvæði hins 6. konúngkjörna þíngmanns áhrær-
ir, þá finnst mer því ábétavant meðal annars all því leyti, að, ef
einhver sýslumaður sem nú er í embætti, "ill sækja um yfirdómara-
eða amtmanns-embætti her á landi, þá verður hann a'O sigla til a'O
taka þa'O serstaka prúf í íslenzkum lögum vill háskdlann ; annars ætti
hann ekki að geta feingið embættið. Sömulelðís ætla eg og, a'O
danskur stúdent, sem kemur til háskólans, varla fari að taka þetta
próf', heldur láti ser lynda, að taka einúngis hið almenna; eður ætti
hann þá strax að fara a'O hugsa fyrir því, a'ð hann mundi geta arOi'O
stíptamtmaður á Íslandi einhvern tíma, eður þá einhver annar em-
bætrísmaður her? Eða, þegar hann er búinn að vera embættismaður í
Danmörku nokkra stund, á hann þá að fara a'O lesa aptur og taka
þetta sérskilda próf, til þess ao geta orðíð stíptamtmaður á Íslandi
{''Onr annar ernbættismaður ? þetta fyrlrkomulng ætla eg se næsta
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óhagkvæmt, og mun fæla flesta danska menn frá a\') sækja UIlI cm-
bætti her.

Eg skal játa það, a\') "fúskarar" kynnu og a\') koma fr<Í þess-
um lagaskéla, en þeir koma og frá hverjum ö\')rum skóla, og frá

háskólanum sjálfum, því lýsa og einkunnirnar opt sjálfar, er þeir fá,
en þetta þarf í sjálfu ser ekki a\') gera neinn skóla lakari.

E. Ó. Kúld : þa'ð eru nú ýmsar raddir, sem hafa orðið til, ao
hnjáta í <Ílit nefndarinnar, en eg ætla, a'ð nefndanilítið se þó enn
fyrir þessar átölur með öllu öhrakið. Sömuleiðls held eg og, ao hið
annað breytíngaratkvæðí hins 6. konúngkjörna þíngmanns se fullrætt
og nægilega skýrt frá göllunum <Í því, sem gjöra það óaðgeíngilegt,
svo a'ð eg ætla ekki að fara fleiri orðum um þab; en þar á móti bæta
dálitlu við það, sem hinn heiðraði framsögumaður sagði um staflið
a. Sumir hafa her l<íti'ð þá meiníngu í ljósi, að minni lagamennt-
an og þá líka óeoliIegri mundi verða í skóla þeim, sem her ræbír
um, en víð haskölann, Eg held nú, ab þetta se má ske lauslega
skoðað, því sjón er sögu ríkari, þar e'ð einmitt þeir, sem eru a\') leita
hinnar miklu menntunar í lögum viú háskólann í Kaupmannahöfn,
hafa orðið fyrstir manna til ab skrifa bænarskrá um þetta efni, þar
þeir ímynda ser, ab lagamenntan her muni verba eins gó\') og af-
farasæl, og hefðu þeir þó sannarlega ekki skrlfað bænarskra þessa,
ef þeir hefðu átt von á lángtum betri mennt an eða jafnþjéblegri í
Kaupmannahöfn. Hinn háttvirti 1. konúngkjörni þingmaður taldi
það lagaskólanum til ökosta, ab svo margir löglesnir menn mundu
hnigast saman, án þess að geta feíngíð embætti, og gerast bændur;
en eg tel það eingan skaða, þó ver fáuIll þei löglesua bændur, því
þeir mundu þá, ef til vill, geta komlzt á alþíng, og mun einginn cilíta
það skaða. Sami luíttvírti konúngkjörni þínginaður taldi þa'O sem
mótbáru við nefndarinnar uppástringu, ao löglærðir menn úr þessum

skóla mundu olla því, að dómarar feingju meira að gera. Eg fyrir
mitt leyti finn nú ei að, þó svo yrbl ; a'ð minnsta kosti þyrfti þ,i
kann ske ekki stjórnin a'ð bera einmitt of fá málefni fyrir, því til
fyrirstöðu, a'ð bættur yrði yfirrétturinn og laun dómendanna í honum.
Ao hann kallaði .stud, polytechnicæ" "þúsundþjalasmi'O«, ætla eg
hafi verið spaug hans, en hann hefði getað valið fallegra orð t. d.
" fjölfræðíng". Al) útlendir sýsluuienn kunni að hafa gefizt hel' vel,
því vil eg ekki neita, en eg ætla líka, ab dæmi muni og gefast á
hinn bóginn, og SYO tel eg það víst, að, hvað géðlr sein þeir eru,
munu þeir varla geta reynzt eins þjóðlegir okkur og Íslendíngar.
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Eg vil, ao samheldni :;e sem bezt milli allra stetta, en eg get þe;;;;
líka, a'O bóndanum, "em ei skilur dönsku, mun verða tantara í hví-
vetna að halla ser a\> þeim sýslumanni, sem hann álítur samlanda
"inn og bróður, Eg vil a'O endingu vona, a\> þingmenn vilji fallast

li álit nefndarinnar og sanna með þVÍ einnig í þessu tilliti, a'O "hollt
er heima a'O taka", eins og maltækið segir.

Jón Guðmundsson: þar eg var einn í nefndinni, vil eg leyfa
mér a'O tala fáein orð, á'Our til atkvæða er geingi'ð. þa'ð er nú að
nokkru leyti búið að svara tölu hins háttvirta 1. konúngkjörna þing-
manns, en að nokkru leyti ekki. þa'ð hefur ein ginn ætla'O og ætlar
víst ein ginn að bera til baka, a'O víð háskólann felngist meiri mennt-
un, en víð lagaskólann, þó hann kæmist á her, en þa'ð er sitt hvao,
a'O geta Ieíngíð þá meiri menntun, og a'O geta leitað hennar vegna
efnanna. Kostnaðurinn, sem því fylgir að læra vi'O háskólann, hann
eykst miklu meira ál' frá ári, heldur en II\'ao efni vor vaxa til a'O
standast hann, og menn hafa :i'Our sýnt fram á, hversu þetta dala-
tal er ódrjúgt, þegar gánga skal á það eitt saman til alls. þa'O er
ein ginn, sem hefur eða þykist hafa fullnóg efni, bundinn Yi'O, að láta
sonu sína gánga í lagaskólann her, þó hann kæmist á, og þar a'O
auki finnst mer það ekki ógjörníngur fyrir þann, sem efni hefur, að
sigla frá lagaskólanum her, þegar þar er 10ki'O Iærdémsíbkunum, til
a'O afla ser meiri menntunar víð háskólann, eða lÍ annan hátt, í
Danmörku, og verð eg að álíta og telja víst, að þetta yrði eins af-
farasælt fyrir þá landsmenn, sem bæði vilja sigla og geta siglt ;i
annað borð, að sigla eptir góða undirbúníngsmenntun her í þeirri
vísíndagreln, sem þeir annars ætla a'O leggja fyrir sig, og eptir a'O

hafa náð her á meðan ómetanlega mikilsverðum sálar - og líkams-
þroska, sem gjörir þeim færara að standa af ser ýmsar þær teyg-
ingar, sem aðkomandi æskumönnum í hinum stærri borgum íútlönd-
um, einatt vill verða hált á. Eg verð að telja víst, a'Osvoleiðis sigling til
frama- og menntunar-auka yrði yfir höfuð að tala miklu affarasælli,
heldur en siglíngarnar til háskólans nú reynast mörgum, þegar þeir verða
a~ sigla strax að aflokinni skólamenntun, svona úngir og óþroskaðir.

Eg neita því eingan veginn, sem hinn háttvirti 1. konúngkjörni
þínginaður sagðí, a~ her hafi verið margir duglegir lllenn danskir í
embættum, en sumir af þeim, sem hann hafði í huganum, munu
hafa verið latínskir kandídatar, en ekki danskir júristar, og þau
dæmi munu alls ekki fá, a'Oþeir af Dönum, sem híngað hafa komið
sein danskír júristar, hafi margir verið mjög lítt nýtir embættismenn.
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Eg held það se Iadæiní, a'ð danskur maður, iiem búinn er ao taka
próf vi'ð lærðan skóla, fari :í eptir að nema dönsk lög, og það yrbí
ekki all-lítill kostnaðarauki fyrir stúdenta héðan, að sigla til há-
skólans, og lesa þar dönsk lög í þrjú missiri minnst; þVÍ þeir hafa
þó ekki þann styrk frá háskólanum, sem hinn 1. konúngkjörni þíng-
rnabur minntist á; hann fá eingir nema þeir, sem lesa latínsk lög.
þa'ð þyrfti því talsvert meira fe til að lesa dönsk lög í Kaupmanna-
höfn, en a'ð gánga ii lagaskólann her, og að öllum líkindum mundu
eingir sigla hððan, ef stofnanin kæmist á, nema þeir, sem þá læsu
latínsk lög, og þar til væri flugríkir. Hinn hattvirti 1. konúngkjörni
þingmaður sagði víð undirbúningsumræðu máls þessa, að áætlun
nefndarinnar UIll kostnaðinn væri mikils til of lág, en hann hefur
ekki sannað, að hún væri raung, og eptir launum, sem embættis-
menn hef hafa almennast, vero eg ao álíta hana sennilega, ao minnsta
kosti á meðan ekki er sýnt með einu orði, í hverju hún er skökk.
Menn hafa talað her mlkíð með og móti breytíngaratkvæðínu nr. 2 á
atkvæðaskninní. En eg get ekki seo, að það se neitt breytíngarat-
kvæði, því það á ekki ac styðjast víð neitt í nefndarálitinu, hvorki
uppástúngur nefndarinnar, ne hina upprunalegu uppásningu, sem
nefndinni var feingin til meðferbar ; þao er öldúngis ný uppástúnga,
og eg vil benda þínginu á, hvernig alítsskjalíð til konúngs mundi
líta út, ef þessi uppastunga væri samþykkt, en allt annað fellt bæði
uppástúngur nefndarinnar og breytingaratkvæðin víð þau, eins og vel
getur a'ð borið ; það yrðl þá bænarskrá um mál, sem her hefði ekki
veri\) rætt á lögskipaðan hátt á 2 aðalfundum þíngsins. Af þVÍ þetta
breytíngaratkvæði er mí svona formlaust, skal eg ekki tala margt
um efni þess og stefnu, því mer finnst það eingan veginn geta kom-
izt að. Eg veit ekki, hvað menn hafa fyrir ser í því, að stjórnin
mundi launa þeim prófessor úr komingssjriðí, sem settur yrði til að
kenna Íslenzk lög vio háskólann. Eptir þeirri skoðun, sem stjórnin
lætur uppi, nú sem stendur, á öllum þeim útgjöldum, sem hún álít-
ur Í Í~lands þarfir, þá vero eg ao telja víst, að hún vildi láta Ío-
land eittsaman bera kostnaðinn af þeim prófessor; en eptir þeim
launum, sem prófessórar fá við háskólann, þá yrðí sá kostnaður
eingu minni, heldur meiri en sá, sem nú er stúngio upp á til laga-
skólans, og það er mer kunnugt, að prófessórarnir, sem mi eru þar,
eru ekki svo kunnugir eon vel ao ser í íslenzkum lögum, og allra-
sízt íslenzku máli, að þei?' geti kennt þau. þao mundi því reka þar
að, ao, ef íslenzk laga kennsl a væri aukin vio háskólann, þyrfti þar
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og all setja nýjan kennara í íslenzkum WgUI1l og retti, öldúngis eins
og fyrir Slesvík er gjört. Eg veit ekki betur, en a\', það se og hali
verið síður prófessóranna víð háskólann, a\', takt og það eigi svo

litla þóknun ab auki af þeim, sem hlýða :í fyrlrlestra hjá þeim, eink-
um um þau efnin, sem stúdentunum ríður mest ,i a\', verða fullnuma

í, og það mundu þeir einnig gjöra, ef þeir ættu a() kenna og lesa
yfir íslenzk lög sem aðalvisíndagreín, og gæti þá s,í knstnaðarankl
numið ekki svo litlu, sem þar við bættist við fyrirlestragjaldið fyrir
hinn almenna danska rett. i'a\', hefur verið fundið margt a\', síðari
hluta í uppasnlngu nefndarinnar nr. 3 e á atkvæðasknínní, þar sem
talað er um, hvaðan fe() skuli taka. En hvað eiga menn a() gjöra,

meðan svona stendur, þegar lllenn vilja fá her eitthvað nauðsynlegt
;i fót? Pa\'! er sjalfsagt rettast a() biðja stjórnina og biðja óaflátan-

lega um það, sem hún hefur slðferbíslega hvöt og skyldu til ao full-
nægja; en það blandast eingri stjórn hugur ,i að álíta sjálfsagoa skyldu
sína, a() sjá þegnunum fyrir bæði nauðsynlegri og nægilegri upp-
fræðíngu í öllu tilliti, fyrir þvi, a\', hún geti notíð laga og réttar,
o. s, frv. En af því nefndin gat nú ekki vænt þess, að stjórnin,
eptir því sem undirtektir hennar koma nú fram og SkO\',UJl með til-
liti til alls kostnaðar, sem her þurfi ,i\'" mundi vilja standa allan
straum af stofnun þessari, þ,i vildi nefndin vísa ii einhver úrræöí
og eitthvert fe í bráð. Eg segi í bráð, því eg efast ekki um, að,
ef menn feingju her einlrvern tíma kost á <10 dta tekjum landsins
og útgjöldum, þá lllundu líka verða ráo til að víðhalda þessari stofn-
un, og fá henni nauðsynlegt fe. Og þetta Hr tekið fram, sem á-
stæða fyrir þessari niðurjöfnun á seinasta nefndarfundí, þó það gæti
ekki komizt í nefndaralltlð, og mætti því vel geta þess í bænarskrit
þíngsins til komings. Ab lyktum skal eg taka þao fram, ab það
var öldúngis rett, sem þíngmaburtnn úr Mýrasýslu sagði um breyt-
Ingaratkvæðið 2 lí atkvæðaskránni, þó þa\', væri ekki nógu ljóst orð-
ab hj,í honum, ao það yrði a\', álítast ao fara því fram, a\', þegar
menn væru her útskrifaðir frá lagaskölanum, eins og nefndin hefur
;;túngib upp á, þ,í ættu menn, eptir þessu breytínguratkvæðl undir
eins að sigla, til ao læra íslenzk lög hjá þessulll nýja prófessor við
luískólann í Kaupmannahöfn.

J{onúngs{ulllrúi: I'ao er' eingnu ycginll vegna þess, ao rg ótl-
ist fyrir því, ao kostnaol þeim, sem leíðír af stofnun og viðhaldi laga-
skólans, muni verða kastað upp ;Í landiG <Í svo óhiill(lllglegan máta,
selJI Iloflldaníliti{) stíugur upp ;í, l'Ih'gar ar IJ\i eg leil'i mðr í hug,
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að stjórnin, eins og nú stendur á, muni stofna her lagaskéla, þó
þíngi~ biðji um það, a~ eg tek til orða í þetta sinn, heldur er það
þíngsins vegna ; því eg vildi, ef mögulegt væri, geta komið í veg
fyrir það, a~ þíngíð sendi konúngi nokkra bænarskrá í þessu málefni.
þrí hún mundi ekki einúngis verða árangurslaus, heldur verð eg a~
halda, a~ það, eptir öllum ástæðuru, megi vera þíngmönnum svo ljóst,
að hún hljóti að verða það, að það væri ei nema til ao veikja og
gjöra þýðfngarlausun bænarrétt (Petitionsret) þingsins, ef það undir
slíkum kríngumstæðum, færi nú ao senda bænarskrá um þetta.

Eg vík mer þá fyrst a~ því, sem talað hefur verið um hið 2.
breytíngaratkvæðí ; það er al'> sönnu satt, al'>, ef þínglð aðhyllist þetta

breytíngaratkvæði, þá væri allar uppástúngm nefndarinnar fallnar; en
þar fyrir er það eingan veginn ólöglega upp borið, eins og her hefur
verið sagt; því breytíngaratkvæði hvers einstaks þíngmanns, þó þa~
haft þessa verkun, hefur allan þann sama rett til, ao koma til atkvæða,

eins og uppástúngur nefndarinnar; því á milli uppástúngu einnar nefnd-
ar og breytíngaratkvæðis eins þíngmanns er einginn annar mismunur en
s;i, a~ uppástúngan kemur frá fleiri mönnum, en breytíngaratkvæðið
frá einum manni.

HYa~ nú málefninu sjálfu víðvíkur, þá er eg enn sömu mein-
íngar, sem eg let í ljósi víð undírbúníngsumræðuna, ao lagaþekking-
unni ekki mundi fara fram hjá okkur, þó íslenzkur lagaskóli væri
stofnaður, heldur mundi henni miklu framar fara hnignandi frá því,
sem nú er, þegar lnin er kennd "il'> háskólann í Kaupmannahöfn.
þar sem nefndin talar um, a~ í íslenzka skólanum skyldi kenna ís-
lenzk lög, þá er þar ,om al'> athuga, al'> löggjlif sú, sem gildir her á
landi, er að mestu leyti hin sama, sem sú, er gildir í Danmörku.
Rettargángsmátinn er allur hinn sami, a\) litlum breytíngum frátclm-
um; sakamálalög eru líka öll hin sömu, þegar einstöku greinir eru
undanteknar. Persónu- Familie- og erfða-rétturinn er allur hinn
sami; kírkjulögin, sjórétturinn, víxlunar- og verzlunar-réttur er sömu-
lclbls sami í Danmörku og á Íslandi. þar af leiðir, að, ef kennslan
í skóla her ætti a~ geta gefið mönnum nokkra samanhaugandi og
grundaba þekkíngu á íslenzknm rétti, þá yrðl menn a~ kenna her
næstum því alla hina dönsku lagabyggíngu (Retssystem). En þegar
SYO er ástatt, get eg ei fmyndað mer, a\) nokkur lelbl ser í hug, al'>
kennslan muni geta orðið eins gó~ í lagaskóla her í öllum þessum
greinum lögfræðinnar, eins og við háskólann í Kaupmannahöfn, eður
að her geti feingizt eins duglegir og lærbír kennendur, eins og há-
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skólakcnnendurnír í Kaupmannahöfn eru. þar a~ auki er eg hrædd-
ur um, a~ kennslan í lögfræði yrðí her með tímanum nokkuð ein-
streingíngsleg, og tæki ei þeim framförum, sem lagakennslan og lög-
fræðín í Danmörku mun taka, eptir því sem gjöra má rá~ fyrir.

Eg skal nú því næst víkja mer a() þeim röksemdum, sem fram-
færðar hafa verið nefndarálitinu og uppástringum þess til styrkíngar ;
og eg skal því heldur minnast fátt eitt á nokkrar þeirra, sem allt
hefur verið tiltínt, sem nýtilegt hefur þótt, til a~ verja með þetta nuíl.
þao hefur verið sagt, að kennslan mundi verða þjöðernislegrl, ef hún
væri kennd í íslenzkum skóla; mer er það nú ei ókunnugt, a() þetta
orð þjöðernl er nokkurs konar hjáguð vorrar aldar, sem margir menn
falla fram fyrir og tllhiðja. En þetta orð hefur líka gefið tilefni til
æsínga, óeiroa, og sundrúngar. Eg er hræddur um, a~ hi\) þjó~-
ernislega við lagakennsluna í Íslenzkum skóla yrði mest í því fólgi~,
ao einblína með nokkurs konar velþóknun á sjálfa oss og einkanlega
fornöld vora, og missa þar með sjónar á menntun annara þjóta og
vanrækja að nota hana sjálfum oss til framfara. þess hefur enn
fremur verið getíð, að dómaraverkin her á landi væru fullkomlega eins
vandasöm, eins og í Danmörku, og jafnvel vandasamari, þar sem her
væru ekki löglærðir nuílaílutníngsmenn og dómurunum þess vegna
gjört að skyldu ao leiðbeina (instruere) pörtunum. þetta játa eg ao
miklu leyti satt að vera ; en þar af leiðir ekki annað en það, ac
þínglð, ef það vildi vera sjálfu ser samkvæmt, hefði átt a() biðja Ulll,

ao eingir aðrir feingju her dómaraembætti, en hinir svo nefndu latínsku
jrirístar, en þar á móti ekki þeir menn, er all öllum líkindum munu
verða miklu lakar að ser í lögfræði en þeir, sem nú fá dómaraem-
bætti í Danmörku. Þa~ hefur enn fremur verið byggt míkíð á því,
ao þessi bæn væri sprottin upp frá stúdentum í Kaupmannahöfn, er
bezt mættu geta dæmt um þetta mál, og bezt fyndu, hvar skórinu
kreppir. En eg hef ekki tekið þessa beiðni þeirra sem klögun yfir
Iögfræðlskennslunní í Kaupmannahöfn; en ao öðru leyti get eg fyrir
mitt leyti ekki byggt svo rnlkið á því, þú uppástúngan se komin fní
þeim. ~Ier er ókunnugt, hverjir stúdentar hafa undirskrifað bænar-
skrána ; og það getur vel veríð, ao á meðal þeirra s'eu nokkrir, sem
þegar hafa feíngíð töluverða menntun og reynslu; en þar á meðal
munu vera, og það, ef til "ill, ei allfáir, sem nýbyrjaðir eru ao leggja
sig eptir lögum víð háskólann. þessir eru má ske, - og þess vil
eg af hjarta óska - góo og mikil mannsefni, er síðar geta orðið
föcurlandi voru til gagns og sóma, en, enn þá sem komill er,
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get eg ei áliti~ þá sem hæfilegasta til a~ vera vorir raðgjafar
í mikilsumvarðandi og vandasömum þjó~málefnum, og eg veit ekki
til, a~ nokkurt þjéðþíng í þess konar málefnum hafi leitað raða hjá
uppvaxandi mönnum, sem nýbyrjaðir eru á að iðka háskdlavísindi,
og þess vegna vantar þá reynslu, er einúngis fæst með aldrinum
og ldngvínnrí æfíngu. Sömuleiðis hefur verið á það minnzt, að lögin
væru orðin svo flókin, að ekki gætu aðrir en Íslendíngar áttað sig í
þeim. En þetta er eingin ástæða, því það er eðlilegt, að í öllum
löndum verða lögin því margbrotnari, sem framfarir þjó~anna verða
meiri, og þjó~lífi~ margbrotnara. þess hefur einnig verið getið, að,
ef lagaskóli væri her stofnaður, mundu færri peníngar fara út úr land-
inu. En þessi ástæða er svo úrelt og hégómleg, að eingir upplýstir
menn skeyta henni leingur; því það er aldrei að ætla á, hvern Hg
a~ peníngarnir renna, og að vilja hepta þeirra eðlilegu rás er ógjör-
andi; og ei má vita nema peníngar þeir, sem lagðir verða til laga-
skólans i Reykjavík, rynnu jafnóðum út úr landinu fyrir alls konar
útlendar þarfir, og þeir væru gefnir út af hlutaðelgendum her í Reykja-
vík. þar að auki verð eg að halda, að menntun sú, er landar vorir
fá og hafa Ieíngið við Kaupmannahafnarhaskóla, se svo dýrmæt, að
hún vel se þeirra penínga virði, sem hún hefur kostað, því flestir
þeirra manna, er unnið hafa landi voru mest gagn, og áunnið því
mestan súma, hafa feíngíð menntun sína víð Kaupmannahafnarlní-
skúla. Loksins hefur þVÍ verið hreíft, a~ bændur vorir mundu geta
feíngið nokkra uppfræðíngu í lögum við lagaskólann. En sú þekk-
íng, sem þess konar menn upp II slíkan hátt mundu geta felngíð tí
lögunum, gæti aldrei orðíð annað en hálfþekkíng, sem opt og tíðuni
mundi reynast verri en eingin ; því sumir af þess háttar mönnum
mundu ei verða til annars heima í héruðum en þess, að æsa einn
upp á móti öðrum, og, ef þeir felngi því víð komið, alla upp á móti
yfirvöldum sínum.

En hvað sem öllu þessu Iíður, þá verður kostnaðurinn til laga-
skólans ætíð því til fyrirstöðu, að sú her umrædda bænarskrá geti
feíngíð áheyrslu. Af skýrslum þeim, er eg af stjórnarinnar hendi hef
gefið þinginu, má það vera þíngmönnum ljóst, að eingin von er til,
ao þessi kostnaður verði greiddur úr ríklssjéðnum ; og að leggja
hann á landið upp á þann hátt, sem nefudaralítlð fer fram á, hef
eg áður sýnt ao öldúngis se ógjörandi; því nefndin hefur, eins og eg
á'Our hef sýnt, ekki einúngis be\'lio um, að þíngið mætti fá "Skatte-
bel'illingsreti( í þessari einstöku grein útgjaldanna (þar á mót hef eg,
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eíus og Iramsiígumacur virtist ao halda, aldrei talað UIll almennan
!,Slcatteóevillingsrct(i), heldur hefur hún einnig beMo um, að löggjaf-
arvald yrði þínginu veitt í þessu málefni, Því það heyrir löggjafarvald-
inu til ao ,íkYeoa, ,í hvern hátt og af hverjum stofni gjöld þegnanna
skuli greíðast ; en nefndin hefur furíð fram lÍ, ao alþíngí skyldi niður-

jafna þessum lagaskólaskatti upp á þann máta, sem því bezt þætti henta
í hvert sinn, og þess vegna á þann hátt, sem væri svo óák,aroaour,
sjulfræðlslegur (vil1warlig) og óviss fyrir gjaldþegnana, sem mögulegt
væri. Af þeim ástæðum, er eg nú hef tilfært, get eg ei annað en með
innilegri saunfæríngu rábio þínginu frtí, ao aðhyllast neíndanílitlð .

.ll. Anddsson: "\.our en geinglð el' til atkvæða, vil eg gjiira

þínginu það lj óst, ao, eins og mín þekkíng er yfir höfno lítil og
ekki nema h.ílfþckkíng, eins er hún það og á þessu máli, og þuö
hvað helzt, þVÍ mín veika skynsemi getur her ekki valið um, lmlo
bezt se, og ætla eg mel' því ekki a'ð gefa neitt atkvæði í máli þessu,
hvorki með ne móti, og bið eg skrifara þíngsins a'ð taka þao til
greina víð atkvæðagrclðslnna.

E. Ó. Kúld): Eg vil skjóta því til hins háttvirta (orseta, hvort

menn geta skorast svona undan því, að gefa atkvæði.
Forseti: .JÚ, það geta menn efalaust.
Framsiiqumaðwr : Hinn hæstvlrti lwnzíngs(ulltrlí i talaði ekkert"

um 1. breytíngaratkvæbið ;í atkvæðaskranní, og studdi það ekkert,
og má eg því álíta, ao það muni falla; en um breytíngaratkvæði
hins 6. kunúngkjörnn þíngmanns sagbí hann, ao það væri í fullu

formi. þetta getur mí verló, eg vil ekki pexa um þao, og 11<10 el'
Irjálslyudara af þínginn a'ð fella það ekki sökum formgalla, heldur
lofa' því að kornast ao, en eg álít, að þíngio eigi þó ekki ao fallast
:í: þaö ; því væri það teklö, þ,í gæti einginn núverandi sýslumaður
her á landi sótt UIlI yfirdómaraembætti her, nema hann sigldi fyrst
og tæki próf í íslenzkum lögum, og sama skilyrði yrði þá líka fyrir
því, ao geta orNo am t IIIa'Our, og þao álít eg með öllu öhafandí, og
breytíngaratkvæblnu til mestrar fyrirstöðu, auk þess, sem eg <Íour
hef umgetið ao mælti móti því. Hann áleit lagaskólann her óþarfan,
og ao lagaþekkingu mundi fara aptur í landinu, ef hann kæmist á,
og ástæðurnar fyrir þessu vorn, a'O kennararnir hel' mundu ekki
verða eins vel ao Sel' og prófessórarnir við háskólann. 1'a'O getur
nú verið, ao þetta verði, a'O þeir ekki verði eins vel a'ð ser; en
samt held eg, að bæði prófcssórar og kennarar gcti verið misjafn-
lega vel ao Ser, og aðrir, eu júrídlskír kandídatar frá háskólanum,
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mundu varla verða teknir fyrir kennendur ;Í lagaskélann. Eu hvernig

lagaþekkíngu ætti her a~ fara aptur, ef lagaskóli kæmist á, það er
mer óskiljanlegt. I>ó lög þau, sem kennd eru við háskólann, í
ýmsum greinum séu her og gildandi, þ,i hefur þó margt af því,
Heill serstaklega gildir fyrir þetta land, ekki verið tekið þar fram,
ao minnsta kosti var þar ekkert kennt í íslenzkum verslunarlögum
ne búnaðarlögum ne kirkjurétti, þegar cg "ar þar, og gilda þó hel'
í öllum þessum grcinum reglur, sem meira eður minna eru ólíkar,
þeim, el' gilda í Danmörku. 1>010er alls ekki meiníng nefndarinnar,
að lllenn megi ekki eins eptir og abur sigla og taka hi'ð fullkomna
próf í lögum, heldur hitt, ao þeir, sem koma frá lagaskólanum
komi 1 staðinn fyrir dönsku jiirlstana, og eg get ómögulega seo
neina apturför í þessu, því eg held, ao dönsku júristarnir, eins og
þeir almennt gefast, ekki séu neinir framúrskarandi vísindamenn,
Hann tók fram, a'ð það hefði YCl'Ío talið sem meðmæling með laga-
skólanum, 01'0 kennslan í honum yrðí þjól)leg, en þa'ð álít eg einga
verulega me'ðmælíngu, heldur er það þjóðlegast í kennslunni og
mest vert, ab þar )TOU kennd þau hel' á landi gildandi lög eður
réttur. þa'ð er a() vísu satt, a'ð júrídiskir embættismenn hel' þurfa
010 vita mikið í dönsimm lögum, en ekki þurfa þeir þó a'ð víta eins
mikíð í þeim, og kennt el' við háskólann, t. a. m. "d(msl, Land-
boret", og sumt hvað í prócessinum, o. s. Irv., sem embættismann-
inum her er öldúngis óþarft ao vita. En það almenna í lögunum,
eður sem sameiginlega gildir fyrir Danmörku og Ísland, þurfa lllenn
al) vita, eins og vísíndamaðurinn ætí'ð mun vilja kynna ser hið ser-

skildu í löggjöfinni fyrir Danmörku, og eins kann ske þeir, sem her
standa í enum æðri embættum. IIann sagbl cnn, að hinir upplyst-
ustu menn vorir hefðu allir komið frá háskólanum, en það dettur
eingum í hug að neita þessu; eg fyrir mitt leyti held, a'ð svo muni
og verða eptlrleiðis, eins fyrir því, þó lagaskólinn kæmist upp, því
menn eiga kost á a'ð sigla fyrir því, og það er tekið glöggt fram í
nefndarálitinu, að sigldir kandídatar í lögum yrðu rétthærri en þeir,
sem kæmu frá lagaskólanum. þa'ð gjörir ekkert til við efnið, hvað-
an bænarskráin kom, eða a() stúdentar í Kaupmannahöfn hafi í fyrstu
samið hana og sent híngað, nema hvað þeir mega bezt vita, hvað
þá kostar a'ð lifa þar. Bænarskráin um prestaskólann kom líka frá
stúdentum í Kaupmannahöfn, og hafði stjórnin ekkert á móti bæn-
inni fyrir það, heldur þvert á móti fekk hún allramildustu áheyrslu.
Hvað uppástúngu nefndarinnar 3. e á atkvæðalistanum snertir: þá
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er þa'b aðgætandl, ef feG ekki fæst úr ríklssjððnum. Nefndinni þótti
nnnösynlegt, a'b breytt yrði 15. gr. í tilskip. 26. jan. 1821, og all
!agaskólinn kæmist her á; feingist nú ekki kostnaðurinn til þessa
skóla úr ríkíssjéðnum, af einhverjum ástæðum, áleit nefndin, all
landi'b heldur ætti að vilja bera kostnað þann, en hafna skólanum;
en þar eð hún ekki gat vísað á neina sjóOi her, er kostnaðurinn
yr'bi tekinn úr, SYO varð hún að hafa þessa aðferð, sem hún gjörðí.
Eg get ekki heldur seð, að í þessari uppástúngu nefndarinnar felist
nein bæn um svo nefndan "Skattebevillingsret(', eður rðtt "til at
bevilge Skatter", því það er þó auðséð, all þessi rettur er allt annað,
en rðttur eður leyfi til að mega jafna niður á landið nauðsynlegum
kostnabi til vissrar stofnunar, er menn sjá7fir biðja um, af því
þeir álíta hana nauðsynlega fyrir sig, og upp á öðru stakk ekki
nefndin, og þó með því skilyrði, sem fyr sagt, að kostnallurinn ekki
feingist úr ríkíssjöðnum. A'b alþíngíb skyldi jafna niður gjaldinu,
þurfti og ekki að vara leingur, en þángað til fastar ákvarðanir
kæmu um það, hvernig þessi kostnaður skyldi berast af landinu. En það
er að öðru leyti á þíngsins valdi, hvað það gjörir við nefndarálitlð.

J. Ilávarðsson: Eg óska, að nr. 3. e á atkvæðaskránni se
borið upp í tvennu lagi til atkvæða, eins og þingmaður Gullbríngu-
sýslu stakk upp á.

ll. Kr. Friðriksson: Her hefur nú verið tala'b margt mel'!
og móti máli þessu, og hef eg fáu við það all bæta. Mer finnst
það vera ljóst, að vísindastofnanir, hverjar helzt sem em, í landinu
sjalfu sen og hljóti ávallt að vera landinu til eflíngar og framfara.
Og mer finnst ekki, að það þurfi lögfróðan mann til þess að Hjlí
þetta, en eg skal ekki dæma neitt um þessa stofnun ser í lagi, því
eg er einginn lögfræbfngur, en af því ao her hefur einginn kornið
fram með neina aðra uppástúngu, en nefndarinnar, þá verð eg all
hallast að uppástringu hennar. Eg se ekki heldur, all sú kennsla,
sem nefndin hefur stúngið upp á, se í neinu minni tryggíng fyrir
góoum embættismönnum, en hill dansl'-juridiske Examen, sem svo
er kallað, Í breytíngaratkvæðínu 1. a á atkvæðaskránni stendur orðið
"meðaleinkunn"; en það held eg að eigi alls ekki við; því að það
stendur í vitnisburði hvers skólalærisveíns, þegar hann fer úr skóla,
að hann hafi mið SYO mikilli almennri menntun, að hann geti leitað
ser menntunar við æðri vísindastofnanlr, hvort sem hann svo hefur
fyrstu, aðra eða þriðju aðaleinkunn, svo þetta getur alls ekki orðið
bindandi fyrir neinn, og álít eg því þetta breytíngaratkvæðí alveg
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fallið. Þegar embættíspröflð gefur manni rett til a~ sækja um em-

bætti, þá skil eg ekki, a~ nokkur einkunn vi~ annað fyrra próf geti
rá~il'l, eða eigi að r;Ítla nokkru UIll vcitíngn embættisins. Breytíng-
nratkvæðlð nr. 2 á atkvæðaskránni held eg ekki eigi við. Eg get
ekki Se\), að það se nokkurt breytíngaratkvæðl, eins og það er her,
þar sem það stybst ekki víð neitt hjá nefndinni, og eg ætla, að það,
svona orðað, verði ekki tekið til greina, þó eg játi það, a() það
kunni að vera rett í sjálfu ser eptir hugmynd þeirri, sem vakað
hefur fyrir höfundi þess. En það er orðað svo, að hver þyrfti að
taka nýtt próf, í hvert skipti og hann sækir um nýtt embætti, og
þatl hefur þó víst ekki verið ætlun uppástringumanns, heldur hitt,
að þeir, sem tækju próf víð háskólann, og ætluðu að sækja um em-
hætti her, yrðu að taka serstakt próf í íslenzkum lögum. Eg verð
því a~ fallast á uppastungur nefndarinnar.

Konúngsfulltrúi: Sá heiðrabí þingmaður, sem nú settist, áleit
2. breytíngaratkvæðíð (Þ. Guðmundssonar) vera ránglcga upp borið,
af því þa() gæti ei teingzt víð uppástúngur nefndarinnar; en þetta
er öldúngis raung og skökk hugmynd um rett þingmanna og eðli
breytíngaratkvæðanna, eins og eg hef á()ur sýnt. Breytíngaratkvæbín

geta verið þess eðlis stundum, a~ þau lagi að nokkru uppasuingu
nefndarinnar, og þ,í verða þau að vera svo löguð, að þeim annað-
hvort verði smeygt inn í hana, eða þau verði teingd ,iG hana. En
þau geta líka verið þess eðlis, a~ þau, ef þau væri tekin, öldúngis
kollvarpi nefndaruppástúngunum, og þess konar breyríngaratkvæðl
koma fram á öllum þíngum; en þá þurfa þau ekki a~ vera SYO liig-
uö, a~ þau geti teingzt við nefndaruppastúngurnar. Eg get því ci
betur se~, en að þfngið bryti rett á upprísttingnmaunlnurn, ef það
leti ekki þessa uppástúngu hans koma til atkvæðagrelöslu.

Forseti: Fyrst einginn tekur til máls, verð eg að álíta þessari
ályktarumræ~u lokið, og biðja menn þá að gánga til atkvæða.

því næst voru atkvæði greidd í m.ílínu, og fór atkvæðagrelbsl-
an þannig:
'fiilul. 1. a, breytíngaratkvæði Þ. Sveinbjörnssonar: fellt með 13

gegn 7 atkvæðum.
(JI. Andresson gaf ekki atkvæði, en eptir að vara-

forseti hafði skýrt það fyrir þínginu, hverju undanskorún
undan atkvæðum gæti ollað, og forseti vænzt þess, að
þíngmaðurlnn gæfi ekki orsök til slíks, þá greiddi hann
og atkvæði).
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Tiilul. 1. b, bl'eytínga1'atkræði Þ. St'einbjörnssonar: var fallið eptir
athæðagreiðslunni um 1. a.

2. úreytíngaratkvæði Þ. Guðmundssonar: fellt með Ll
gegn 6 atkvæðum.

Eptir að hinn 1. konúngkjörni þíngmaður hafði be\'Jio um, að
nafnakall væri haft víð uppástúngur nefndarinnar, og fleiri þínginenn
stutt al'l því, let forseti greiða um þær atkvæði með nafnakallí,
þannig al'l þeir segðu j á, sem samþykktu þær, og hinir n e i, og fór
sú atkvæðagreiðela þannig:

Tölul. 3. a, uppástúnga nefndarinnar:
Já. Nei.

G. Einarsson.
E. 6. «a«
P. p(~tUl'sson.
Jón Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
st. Andl'esson.
G. Bmndsson.
ll. Kr. Friðriksson.
J. Sigurðs,~on.
6. Sívertsen.
J. Paursson.
St. Jónsson.
J .• JÓnsson.
J. J(I'isfjánsson.
,T. Hávarðsson.

Þ. Sveinbjörnsson.
II. G. Thordersen.
Þ. Jðnassen;
Þ. Guðmundsson.
V. Finsen.
J. Samsonsson .

Var uppástúngan þannig samþykkt með
Tölul. 3. ú, uppástúnga nefndarinnar:

J <Í.

15 gegn 6 atkvæðum.

G. Einarsson.
E. Ó. sa«
P. Petursson.
Jón Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
M. Andresson.
G. Brandsson.
II. Kr. Friðriksson.
J. Sigurðsson.
6. Sicertsen.

Nei.
Þ. Sveinbjörnsson.
H. G. Thordersen:
Þ. Jónassen.
Þ. Guðmundsson.
V. Finsen.
J. Samsonsson.
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.Já.
J. Petursson.
St. Jónsson.
J. Jónsson .
.I, Kristjánsson.
J. Hávarðsson.
Var uppástúnga nefndarinnar, tölul, 3. b, þannig samþykkt með

15 gegn 6 atkvæðum,
Tölul. 3. e, sem eptir ósk þíngmanna var borinn upp til at-

kvæða í tvennu lagi:
1. "ai'> kostnaður til fyr tetls lagaskóla "erN greiddur úr ríkis-

sjói'>num{(:
Já. Nei.

G. Einarsson.
E. 6. sou.
P. Petursson.
.lón Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
21'1.Andrésson,
G. Brandsson.
H. Kr. Friðriksson .
.I. Sigurðsson
Ó. Sívertsen .
.J. Petursson.
St. Jónsson .
.1. Jónsson.
J. Kristjánsson.
J. lIávarðsson.
Var þessi 1. hluti 3. e þannig samþykktur með 15 gegn 6 at-

Þ. Sveinbjörnsson.
II. G. Thordersen.
Þ. Jðnaseen.
Þ. Guðmundsson .
V. Finsen ..
J. Samsonseon.

kvæðum,
Tölul. 3. e, uppástúnga nefndarinnar:

2. "ei'>ur, fáist það ekki, ai'>alþíngi - hann verði útborgnður hlut-
aðeígendum":

Já.
E. 6. Kúld.
Jón Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
H. Kr. Friðriksson.

Nei.
G. Einarsson.
P. Sveinbjörnsson.
H. G. Thordersen:
Þ. Jónassen.
Þ. Guðmundsson.
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Nei.
P. PI~tursson.
V. Finsen.
Jll. Andrieeon.
G. Brandsson .
.1. SigU1'ðssoll.
6 Sicertsen .
.T. Samsonson .
.1. Petursson.
St. Jónsson .
.J. Jónsson .
.]. Kristjánsson.
J. Há carðsson:

Var 2. hluti tölul. 3. e þannig felldur með l ? gegn 4 atkvæðum.
Forseti let því næst gánga til atkvæða um, hvort semja skyldi

bænarskrá til konúngs samkvæmt atkvæðagreiðslu þessari, og var þal)
samþykkt með 14 atkvæðum gegn 7.

Forseti: Næst kemur þá til ályktarumræðu og atkvæðagreíðslu
nefndarálit um betri laun banda sýslumanninum í Gullbríngusýslu.
Eg hef láti\) prenta atkvæðaskrá í máli þessu, sem eg vona að þing-
menn hafi "i\) böndina.

Í máli þessu var komið fram eitt viðaukaatkvæði, og er það
svo hljó\)andi:

E. Ó. Kúlds:
Víðaukaatkvæði: "a\') alþíng bmji um, al'l eptir því sem her er

Iarib fram á um laun sýslumannsins í Gullbríngusýslu, eins verði af
sömu orsökum og á sama hátt, og nefndin hefur tekið fram, upp bætt
laun sýslumannsins í Snæfellsnessýslu al'l minnsta kosti um 500 rdd.,
og sýslumannsins í Ísafjarðarbarsýslu um 500 rdd., og laun sýslu-
mannanna í Barðastrandar- og Stranda-sýslu a\) minnsta kosti hvors
fyrir sig um 400 rdd.

Atkvæðaskraín hljóðar þannig:
At k v æ ð a s k r a

í
málinu um laun sýslumannsins í Gullbríngusýslu.

1. Nefndin: "ao Gullbríngusýsla verði víð næstu sýslumannaskipti
veitt fyrir árlegt og hæfilegt eptirgjald, og a\')sá halli, sem þar
af leiðir fyrir konúngssjöbínn, yerN sjóonum endurgoldinn með
því, að færa upp afgjaldíð, sem þessu nemi, afhinum beztu sýslum

498



landsins, jafnóðum og þær losna, en a~ laun sýslumannsins úr jarða-
bókarsjéðnum, sem hðraðsddmara í GuIlbríngusýslu, falli niður".

2. E. Ó. Kúld: viðaukaatkvæði : ),a~ alþíng biðji um, a~ eptir því
sem her er farið fram á um laun sýslumannsins í GuIlbríngusýslu,
eins verði af sömu orsökum og á sama hátt, og nefndin hefur tekið
fram, upp bætt laun sýslumannsins í Snæfellsnessýslu, al) minnsta
kosti um 500 rdd., og sýslumannsins í Ísaljarðarsýslu um 500
rdd., og laun sýslumannanna í Barðastrandar- og Stranda-
sýslu a~ minnsta kosti hvors fyrir sig um 400 rdd, e

Nefndarálitið var því næst afhent framsögu manni, varaþíngmanni
Reykjavíkurbæjar, H. Kr. Friðrikssyni.

Framsögumaður : Eg ímynda mer, aÐ nefndarálitið og astæð-
ur fyrir uppástúngu nefndarinnar seu hverjum manni ljósar, svo eg
þurfi ekki aÐ fara um það mörgum orðum nú, enda varð mönnum
drjúgmælt um það síðast, Eg held það se hverjum manni ljóst, hversu
það er áríðandl, al) hafa duglega embættismenn, en þess geta menn
því al) eins vænzt, al) embættismönnunum se svo launað, ab þeir geti
lifað víð þa'ð sómasamlega. Og um laun sýslumannsins í Gullbríngu-
sýslu verð eg að játa það, að þau eru næsta ónóg til þess, að hann
geti lifað af þeim sómasamlega. Um viðaukaatkvæbí þíngmanns Snæ-
fellínga verð eg að játa, a'ð eg er í standandi vandræðum með það,
Eg held, að hann hafi komið með það a'b gamni sínu, og þykir mer
það illt, að þíngmenn skuli koma með uppástúngur einúngis að gamni
sínu, uppástúngur, sem þeir eigi ætlast til a'ð fái framgáng eða sam-
þykki þíngmanna. þa'b datt hvorki mer ne nefndinni í hug, að
vera öi móti því, að laun þeirra manna, sem hann telur upp, hefðu orðlð
bætt, ef hann hefði bent á nokkur rá'ð til þess; en rá'ð þau, er hann
leggur, eru óljós og ónóg. Hann minnist ekki einu sinni á, hvað
laun þessara manna séu mikil, ne gefur nokkrar upplýsíngar þar að
lútandi. þaÐ var talað um víð undlrbúníngsumræðuna, hversu miklu
dýrara væri að lifa her í Reykjavík og í grennd vi'ð hana, en út
um landið, og skal eg því ekki tala um það meira, á meðan ekki
koma neinar ástæður gegn því, sem eg þá sagbí um það.

E. Ó. Kúld: Mer kom það nú reyndar ekki á óvart, þó þetta
viðaukaatkvæði mitt ekki hafi komizt í serlega mjúkar möðurhend-
ur, þegar það kom til nefndarinnar, og eg verð að virða framsögu-
manni til verkunar, þó hann segist vera í vandræðum með það,
einmitt af því, a'ð fyrsta ástæða þess og grundvöllurinn, sem það er
sprottið af og styðst vi'ð, er sanngirni; en mer fannst nefndar-
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;ílitið fela einhverja ósanngirni undir nauðsynja-skýlu í uppástúngu

sinni, þar sem það vlldi bæta laun sýslumannsins í Gullbrfngpsýslu,
sem nefndin sjálf segir að hafi þó 900rdl: laun, en ekki skilur fram-
sögumaður í, að það þurfi að bæta 300 rdl. laun (Framsögumaðul':
Eg hef aldrei sagt, að þess þyrfti ekki). l)ilo gleður mig, ef fram-
sögumaður núna er kominn svo til sannleikans vlöurkenníngar, að

hann neitar mí ekki framar þörfinni lÍ þessu ; en þar sem hann
sagði, a'O eg hefði ekki lagt nein ráð til þess, a'O bæta laun sýslu-
Illannanna vestra í víbaukaatkvæðl mínu, nema ónóg og óljós, þ.i

held eg, að ráðin til að bæta þessi einu laun, sem nefndin fer fram
á, sðu líka óljós og ónóg; því það eru allt sömu níúin, sem eg tók
fram og nefndin hafði gjört, því í minni uppásuingu stendur: ,,:í
sama hátt og nefndin". Eg verð því að álíta þessari mótbáru fram-
sögumanns alveg hrundið með þessu. Hann sagðí og, framsögumað-
minn, að eg hefði ekki sagt, hve mikil laun þessara manna eru, en
framsögumaður er þó víst ei svo gleymínn, að hann ei muni til, að
eg tól, það fram við undirbúníngsumræðuna, að þau væru ekki meiri

en 3 til 4 hundruð dala, þó eg tiltæki ekki launaupphæð þeirra
hvers fyrir sig. ljá talaði hann enn um, hve miklu dýrara væri að
lifa her en annarstaðar. En eg man ekki betur, en sú ástæða væri
hrakin um daginn (Framsögumaðu1': Nei! hún er éhrakín enn I).
Eg tól, það þó fram, að bæði sýslumanninum í Snæfellsnessýslu og
eins Ísafjarðarsýslu væri skipað að búa í kaupstað, og eg skil ekki,
að það se dýrara að lifa í Hafnarfirði, en t. a. m. :i Stykkishólmi,
og enda eins á Ísafirði, og þetta er einmitt éhrakíð enn. Hval)
víðaukaatkvæðið að öðru leyti snertir, þá ætla eg ekki að mæla

fremur með því, því eg játa, að mig tekur ei svo s.írt til þess, að
mer þyki mikið fyrir að taka það aptur, þegar eg, sem eg vona,
sé, að uppasnínga nefndarinnar deyr, eða verbur felld.

P. Jónassen : Eg tók ekki til orða, þegar mál þetta var rætt til
undirbúníngs ; enda heit hinn heiðraði framsögumabur og meðnefndar-
maður minn svörum uppi fyrir nefndarálitið svo vel og rækilega, að það
hefði ekki orðíð nema til málaleingíngar, ef eg hetOi tekið fram í um-
ræðurnar, þær urðu nógu lángar fyrir það; en ,iður en til atkvæða el'
geíngíð, ætla eg þó a'b leyfa mer að tala ftíeln orð um þetta mál.

Hinn hæstvirti 7wmíngsfulltnU fann uppástúngunni þa'b helzt
til, að hún væri borin upp í ótíma, þar sem það stæði til, að skatt-
gjald,.,lögunum yrði breytt; og þá mundi embættislaunum sýslumann-
anna verða skipað á annan veg, eðu þeir YCrDa flettir á mst laun;
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a~ því leyti þetta byggist á því, að jarðamatið, undirstaða nýju
skattgjaldslaganna, se a~ álíta þegar komið í kríng, get eg ekki haft
þessar miklu vonir, því eg held skattgjaldslögin eigi enn þá lángt í
land, og því get eg ekki heldur skilið, ao þetta geti orðið uppésning-
unni til nokkurrar fyrirstöðu hjá stjórninni, ef henni ao öðru leyti,
sem eg vona, þykir hún til greina takandi.

Hinn vírðulegl þfngmaður Mýrasýslu gat með eingu móti að-
hyllzt uppástúnguna eða nefndaralítið ; þetta er í eðli sínu, einkum
þar þessi heiðraði þíngmaður stundum vlrðíst a~ fara í skoðun sinni
einn síns HOs, en hann misskildi nefndanílitlð ; það átti hann ekki ao
gjöra, og mig furðaði á þVÍ, ao hann skildi gjöra það ; en meira
furðaði míg þó á hinum hefðraða þíngmanni úr Snæfellsnessýslu;
mig furðaði ekki á því, þó hann fyndi uppástúngunni margt til ó-
gildis, það læt eg allt vera; en það, sem mig furðaði á, var og er
það, ao það vill allt af SYO til, ao þegar einhver uppástúnga kemur
frá Gullbringusýslu, eins og her átti ser stað, þá á það eins og að
standa í spánni, a~ þessi vírðulegi þfngmabur standi henni í dyrun-
um, þao er eins og hann vakni þá af draumi, og detti í hug,
ao líkt standi á í hans kjördæmi, en ser hafi láðst eptir að bera
það upp; og nú kemur hann þá fram með uppástúngu út af þeirri,
sem hann heyrði, og kemur svo allt í bága. Svona fór þao og í
þetta skipti; þíngmaðurlnn frá Gullbríngusýslu ber upp uppásningu
um rífkun á sýslumannslaununum þar eptirleíbís, her um bil 300 rdI.
árlega, en ó~ar en hinn heiðraði þingmaður hefur heyrt þetta, stend-
ur hann upp og ber fram það stórkostlega vlðaukaatkvæðí, að bæta
upp eða rífka laun allra sýslumannanna í Vesturamtinu með her Ulll

bil 1800 rdl. um ári~, og þessari uppástúngu leyfir hann ser að næla
aptan vio, svona úr garði gjörbrl, án þess að hafa leitt nokkra sönnun
eða rök fyrir henni (umotiveret). Eg skyldi bara hafa gjört það, og
eg þori ao fullyrða, ao hinn heiðraði þíngmaður hefðí tekið hart lí
því, og komizt í vandræði með að kyn færa slíkt víðaukaatkvæði og
finna því nokkurt nafn. Eg get heldur ekki öðru trúað, en að hinn
virðulegi þíngrnaður hafi verið ao gjöra her að gamni sínu, því að
hann í alvöru hafi vænzt eba vænist þess, ao stjórnin mundi geta
tekið viðaukaatkvæði hans til nokkurra greina, get eg ekki skilið, ne
ætlað SYO hyggnum þíngmanni; en það get eg skilið, að þetta getur
spillt fyrir aðalmalinu. En eg skal ekki fara fleirum orðum, en eg
er búinn, um málið, og það því síður, sem Iramsögumaður og hinn
heiðraði varaforseti ser í lagi hafa tekið allt þa'ð fram skýrt, sem
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mælir mco bæninni. Eptir þeirri stefnu, sem malíð er komið í, og
þeirri undirtekt, sem það hefur feíngið her :í þínginu, hef eg litlar
vonir um þao úr þessu, og þó er eg sannfærour um, að það átti
skilið, ao því væri góður gaumur gefinn og miklu betri, en það hefur
orðíð fyrir.

St. Jónsson: Eg gat þess vi\') undírbriníngsumræðu þessa máls,
a\') eg vildi taka mer breytíngaratkvæðl vio nefndaralitið ; en eg let
þa\') aldrei koma til [orsetans, af því eg þöktíst sjá, ao eg mundi
ná mínu augnamiði "ii) atkvæðagreiðsluna, ef hún færi fram á þann
hátt, sem mer virtist eiga bezt við, og það er, ao fyrsta lína í fyrra
atriði nefndaruppástungunnar verði borin upp fyrst til atkvæða, og
þar næst hinar tvær línur næstu, en fjóroa línan seinast; ef þessu
er fylgt, er hægt ai) gefa atkvæði fyrir, að sýslumanns - embættið í
Gullbríngusýslu verði sanngjarnlega bætt, en þarf ekki þar fyrir að
fallast á, ao sú bót se tekin af gjöldum annara sýslna ; þVÍ, ef það
er satt, að bæði stjórnin og gýslumaourinn í Gullbringusýslu hafi
skaða á tilhögun þeirri, sem víð er hdfð, er ástæoa til að breyta
þessu, svo að sýslumanni verbl hagur að, en stjórninni skablaust.

Framsögumaður : Eg bjóst nú aldrei vii) því, ao eg Illundi
geta sannfært þínginann Snæfellínga um það, hvað her væri dýrt
að lifa. En eg vil skjóta því til hvers þess embættismanns, sem
setu hefur her á þíngí, og býr her í Reykjavík, hvort hann leggur
nokkuð upp af 900 rdd., og það þó hann hafi lett heimili og lifi
sparlega. þao hefur líka verið margsagt, ab sýslumaðurlnn í Gull-
bríngusýslu verður ao taka 200 rdd. af þessum 900 rdd. handa skrif-
ara, og hann hefur þ:í ekki eptir nema 700 rdd. sjálfur, og mer þykir
skrítið, ao kalla það víbunanleg laun, og ao kunnugir menn skuli
koma meo slíkt. þá er munur á Árnessýslu með 1500rdd. launum,
og þó ai) launin í Gullbríngusýslu væru líka hækkuð til 1500 rdd.,
þá væri þó í rauninni mikill munur þeirra tveggja sýslna. Mer finnst
nefndin hafi ekki farið fram á nein ósköp, þó hver af hinum 10
beztu sýslunnm legði til 30 rdd. á ári til þessarar launabótar. Eg
held, að sýslumanninn í Árnessýslu, sem hefur 1500rdd., muni ekki
miklð um 30 rdd. á ári; en þann, sem þessi samskot felngi, munað i
þao ab nokkru. Einginn mun geta neitað þVÍ, að sýslnmannsembætt-
io í Gullbríngusýslu er bæði vandasamt, flóki\') og leíðínlegt, og því
full astæða til <tO bæta laun hans svo, a\') duglegur maður fáist í
ernbættíð. Eg veit ekki fyrir víst, Il\0rt:to sala komingsjarðnnnu.
sem fram fór í sýslu þessari. getur verib meg ,bt[('(':>;t til þess, :lC
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komingssjóður borgi sýslumanni halla þann, er hann hefur boMo af
henni. Eg er ekki að mínu leyti móti því, að nr. 1 á atkvæða-
skránni se borið upp í köflum til atkvæða, eins og þíngmaður Ey-
firðínga stakk upp á, ef svo þykir betur fara.

Eg verð að geta þess, a'b eg var aldrei í vandræðum, hvað eg
skyldi gjöra víð víðaukaatkvæði hins heiðraða þíngmanns Snæfellínga,
því eg vissi það, undir eins og eg sá það, heldur, í hvaða tilgángi
það væri upp borið. En hann hefði ao réttu lagi átt að koma mel)
víðaukaatkvæði vi~ það víðaukatkvæðí, um það, að bætt yrðu laun
allra manna á öllu landinu, því með því hefði hann tekið svo hrein-
lega út fyrir allar æsar.

G. Einarsson: þao er gamalt orðtak, byggt á reynslunni, eins
og flest slík orðtæki eru, að "allur er jöfnuourinn góður", og það lí
her við, eins og margt annað. Eg held menn hafi nú gjört ser nægi-
legt far um, ao hrinda víðaukaatkvæði þíngmanns Snæfellínga; því
mer finnst það á góoum rökum byggt. Eg se ekki betur en það se
í eðli sínu, að, þegar verið er ao halda því fram, að laun sýslu-
mannsins í Gullbríngusýslu verði bætt, þá komi ótal fleiri bænir fyrir
þá, sem hafa enn minni laun. Eg hefði verið fús á ao fallast á það
hjá nefndinni, ao sýslan væri veitt fyrir árlegt og hæfilegt eptírgjald,
og bætt með því; en að hún verði bætt með því a'b taka af tekjum
annara sýslna, með því get eg alls ekki verið, þar sem þessi sýsla.
er þó meðalsýsla. Mer finnst og, að íbúar Gullbríngusýslu verði a'b
eiga það á hættu, eins og aðrir, hve gÓ() yfirvöld þeim heppnast ao
fá. Ef menn eru hræddir um, ao eigi fáist duglegir sýslumenn í
þessa sýslu, hvers mundi þá mega vænta um útkjálka-embættin bæði
presta og sýslumanna? Eg vero því ao vera á móti uppástúngu
nefndarinnar, því mer sýnist, að fyrst ætti að bæta lökustu sýslurnar.

J. Sigurðsson: Sá háttvirti varaþingmaður Reykvíkínga er ekki
sýpinn með sldldínga til sýslumanna, og ekki vill hann heldur láta
þá þurfa að gjöra mikið, þar hann vill skaffa sýslumönnum her í
Gullbríngusýslu, ekki umfángsmeiri eða örðugarí sýslu, .200 rdd. í
skrifstofulaun. Mer þykir þó líklegt, að, ef það er nokkurt gagn í
honum sjálfum, að hann þurfi varla að halda stöðugan skrifara; því
ekki tefur fyrir honum briskapurinn. Eg hef vitað sýslumenn, sem
þó hafa búið, og rækt vel embætti sitt, og hafa skrifað mest allt
sjálfir, en Ieíngíð ser mann að hjálpa ser til með skríptír svo sem viku
eða hálfan mánuð. þao eru ekki heldur svo miklar þessar :;ý:;lllskript-
ir, ao 1 maður geti ekki komið þeim af, eins og sest af því, að anit-
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maður lætur Þ<Í stundum stunda 2 sýslur, ef önnur nálægt losnar, og
ber ekki á, a'ð þeir hafi ekki korníð því fullvel af, og það þeir, sem
ekki hafa verið exarníneraðir júrístar. þal'! mega líka allir sj<Í og
vita, að, ef farlð væri a'ð veita þessum sýslumanni launavlðbét, sem
hefur 900 rdd., Þ<Í mundi brá'ðum koma hartanir og bænir hver <Í
fætur annari um launavíðhét hjá þeim, sem hafa svo miklu minna,
og því þótti mer rétt og náttúrlegt, þó þfngmaður Snæfellsnessýslu,
sem horfir á fatækar sýslur allt í kríng um sig, gjörM þetta viðauka-
atkvæði, og stækka þá stykkin, ef hann bætir víð þessum 4 sýslum,
og ef þær verða þá 5 í hóp, sem ætti að gjöra með 1500 rdd, laun-
um núna snöggvast.

JI. Andresson: Mer getur ekki betur skilist af orðum hins
heíðraða framsögumanns, en að hann sjái mjög ofsjónum yfir sýslu-
mönnum í þeim svo nefndu gó'ðu sýslum, og vill því reyna til a'ð
rýra tekjur þeirra; mer þarf nú reyndar ekki að vera sárt um það,
hvað Árnessýslu snertir, því ekki mun eg verða þar sýslumaður, og
svo ætlar nefndin líka að verða svo náðug al'! svipta ekki þann,
sem þar er nú, launum sínum, meðan hann er víð sýsluna; eingu
að síður vil eg þó gjöra her við eina athugasemd. þó sýslumanns-
launin í Árnessýslu séu nú 1500 dalir, eða hvað þau eru, Þ<Í getur
svo að borið, al'! þau á tveimur eða þremur árum mínkí til þríð-
júnga eða meir, ef hallæri upp á kemur, því þau grundvallast mest
á fena'ðarfjöldanum, sem nú er; en þó svo færi, getur vel skeð,
a'ð laun sýslumannsins í Gullbríngusýslu rýrnuöu ekkert fr<Í því,
sem þau nú eru, því skipastöll og sjaarútvegur getur haldízt, þú
Iénaður fækki upp til sveita, og víst standa vil'! sama þau launin,
er hann sem hðraðsdémarl í Gullbríngusýslu fær frá ríkíssjéðmun.
Mer getur því ekki þótt eins bráð og brýn nauðsyn, ao bæta \i'ð
laun hans, eins og sumum þykir, og sízt með þeim hætti, sem
nefndin stíngur upp á; eg mun því ekki gefa þeirri uppristungu
mitt samþykki.

G. Brandsson: Eg álít nú að vísu óþarft að svara Því marga,
sem barið hefur verið fram blákalt á móti nefndarálitinu ; enda
hefur framsögumaðurlnn hrakið flest af því a'ð minni meiníngu. l>íng-
maður Snæfellínga taldi það ósanngirni, sem nefndin færi fram á, en
nefndarálitið sýnir það sjálft, hvort svo er; því eg ætla, að þar séu
teknar fram nægar og glöggvar ástæður fyrir því, en hvers H'glla
hann hefur ekki getað korníð þeim fyrir slg, nuí hann sjálfur bezt
vita. Hann hefur fundið a'ð abferð þeirri, ;;CIIl nefndin hafði stúnglt

504



upp á, til að bæta kjör sýslumannsins í Gullbríngusýslu, en vill
þó brúka einmitt þá sömu í tilliti til sýslna þeirra í Vesturamtinu,
sem hann talaði um; honum þykir ófært að bi~ja um 300 dali,
sem jafnað yrði niður á 10 beztu sýslur landsins, en þó dembir
hann þar ofan á 1800 dölum, sem hann vill fá á sama hátt. Af
þessu vona eg allir sjái ösamkvæmní þá, sem liggur í orðum og
uppástúngum hans. Hann sagði, a~ ekki væri dýrra a~ lifa her í
kaupstað, heldur en til að mynda á Stykkishólmi og Ísafírðl, en hann
þagði um Barðarstrandarsýslu, líklega af því a~ eyjarnar á Breiða-
flrðí eru svo kjarngéðar, til hvers sem þær eru brúkaðar ; enda se
eg hann hefur ætlað sýslumanninum þar minni launavlðböt, en ö~rum
þar vestra. Hann hefur sagt, a~ laun þessara væru mjög lítil; en
hann hefur hvorki sýnt ne sannað, hversu lítil þau eru, heldur
svona út í loptlð gjört einhverja áætlun um þau, sem lítlð verbur
farið eptir, og þa~ því síður, sem eingin kvörtun hefur korníð yfir
þeim, nema frá honum einum. þa~, sem þíngrnaður Dalasýslu sagbi,
stefndi reyndar nokkuð í líka átt; en þó var allt öðruvísi blærinn á
þvf. Eg held þess Hgna, að hann af meðaumkun hafi vilja'ð gjöra
þenna síðubróður sinn a'ð skjólstæðíngl sínum. Nokkrir hinna kon-
úngkjörnu þíngmanna hafa einnig hnjatab í nefndanílltlð, en mig
furðar það nú stórum, þess heldur, sem sjálfir þeir hafa ekki, SYO

eg viti, drepið hendi víð góðgjörðum stjórnarinnar. þar sem þíng-
maður Árnesínga heit, a'ð uppástúngan væri sprottin af því, að höf-
undar hennar hefðu se~ ofsjónum yfir kjörum þeirra sýslumanna,
sem hefðu við betri kosti a'ð búa, en þeir í Gullbríngusýslu, þá verð
eg að segja honum, að sú tilgáta er raung ; en nefndin vildi reyna
a~ bæta það minna með því meira, af því hún heit, að allur væri
jöfnu'ðurinn góður. Hann hélt, að tekjurnar í sumum gó'ðu sveita-
sýslunurn gætu rýrnað, ef harbæri kæmi, sem nú heldur bugaði til;
en getur hann þá ekki ímyndað ser hið sama um sýslur þær, er
liggja ,'i~ sjóinn? því eins og Iðnaður getur fallið í sveitinni, SYO

getur fiskiafli brugðist víð sjóinn, að eg nú ekki tali um, hverja
hlutdeild sjáarbúna'ðurinn hlýtur að taka í hnignun sveitabúskap-
arins. Eg ætla SYO ekki a'ð fara um þetta fleiri orðum ; það verð-
ur a'ð vera á þíngmanna valdi, hver úrslit mál þetta fær vi'ð at-
kvæðagreiðsluna.

Konúngsfulltrúi (konferenzníð Þ. Sveinbjörnsson, er eptir ósk
og í forföllum konúngsfulltrtía settist í sæti hans undir síðustu um-
ræðu þessa máls): Eg hef á~ur, þegar mál þetta "ar fyrir til undir-
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búníngsumræðu, mælt á móti þessu nefndaráliti, og var í því tilliti
konúngsfulltrltanUl'n samdóma. Hann tók þá fram, a'ð umbreytíng
á skattalögunum mundi vera í vændum, og að af henni mundi Ieíða,
að sýslumenn eptírleiðis mundu verða settir upp á föst laun; en þá
virðist það nokkuð undarlegt, a'ð raða til þess, a'ð launa sýslumann-
inum í Gullbríngusýslu upp á þann hátt, er hvorki á vel víð í sjálfu
ser, og með tímanum má væntast a'ð verði umbreyttur í hinum öÐr-
um sýslum landsins. Eg get ei neitað þvf, a'ð mer finnst það ó-
eðlilegt að rýra tekjur þeirra sýslumanna, sem nú sitja a'ð embætt-
um í hinum SYOnefndu betri sýslum; því þessi laun koma ekki ein-
úngis sýslumönnunum, sem njóta þeirra, til góða, heldur og öllum
sýslubtiunum ; þVÍ um slíkar sýslur, meðan þær eru óskertar, munu
jafnan sækja duglegir og vel hæfilegir menn. En þar sem nefndin
ætlast til, ao konúngssjób skuli bætast halli srí, er hann verður fyrir,
af upphækkuðu endurgjaldi af beztu sýslum, jafnóðum og þær losna,
þá verbur þess í tilliti til margra af þessum sýslum leingi að bföa, og
á meðan hlýtur komingssjéður þá a~ bera hallann. Eg verð þYÍ a~
rá~a þínginu til, a'ð fallast ekki á uppástringu nefndarinnar.

P. Petursson: Þegar nr. 1 á atkvæðasknínní verður borið upp
til atkvæða, óska eg, a'ð það verði gjört með nafnakalli ; þVÍ eg vil
láta tíðindin bera það með ser, að eg vilji ekki fleygja öllu upp ,i
rfkíssjéðlnn, og mer þykir þa'ð eiga vel víð, a'ð það sjáist, í hverju
að hver vill taka til hans.

Framsögumaður : A'ð ver nefndarmenn vildum hrinda viðauka-
atkvæðinu, er að nokkru leyti satt, því a'ð það stefnir út í bláinn.
þao hefur eingin neitað því, ao nauðsyn væri að bæta þau embætti,
sem viðaukaatkvæbið telur upp, en af því nefndin sá ekki rá\) til
þess, vildi hún líka hrinda uppástúngunní. Þíngmaourinn frá Dala-
sýslu sagði, að Gullbríngusýsla væri meðalsýsla, en því get eg mco
eingu móti samsínnt, þar sem meira en helmíngur allra sýslna á landinu
er betri en hún. þao hefur svo opt veríð tekið fram í umræðum máls
þessa, að dalatalið væri eigi alstaðar jafngott; að það væri mikill
munur á að hafa 900 rdI. í Mýra8ýslu og her, og það er öldúngis víst,
a'ð 1000 rdI. eru ekki betri her en 600 eða jafnvel 500 rdI. í sveit,
þetta sagðí eg um daginn og það er éhrakíð enn. þar sem þíng-
maðurinn úr Mirasýslu var ao furða sig á, a\) sýslumaðurinn í GuIl-
bríngusýslu þyrfti a'ð halda SYO kostnaðarsaman skrifara, þá sýnir
það, hvað embættið er vandasamt og flóki'ð, a'ð hann skuli þurfa a'O
halda stöðugan skrifara. þao eru annars skrítnar ástæður, sem her
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koma fram hjá þíngmönnum, að fyrst öllum verði ekki hjálpa~, þá
se ekki vert að hjálpa neinum. Þa~ lítur nærri því svo út, sem
menn sjái ofsjónum yfir því, ef Gullbríngusýsla feingi almennilegt
yfirvald. Eg skal ekki bera á móti því, sem þíngmaður Árnesínga
sagði, að það gæti komið harðærí í Árnessýslu, en eg ætla það geti
komið her, og se miklu hættara víð því vi~ sjóinn; því sjávaraflinn
er þó talinn stopullí en búnaður í sveit, og þíngmaðurínn hefur án
efa heyrt nefnt fiskileysi.

þar sem hinn háttvirti 1. konúngkjörni þingmaður, sem nú er
í sæti konúngsfulltrúa, sagbl, að það gætu liN~ 20 ár, þangað til
sýslurnar losnuðu, þá er það er satt, en það geta líka li~i~ 20 ár,
þangab til Gullbríngusýsla losnar, og fyr er ekki farið fram á breyt-
ínguna. þetta er því eingin astæða móti uppástúngu nefndarinnar,
og eg vona enn, að þíngíð fallist á hana; því allir munu vilja fá
og hafa duglega embættismenn; en þá þurfa embættin a~ vera vel
launuð, SYO þeir vilji sækja um þau. Þa~ er ekki heldur nein á-
stæða móti uppástúngu nefndarinnar, eða móti því að bæta laun
sýslumannsins í Gullbrfngusýslu, þó aðrar sýslur eða embætti seu
lakari.

Jón Guðmundsson: þó eg hefði feginn ekki viljað tala eitt
orð í máli þessu, álít eg það skyldu mína að lýsa opinberlega yfir
mótmælum mínum gegn öllum þeim ræðum, sem þíngmenn hafa flutt
móti máli þessu bæði í dag og í undírbúníngsumræðunnl ; því mer
finnst menn hafi verið að berja fram blákalt ástæðuleysi. Eg sagbí
í undírbriníngsumræðunní, að það væri sorglegt, ef stjórnin lætur ser
ekki umhugað um það mest af öllu, að hafa her duglega embættis-
menn, og til þess þarf hún að gjöra sómasamlega yi~ þá; en eg vil
segja nú, að það se enn sorglegra, ef a~ þíngmenn, hinir helztu
menn og fulltrúar þjóðarinnar, láta sig það eingu skipta, hvernig
embættismennirnir eru. þa'b er alls ekki svo a~ skilja, a~ eg ætlist
til, að her komi ekki fram ýmsar skoðanir og mótmæli, en eg ætl-
ast til, að fyrir hverri skoðun séu tilfærð rök og fyrir hverjum
mótmælum ástæ~ur; en ræður þíngmanna, sem í móti hafa mælt,
sýna sig sjálfar, þar er ekki kominn fram svo mikið sem snefill af
heilbrlgðrí ástæðu í neinni þeirra. Og mig furðar á því, a~ hinn
stillti þíngmaður Árnesínga, sem er allt af svo gæti nn, og gamall og
reyndur búmaður, að hann skyldi líka villast svo herfilega, eins og þar
sem hann sagðí á þá leíð, að þó harbæri væri í Árnessýslu, þá væri
gott ár her (,~{. Andrrsson: Þa~ hef eg aldrei talað I). Jú, þíng-
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maðurinn sagði, a'O það þyrfti ekki nema eitt hart ár til ao rýra
töluvert tekjur sýslumannsins í Árnessýslu; en ef jafnmiklar tekjur
geta töluvert rýrnað fyrir harðærl, þá er auðsætt, að litlar og ó-
nógar tekjur í sjálfu ser verða enn þá ónægari fyrir harbærí ; og eg
vona, að jafn-reskinn og reyndur maður, sem þíngrnaður l\.rnesínga
er, skilji það og viti, aG þegar harðæri er Í sveitinni, þ,í verkar þao
harbæri í sjópUssunum, enda þ6tt aflinn bregðíst ekki með öllu.
Og það er þ6 sannreynt, a() menn, sem hafa laun í dalatali, standa
æfinlega vel' að en hinir, og þYÍ ver að, sem harbara er í ,íri og allt
dýrkeyptara, þar sem þeir eiga allt a() kaupa aú á báðar hendur,
bæbí af sjó og landi, fyrir penínga. Her hefur verið borið upp eitt
vlðaukaatkvæðl, og eptir ræðum þeim, sem fluttar hafa verið fyrir
því, se eg ekki betur, en að uppástúngnmaður ætli að bæta laun
sýslumanna ú Vesturlandi með því, aG vilja ekki bæta launin sýslu-
mannsins í Gullbríngusýslu. En hvar lendir slík aðferð? Niður-
staðan hlýtur að verba sú, ao af þVÍ fleiru en einu er ábótavant,
þá skuli úr eingu bæta og ekkert laga. Hefði uppdstúngumuður
stutt nefndaralítlð, þá hefði hann unnið vestursýslunum miklu meira
gagn, þVÍ þar með hefði hann stutt aG þVÍ, að bæta líka snuímsaru-
an embættislaun þeirra sýslna og útvega þangað duglega menn me()
íramtíð Hinn háttvirti 1. konúngkjörni þingmaður, sem nú er i
lwnúngsfulltrúa sæti, kvað það ískyggilegt, aG rýra tekjur hinna betri
sýslna, þVÍ hinar rífari tekjur gæfi þó gjaldþegnunum nokkurn rett
til a'O fá aG því skapi duglega menn, sem gjöldin væru ríf, er þeir
legðu af hendi til þeirra. þetta er öldúngis rett skoðun í sjálfu ser;
en her er ekki farið fram á neina verulega eða teljandi rýrnun tekj-
anna Í betri sýslunum, og aG minnsta kosti fór stj6rnin ekki eptir
þessu, þegar hrin 1838 hækkaði eptirgjöld, einkum allra betri sýsln-
anna, svo nú eru þær 300 - 400 rdl. lakari, en þær vor á'6llr. Ef 30
dala rýrnun getur gjört hætt víð því, a'O ekki fáist duglegir menn
Í embættin í beztu sýslunum, hvaða áhætta er þá ekki fyrir Gull-
bríngusýslu, aG þangað fáist ekki nema hand6nýtir menn, af því
tekjumar eru svo mörgum pörtum rýrari og verri en Í betri sýsluu-
um. þao er verið al) segja, að þetta fyrirkomulag haldist ekki
Ieíngl, þVÍ bráðum verði farlð aG vinna a() skattgjaldslögunum og
öllum þeim breytíngum, sem þar með standa í sambandi. þetta
hafa menn nú leingi ráðgert og er jafnlángt kom ið, og au'Ose(), ao
enn geta H'Oi()mjög mörg ár, á()ur þetta merkismál er komíð í kríng ;
en lög og rétt þurfa menn hvarvetna og á hverjum degi, og eg
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vona, að allir þíngmenn finni nauðsyn á, að sty~ja a~ þVÍ, a~ hann
geti orðið sem beztur hj,í oss, bæbí yfir höfuð a\) tala og í hverju
('Íni;töku hðrabí.

J. Kristjánsson: þó uppástúngu nefndarinnar verði skipt í 3
liúi til atkvæða, og þó einhver aðhyllist 1. og 3. Iiðínn, en ekki
þann 2., þá er ekki vfst, að þar af verði með sönnu ályktað, að sá
hinn sami vildi fremur hafa hönd í komingssjöðl, en hver annar.
Eg ímynda mer annars, að, þegar stjórninni þykir þörf ao bæta em-
bætti þetta, sem her ræðír um, þá muni Mn gjöra það, og um leið
finna þá aðferð, sem bezt er til þess, þó ver kennum henni ekki þá
aðferð,

P. Sigurðsson: Mer þókti svo merkileg ræða hins 6. konúng-
kjiirna þíngmanns í máli þessu, þar hann hafði sjálfur gegnt em-
bættisstörfum í Gullbríngusýslu, og gegnt þeim mel')sóma, þar hann
áleít launin nokkurn veginn lífvænleg og störfin ekki of vaxin ferm-
Ulll embættismanni. Eg skil ekki í hugmynd þeirra manna, sem á-
líta, ao sýslumanni í meðalsýslu se varlaunað með 1000rdI., og víð

þau laun geti hann ekki lífab ; því hvort sem fjárhagur ,'01' verour
í sambandi yi(') Dani leingur eða skemur, þá munu þeir vilja, að
landið launí embættismönnum sínum. En því ao eins getur alþýða
elskað og virt embættismenn sína, ao hún kúgist ekki undir því, al')
ala þá. þao er heldur ekki vissa fyrir, ao sami maður verði dn~-
legur í embætti fyrir hærri laun, því misduglegir sýslumenn hafa
líka felnglð beztu sýslur, og mun hafa verið nær um embættisdugn-
al') þeirra þar, og hann var áour í þeim sýslum, sem launin voru
minni.

Forseti: þar nú tekur einginn til máls, álít eg þessari álykt-
arumræ~u lokio. Skal eg þá biðja menn að greiða atkvæði, og þar
skiptar meiníngar eru um, hvort skipta skuli tölulið 1. í 3 kafla
til atkvæða, eins og einn þingmaður stakk upp á, þá bíð eg þíngíð
al'! skera úr því mebutkvæðum.

Voru þá atkvæði greidd, og var skiptíng töluliðsina felld mel'!16
gegn 5 atkvæðum,

P,i let forseti gánga til atkvæða um uppástúngu nefndarinnar
í einu lagi, og let eptir ósk eins þíngmanns gefa atkvæði með nafna-
kalli, þannig að þeir sögou já, sem vildu fallast á uppástúnguna, en
hlnír nei, sem á móti henni voru. Fór sú atkvæðagreiðsla þannig:

j:i (sögðu) n e i (sögðu)
II. G. Thordersen. G. Einarsson.
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n e i (sögðu)
E. Ó. Kúld.
Þ. Sveinbjörnsson .
Þ. Guðmundsson.
P. Pétursson.
V. Finsen.
P. Sigurðsson.
M. Andresson.
J. Sigurðsson.
Ó. Sívertsen.
J. Samsonsson.
J. Petursson.
St. Jónsson.
J. Jónsson.
J. Kristjánsson.

Var uppástúnga nefndarinnar, tölul. 1 á atkvæðaskrannl, þannig
felld með 15 atkvæðum gegn 6.

Tölul. 2 viðaukaatkvæði E. Ó. Kúlds áleizt fallið við atkvæða-

.i:l (sögðu)
Þ. Jónassen.
.Jún Guðmundsson.
G. Brandsson.
II. Kr. Friðriksson.
J. IIávarðsson.

grei'Osluna um nr. 1.
Forseti: Á morgun kemur þá til umræðu þegnleg uppástúnga

um aukníng landsyfirréttarlns, þegnleg uppástúnga um löggildíngu
Sau'ðárkróks sem verzlunarstaðar, og til inngangsumræðu uppástúnga
þíngmanns Suður-Múlasýslu um, að Sey'Oisfjör'Ourfái rett Esklíjarðar-
kaupstaðar, en Eskifjör'Our missi hann.

því ákva'O forseti næsta fund að morgni kl. 11. f. m., og kvað
fundi sliti'O.

24. júlí - sextándi fundur.
Allir á fundi. Gjörabók freí síbasta fundi lesin upp og sam-

þykkt.
Forseti: Hinn heiðraði varaforseti hefur beðið um að mega

tala nokkur orð, ábur en teki'O er til dagskráarinnar.
Jón Guðmundsson: þa'O ·var einúngis viðvíkjandi jarðamats-

málinu, sem eg vildi tala nokkur orð, Amtsnefndírnar, sem settar
voru í máli þessu, eptir því sem af rá'Oi'Ovar um daginn, að menn
skiptu ser í flokka eptir ömtum, eru nú búnar a'Oeiga marga fundi,
og hafa þær láti'O mig vita, að þær gætu nú þegar ekki meira "i'O
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það gjiirt. Eg vil því biðja hinn háttvirta forseta, ao kalla alla þíng-
menn á aðalnefndarfund, til þess ao amtanefndirnar geti þar kom-
i(\ fram með skýrslur sínar og skoðanir, það fyrsta sem orðið getur.

Forseti: Eg held, ao á morgun verði ekki míklð a() starfa á
þínginu, og gæti þá má ske þessi fundur orðið haldinn síðara part
dagsins, en eg skal bera mig nákvæmar saman víð þín gmenn um
þetta, aður en fundi verður slitið.

Þaö, sem nú kemur fyrst eptir dagskránni, er þegnleg uppástúnga
um aukníngu landsyflrrðttaríns, til undírbúníngsumræðu.

Var nefndaralltíð afhent framsögumanni, þíngmanni Skaptfell-
inga, Jóni Guðmundssyni, og las hann það upp, SYO hljöðandí :

Þíngmaourinn úr Snæfellsnessýslu hefur borið upp fyrir hi'ð
helbráða þíng uppástúngu, grundvallaða á bænarskrá til alþíngis frá
almennum fundi að Kollabúðum um:
1. a'ð aukinn verði tala dómendanna í landsyflrrðttlnum svo, að

héðan af sitji í honum 5 dómendur, og
2. að víð hann séu settir 2 lögfróOir malafærslumenn.

Alþíng kaus oss undirskrifaða í nefnd til að segja álit vort um
þetta mál, og verður þa'ð á þessa leíð :

Eins og á stendur á íslandi, þá verður jafnan yfirdómur þessa
lands sí'ðasta og æðsta dómsvald í mjög mörgum dómsmálum, því
bæðí er það, að sakamálalögin leyfa ekki að skjóta öllum málum til
hæstaréttar (tiIsk. 24. jan. 1838 § 16) og mál einstakra manna bæði
prívat-mál og fðbötamél áhræra einatt svo litla fji1rupphæ'ð, að þeim
má ekki að lögum skjóta frá yfirdóminum til hæstaréttar, enda þótt
sá málsparturínn, sem undir verður, bæbí vildi það og þæktíst hafa
til þess fulla ástæðu og efni. þetta kemur af hinu almenna efna-
leysi landsmanna, sem lögin sjálf hafa orðíb a() viðurkenna og taka
til greina og byggja þar á mikilvæga grundvallarreglu, frabrugðna
því, sem er í Danmörku (tilsk. 24. jan. 1838 § 3), en af þessu
efnaleysi leiðír það aptur, a() einkamáIin her áhræra þráfaldlega og
optar svo lítilvæga fjárupphæ(), að menn eru lögbundnir við, að una
víð málsúrslit yfirdómsins, hvort sem betur líkar eður ver. En þar
a'ð auki verður og að líta á þau meiri vandkvæði, sem her eru á, að
skjóta máli til hæstaréttar, heldur en íDanmörku, þó a'ðsjálft þrætuefnið
se þessleíbís, a() málinu megi fyrir þá sök skjóta til hins æðsta dóm-
stóls ríkísíns, en þau vandkvæði eru 1., a() öll málsskjölin verður a()
útleggja á dönsku, og er málspörtunum þar með Minn ekki all-lítill
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kostnaðaraukí her hjá því sem í Danmörku; 2. gefur að skilja, al'l
duglegir málaflutníngsmenn hljóta að vera vandfeingnari og yfir höfu'('l
al'l tala dýrkeyptari til þess, a~ sækja og verja prívat- mál hel'lan af
landi, þar sem bæði réttarástandið, siðvenjur og annað sðrstaklegt
ásigkomulag er í mörgu frabrugðíð því, sem el' í Danmörku, og því,
sem þeir lagamenn eru leiknastir í al) skilja og útlista; 3. afstaða
og fjarlægð þessa lands frá æðsta dómstól ríkisins ásamt töf þeirri
og kostnaðarauka, sem ál'lur er getið, gjörir það vegna dráttarins,
sem þar af leibír, einatt bæði ógjörlegt og ekki tilvinnanda fyrir
landsmenn, al) skjóta málum sínum til hæstaréttar ; þar sem einatt
geta liMl'l 4-5 ár, ál'lur þessi síðustu dómsúrslit náist. Sakir þess-
ara vandkvæða verba menn því einatt naubugir viljugir al'l una við
dóma yfirdómsins einnig í þeim málum, sem þó geta legið undir
hæstarett að lögum, og er auðsætt af öllu þessu, að yfirdómur Ís-
lendínga ræður hinum síðustu úrslitum í mjög mörgum dómsmálum
þessa lands.

Þegar menn mí gæta þess, al'l í yfirdóm inum her sitja al'l eins
3 dómendur, og þannig ekki fleiri, en frá 1/-t - % af þeirri tölu,
sem eptir landslögunum jafnan áttu al) sitja í yfirdóminum her :í
landi og sátu í honum stöl'lugt fram til næstlíðinna aldamóta; og
þegar menn gæta þess, al'l ógjörandi hefur þókt annað á seinni tím-
um, en al'l fjölga talsvert yfirdómendunum í öllum öðrum yfirdómum
í Danaríki, en þótt miklu hægra og kostnaðarminna se, að skjóta
þaðan málum sínum til hæstaréttar, en hel'lan, eins og nú var sýnt,
þá verður því ekki neitað, að yfirdómur vor er helzt til of fáskip-
aður til þess, al'l hann geti nál'l og haldið svo almennu áliti, og að
menn geti borið til hans það óyggjandi traust og tlltni, sem þó er
öldúngls nauðsynleg fyrir þann yfirdóm, sem hlýtur að ráða síbustu
úrslitum í svo ótalmörgum málum, eins og sýnt er her al'l framan.
Og þó nú verði að reka þar að, þá er aul'lrál'lil'l, hve æskilegt og
ómissandi væri, að ekki einúngis laganauðsyntn og hinn litli efna-
hagur sæti í dyrunum fyrir, al'l svo mörgum málum verður alls ekki
skotlð til hæstaréttar, heldur að yfirdómurinn væri og sjálfur svo
úr garbl gerður, bæði að dómendatölu og kjörum þeirra, að lands-
menn fyndi sem minnsta nauðsyn á og hvöt til, að leggja mál sín
til hæstaréttar, hvort heldur þeim má skjóta þángal'l að lögum, eður
ekki, og einnig væri æskilegt, ef yfirdómurinn feingi slíka endurbót,
að löggjöf landsins gæti smámsaman breytzt í þá stefnu, og í sam-
hljöban þar með.
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I)a~ hefur nú að vísu verið talið á móti fjiilgun yfirdóm endanna,
a~ mál þau, sem geingi fyrir yílrdómínn, væru svo fá, a~' það svar-
aðí hvergi nærri kostnaði, at bæta við í dóm þcnna 2 nýjum
dómendum, en nefndin gctur eingan veginn álitil) þessa ástæðu yfir-
gnæfandi, Því fyrst er þat, að málin, sem Iögb eru til yfirdómsins,
eru allt af að fjölga ár frá ári, einkum mál einstakra manna; svo
getur her í jafnfámennu og snauðu landi, sem Ísland er, og þar sem
atvinnuvegir og þar af leitandi víðskíptl manna eru svo miklu ein-
faldari og öbrotnarl, cn Í öðrum löndum, aldrei orðið at ræða nema
um fá mál í samanburði vit þat, sem er algeingast fyrir hinum æbrí
dómstólum Í öðrum löndum. En úr því nú al'> yfirdómur her á
landi er óumflýjanlega nauðsynlegur, þá ríður einnig á, at hann hafi
svo émeíngað álit og traust landsmanna, sem fremst má verða, eins
met tilliti til þeirra færri málanna, sem fyrir hann koma, eins og
þó þau væri fleiri.

þal'> hefur enn verit fært til í svari stjórnarinnar til þessa þíngs
múti fjölgun yfirdóm endanna og at dómsvald yfirdúmsins yrðí rýmk-
al'>,"al) þeirri uppástúngu væri þat til fyrírstöbu, al'>vil'>yfirdóminn
væri ekki skípaðlr neinir lögfróðir málafærslumenn, þar sem þó í
öðrum löndum málin eru færð við hina hæstu dómstóla af hinum á-
gætustu lögvitríngum, hval'> el'>næstum því verkar eins mikil), eins
og þekkíng og réttvísl dómendanna sjálfra, til þess al'>málin fái hin
réttvísustu endalok". Nefndin verður al'> vera þessari skoðun öld-
úngis samdóma, enda kemur hún al'>nokkru leyti líka heim vil'>gild-
andi lagaakvarðanír her (yfirdómstilsk. 11. júlí 1800 § 22). En það
getur ekki 4ulizt fyrir neinum, að þYÍ fremur sem nauðsyn er á lög-
lærðum málaflutníngsmönnum vit hvern yfirdómstól og hval'> fjölskip-
aðan, sem er, ef menn eiga at geta haft óyggjandi traust nm "rett-
vísustu endalok málanna", þess heldur er þörf á, at umbæta og fjölga
dómendum í þeim yfirdémí, þar sem málaflutníngsmenn eru ekki og
tvísýni kann at þykja á, hvort þeim verði komið á fyrst um sinn,
eins og má ske mlí virðast um yfirdóm inn her á landi; en það get-
ur heldur ekki dulizt fyrir neinum, að sú tilhögun, sem nú er á,
og hefur verit optast, síðan þessi yfirdómur var stofnsettur, at varla
er kostur á, al) fá her löglesinn mann til sóknar eður varnar ímál-
um sínum fyrir yfirdóminum, heldur al'>optast verður og hefur orð-
ið at nota til þessara vandasömu og áríðandi starfa öldúngis ólög-
fróða menn, al'>einnig þessi tilhögun hefur ekki átt all-lítinn þátt í,
fremur al) draga úr, en auka það álit og traust, sem menn bera til
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yfirdómsíns, og sem þó eingan veginn nuí af missa, og virðist því
einnig þetta atriðí uppástúngunnar þess vert, a'D því se gefinn hinn
alvarlegasti og ítarlegasti gaumur og það sem allra fyrst.

þa'D er nú aD vísu svo, að elns og nú el' ástatt, þá eru mál
þau, sem fyrir yfirdóminn gánga, eingan veginn 8\"O míirg , ao þau
ein ser geti veitt næga atvinnu 2 eða þremur skipuðum mála flutn-
íngsmönnum; en þetta virðist því síður a'D mega vera þessu míkll-

væga malsatrlðl til fyrirstöðu, sem duglegir lagamenn mundu geta
feingi'D her ýmsum ÖOl'Um lagalegum störfum að gegna, þeim el'
málaflutníngsmenn hafa almennt á hendi í öðrum löndum, og mundu
slík störf ó'Dum aukast og ásamt með nuílsfærslunní sjálfri gefa nokk-
urn veginn næga atvinnu, þá fram liði stundir og bæði landsmenn færi
a'D venjast, a'b nota slíka menn ser til r.íðaneytls og fela þeim milli-

ga ungu um ýms vibskiptl sín, og svo einkum, þegar hin frjálsa vcrzl-
un væri farin aú ná her vieg<ingi. [iar ab auki mundu málaflutn-
ingsmenn ,~'D yfirdóminn fá ýmsum málum og réttarstörfum að
gegna, bæði við bæjarþingsréttinn í Reykjavík og bæjarfógeta-em-
bættíð þar, og einnig víð heraosrettinn í Gullbríngusýslu. En af því

að nauðsyn og hin verulega gagnsemi, er af slíkum mllnnum mtí
standa, einnig og ekki sízt fyrir utan dómstól þann, sem þeir eru
settir víð, er her ,í landi bæði ný og óþekkt, þá má ganga að því
vísu, að hvað le ingi sem drægist, að setja þess konar embættismenn
her við yfirdörnínn, þ;í mundu þeir ekki hafa öldúngis næga atvinnu
af málaflutníngi og ö'úrum störfum svona fyrst í stað, heldur mundi
til braöabyrgða þurfa að ákveða þeim aukastyrk nokkurn úr ein-

hverjum opinberum sjóðum her á landi um tiltekinn ~ratíma, svo
að duglegir menn feingjust til að gánga a'b embættum þessum. Jafn-
framt og því nefndin nú af þeim ástæðum, sem her eru tilfærðar,
verður a'b raða hinu heíðraða þíngi til, að biðja kentinginn a'b hlut-
ast til um, að 2 eða 3 löglærðír málaflutníngsmenn verði skip allir
víð yfirdóminn hel' ;1 landi, hið fyrsta því verður víð komið, "iljum
vér jafnframt vekja athuga þíngsins að því, vibvíkjandl þeim styrk,
sem þegar er tekið fram að óumflýjanlegt yrði að veita þessum
málaflutníngsmönnum fyrst í stað, að Í bænarskránni til komings
um þetta atriði mundi æskilegast, að benda á, að stjórnin skrifað-
ist á um það við stlptamtmannínn yfir Íslandi og yfirdómendurna,
bæoi um hina árlegu upphæð þessa bníðabyrgbarstyrks og af hvaða
opinberum iijÓOUIll ætti helzt að greiða hann.

Af framanskrlfuf um 1Ístæ~nm YCI-Ður nefndin ac fallast LÍ hina
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uppbornu uppastúngu að aðaleínínu til, og leyfir hún ser því, al'>
stínga upp á, ao hio hefðraða alþíng riti konúngi vorum þegnlega
bænarskrá um:

1. Al'>dómendunum í yfirdóminum lí Íslandi verði fjölgao svo,
al'>í dóminum sitji jafnan 5 dómendur,

2. Al'>stjórnin sj;ii fyrir því, að 2 eða 3 löglærðir málaflutnfngs-
menn verði sklpaðír víð yfirdóm inn á Íslandi, svo fljótt sem
verða má.

Reykjavík, 20. dag júJímán. 1855.

Jún Guðmundsson, V. Finsen. Jún Petursson.
tormaður og framsðgumabur.

Fmmsögumaður: Eg ímynda mer, ao ástæðurnar fyrir bæn
þessari séu svo ljóst teknar fram í neíndaralltínu, að eg þurfi ekki
ao tala meira um þær, fyr en þli ef no umræðurnar gefa tilefni
til þess.

V. Finsen: Eg var einn í nefnd þessari, en eg neita því ekki,
a\'J eg var í efa um, hvort eg ætti að fallast á nefndanílitíð, einkum
mel'>tilliti til al'> fjölga dómendum, þar eð það hefði töluverðan
kostnað í för með ser og þar e\'J það í skýrslu þeirri, sem hinn
hæstvirti kom1ngs(ullt1'úi gaf um ástæðu stjórnarinnar til a\'Jgánga ekki
inn lÍ stjórnarbótarmáli'ð, gat sýnzt, a\'J það væri meiníngstjórnarinn-
ar, a\'J ekki væri til neins fyrir alþíng a\'J biðja um neinar ráðstaf-
anir, nema það vísaði um lelð á fe til þeirra. Eg hafði því í fyrstu
í huga, a\'J gefa :í'greiníngsathæOi, og þar e\'J eg þó var samdóma í
þeirri skoðun, al'>æskilegt gæti verið að fjölga dómendum í yflrréttín-
um, datt mer í hug, hvort ekki mundi mega ná þessum tilgángi með
því ao gefa yfirréttinum dómsvald í Reykjavík og Gullbringu- og
Kjósar-sýslu, en láta aptur bæjarfógetann í Reykjavík og sýslu-
manninn í te\'Jri sýslu sitja ætí'ð í yfirréttínum, sem aukadómendur.
Eg fann samt allt of mikil vandkvæði her vi\'J, og á hinn bóginn hef
eg komizt til þeirrar niðurstöðu, að ekki væri full ástæoa til a'6
skilja ofannefnda skýrslu konúngs(ulltrttans á hinn umrædda hátt,
og eg skrifabi því undir nefndarálltíð. Eg vil -Ieggja fulla þýOíngu
í þessa skýrslu kom'tngsfulltrúans - mer skildist hún vera útdrátt-
ur úr þegnlegu álitsskjaIi ínnanrfkísraðherrans til konúngs um stjórn-
arbötarmalíð - en eg vil ekki leggja meiri þýOíngu í hana, en í
henni er. Í álitsskjali þessu er nú reyndar sagt, að það se til eink-
is fyrir oss að biðja um það, sem kosti nokkuð, því ver getum ekki
"ísa~ á fe til að borga það með, en Þa\'J er aðgætandí, ao þetta er
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að eins tilfært sem ástæða meðal anna1'(l ástæðna fyrir því, að ekki
eigi að fallast á hin serstöku atriði, sem minnzt er á í álitsskjalinu ;
en mer skilst ekki, að það þurfi að skiljast sem almenn regla, sem
eigi að gilda um öll málefni her eptir. Mer finnst, að innanrlkís-
ráðherrann hafi ekki beinlínis með þessu úttalað þá almennu skoð-
un, að ekki ætti her eptir að greiða nokkurn hlut meira til Íslands
af ríkissjdönum, hvað sem um væri beðið. Hefði hann viljað til-
kynna þínginu þetta, þá fmyndaðí eg mer, al'l hann hefði þá borið
þessa skoðun sína upp fyrir konúng sem sérstakt uppastúnguatriði,
þannig að konúngur hefði þá lagt sérstaklegan úrskurð þar á. Væri
þetta almenn skoðun stjórnarinnar, þli mundi þar af leiða hinn mesti
kyrkíngur í öllu, sem gæti miðað landinu til gagns, og eg er því
fyrir mitt leyti sannfærður um, að ínnanríklsréðherrann hefur ekki
þessa skoðun svona almenna og ótakmarkaða, og mer sýnist því
eingin ástæða til, að vantreysta stjórninni í því umrædda tilliti, þVÍ
eg ætla, að hún muni sýna sömu góðar undirtektir enn, eins og hún
hefur áður gjört, þegar beðið er um það, sem ástæða er til að biðja
um. Að öðru leyti skal eg geta þess, að uppástúnga nefndarinnar
er ólík þeirri, sem þíngíð gaf inn 1853; þá var líka beðið um aukn-
íngu yflrréttarins, en þar að auki var beðið um, að yflrrérturinn feingi
æðsta dómsvald her, og því gilda ekki öldúngis sömu ástæður til
að neita því nú, og þá.

J. Petursson: það getur nú verið, að hinn heiðraði þíngmað-
ur, er nú mælti, hafi fyrst verið í nokkrum efa um, hvað hann
skyldi ráða af í máli þessu, en ekki man eg eptir þVÍ, að hann leti
neinn efa í ljósi vil'l nefndina um það, að fjölga dómendum við
landsyflrréttínn. En uppástúnga hans um það, hvernig þeim skyldi
fjölga, var lík því, sem hann skýrði nú frá, og var það af því hann
heit það mundi heldur fást, en serstaklega launaðir menn, þar nokk-
u'ð minni kostnaðaraukí mundi verða að því, þó ytirdómurinn væri
aukinn á þenna hátt. Hvað bretið ráðherrans, sem verið er að tala
um, snertir, þá er eg á sömu meiníngu um það, hvernig það rétt-
ast muni eiga að skiljast, og hinn heiðraði konúngkjörni varaþíng-
maður er nú mælti.

P. Petursson: Eg get ekki haft eins mikið traust á fjölgun
dómenda "ið yfírrðttinn, eins og nefndaráliti'ð gjörir. Eg ætla, að
þar ríbl mest á þYÍ, að rétturlnn se setinn góðum og duglegum
mönnum. Tryggíng dómsins er ekki komin undir höf'ðatölunni,
heldur því, hvernig höfuðin eru löguð. Eg álít Því eins mikla
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tryggingu i þvi, að laun dómendanna vi'ð Iandsyfírréttínn yrðu bætt,
og til þess ætla eg fulla ástæðu, því þau eru nú mjög lítil, en
störfin að aukast, eptir því sem málum víð yfirréttinn fjölgar, og út-
leggíngum þeirra á dönsku, sem liggja á hinum 1. assessor, eins
og öll skrifarastörf hvíla á hinum 2. assessor. Eg álít því betra,
að laun yfirdóm endanna seu hækkuð, einkum þar eg se ekki, að
nú sðu til neinir duglegir menn til að fjölga þeim með. Eg styrkist
enn betur i sannfæringu minni um þetta af bréfi raðherrans, sem
varaþingmaður Strandasýslu minntist á, því einmitt þar sem talað
er um aukníngu yfirdómsins, er einmitt barið vib feleysi; því mer
finnst einginn vafi á, að menn þurfi ekki a'ð vænta ~járstyrks frá
stjórninni til þess, sem hún segir skýlaust a'ð ekki se fe til. þa'ð
er allt annað, þegar sljórnln ekki ákveður neitt um þetta, og allra
helzt, þegar um andlega menntun og framför hennar er að gjöra.
Eg er öldúngis samdóma hinum heíðraða konúngkjörna varaþíng-
manni um, a'ð þetta se eingin aðalregla, sem í rá'ðherrabrefinu er,
en það takmarkast víb þá útgiptarpósta, sem rábherrann nefnir, og
er regla um þá. Úr þeirri astæðu hans, að konúngur hafi, ef til
vill, ekki samþykkt ástæburnar fyrir bréfi þessu, gjöri eg minna;
því það er bent til þess í hinni konúnglegu auglýsíngu til þingsins,
að komingur hafi samþykkt brðflð og þá sjálfsagt jafnframt þær
ástæður, sem það byggist á. Eg get þess vegna ekki gefi'ð því
mitt atkvæði, a'ð dómendum verbl íjölgað víð landsyflrréttínn, að
SYO stöddu. Eg játa, að fjölgun dómendanna væri gó'ð í sjálfu ser,
og eg get fmyndað mer, að sá tími kunni að koma, að þeim verði
fjölgað, en eptir því sem nú er ástatt, vil eg ekki, a'ð þíngíð bi'ðji
um það nú.

Konúngsfulltrúi: Eg skal ekki neita því, er hinn koming-
kjörni varaþingmaður sagði, að uppástúnga þessa nefndarálits er
nokkuð frabrugðin uppástúngu þingsins 1853, og hefur, ef til vill,
nokkuð minna á móti ser. En eíngu að síður held eg, a'ð þínglð
gjör'ði rett í, að fara ekki leingra fram í þetta mál. Skýrsla sú,
sem eg flutti þínginu frá stjórnarinnar hálfu, var þess eðlis, að eg
ætla, að allir þíngmenn hafi mátt gánga úr skugga um, að ekki se
fjár að vænta úr rfklssjöðnum til þess, sem farið er á flot í þessu
nefndaráliti. Eg vil ekki að öllu leyti neita því, a'ð það kynni a'ð
virðast nokkuð meiri tryggíng, ef fjölga'ð væri dómendum í yfir-
réttínum ; hvorki get eg lagt mikla þýðfngu í þetta, því eg get ei
áliti'ð það sem ofætlun fyrir þann dómstól, sem er skipaður 3 dug-
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legum upplýstum og reyndum lögfræðíngum, ab kveða upp góða og
grunda'ða dóma í þeim fáu málum, sem her lí landi árlega koma
fyrir yfirdóminn ; og ekki get eg heldur annað se'ð, en ab sá blær
tie á nefndarálitinu, að það eins og lýsi meira vantrausti, en vera
ber, til landsyfirréttarlns, eins og hann nú er skipaður. Eg er líka
hræddur um, að, ef sú bæn feingi áheyrslu, sem her er farið fram
lÍ, þá yrði það því til fyrirstöðu, að meðlimir landsyflrréttarlns

feingju þá bót á kjörum sínum, sem allir álíta æskilega og nauð-

synlega.
Í nefndarálitinu eru að sönnu fleiri smríatriðí, sem eg ekki get

verið samþykkur; en eg skal ekki leingja umræðurnar mco því ab
minnast á þau. þa'ð er elmingís eitt þeirra, er eg skal leyfa mer

ao drepa á. Nefndin segir, ab nú sitji ekki í yfirdóminum "fleiri
en frá % - % af þeirri tölu, sem eptir landslögunum jafnan líttu
ao sitja í yfirdóminum her á landi og sátu í honum stöðugt (mm
til næstliðinna oldamðtar ; en þetta er eíngan veginn rétt ; því
eptir það að N. L. réttargtíngsmatl var lögleiddur her á landi snemma
lÍ 18. öld, þá dæmdi í reglunni einn maður, nl. lögma'ðurinn eða
víselögrnaðurínn, í annari "Instants", og lögrettumennirnir voru vana-
lega ei annað en þíngvitní ; og því þótti það mikil breytíng til hins
betra, þegar Iandsyflrréttur með 3 föstum dómendum var skipabur
i stað yfirdóms lögmannanna (Laugstolene), í hverjum, eins og á()1ll'
er ávikíð, ekki dæmdi nema einn maður, Til var að sönnu her
áður nokkurs konar yflrrðttur, til hvers skjóta mátti Higmannadóm-
unum, og voru í honum annaðhvort stíptamtmaðurínn eða amtmab-
urinn, sá lögmaður, er ekki hafði dæmt í málinu, og nokkrir sýslu-
menn. En þessi yfirdómur var ei sem reglulegast skipaður, hafði
ekki mikið traust her á landi, og líka voru fá mál undir hann
borin. Af því eg þess vegna held, að uppástúngan se óþörf, og f:íi
ei heldur framgáng, ræð eg þinginu til, a'ð fella hana, þegar til at-
kvæða kemur.

Þ. Sveinbjörnsson: þa'ð er hvorttveggja, að bænarskraín, sem
nefndarálit þetta er byggt á, byrjar á þeim málehætri, ao betur sjá
augu en auga - þetta kann nú að vera sannleikur, en eg held
hann se þó ekki öldúngis óyggjandi - enda lýsir bænarskrziín, eins
og líka nefndaralitið, töluverðu vantrausti á Iandsyflrréttinum, eins
og hann nú er. En eg held, að það se ekki altend augnafjöldinn,
sem mest río ur á, og það se opt undir skarpsýní eins auga komið,
al) málin fái góo úrslit. Ef hitt væri satt, þlí væri bezt að hafa
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sem fWi!ta í réttinum, kann ske , 100. Eg held annars, a~ dómar
landsyfirrértaríns séu svo úr garði gjörðir, a~ eingin þörf se á, að
innræta mönnum neitt vantraust til hans, og það sýna ritreiðir þær,
sem þeir fá víð hæstarétt, og eru þó málin opt flókin og vandasöm.
En þó hæstaréttardómar verði stundum öðruvísi en landsyfirréttar-
ins, þá ætla eg, þó eg eingan veginn vilji lasta hæstarétt, því það
sæti aízt á mer, að hæstaréttnrdémar sen líka mannaverk. það
mun og vera optar en sjaldnar, að hæstiréttur breyti í einhverju
dómum miOdómanna, þó hann kasti þeim ekki, og eg ætla þetta
mundi verða eins, þó í miðdóminum væru 12 eða 13 dómendur,
eins og þó þeir séu ekki nema 3. Eg gæti, ef eg vildi, sýnt þetta
með ljósari rökum, en eg vona þetta nægi. Eg veit ekki, hvort
maður getur vænt þess, að báðir partar seu ánægðlr með einn dóm,
því spurníngin í málinu hlýtur ætt/) að vera nokkuð tvísýn í augum
partanna. Eg hef líka einhvern tíma heyrt, að það væri ekki gott
merki, ef báMr partar væru ánægðir með dómi betra, ef annar væri
óánægður; en mest líkindi til, að dómurinn væri réttur, ef báðir part-
ar væru ó;inægðir. Eg ætla nú ekki að tala um þau miklu vand-
kvæðí, sem eru á þeirri aðferð, sem upp á er stúngið, til að bæta
traust manna ;i yfirréttínum, því eg þekki ekki þá sýslumenn, sem
duglegir eru, sem vildu rífa sig upp úr sínu embætti til þess að
verða meðdómarar við landsyfirrettlnn. En þetta getur nú má ske
lagazt, þegar lagaskólinn kemst á, því eg Illan ekki til, að nein
júrídisk embætti seu þau, sem þeir, er þar læra, geti ekki komizt að,
Eg skal ekki fara fleiru III orðum um þetta mál, en eg vero að lýsa
óánægju minni yfir því vantrausti ,í landsyfirréttinum, sem bæbí bæn-
arskráin og nefndaralltlð lýsa, og eg er alveg á móti því, að malíð
fari leingra.

J. Petursson: þao sæti illa á mer, ef eg lýsti vantrausti ,i
landsyflrrðttlnum, eins og bæði hinn hæstvirti konúngsfullt'rúi og hinn
heiðraði 1. konúngkjörni þingmaður hafa Mitio að nefndaralltíð gjörði,
og eg skil þá ekki nefndanílitlð, ef slíkt nokkuð stendur í Þ\Í. ila\)
væri öldúngis það sama, og eg lýsti vantrausti á sjalfum mer, og þa()
vildl eg sízt gjöra, þar eg veit mig vanda verk mín, eins og eg get
og eg hef vit á. Mín meiníng var einúngis sú, að ef sú skoðun væri
að gjöra sig almennt gildandi hj,i þjóðlnní, ao það væri meiri trygg-
ing, að í yfirdúmínuiu væri 5 dómendur, þá væri það tílvínnandí, ao
þWIll væri fjölgao, og 111131' sýnist þessi mín skoðun eðlileg, þar sem
Iandsyflrretturínn ræður síðasta tirsliti svo margra nuila her, og lands-
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menn má því mikit" varða, ao þeir beri sem mest traust til hans, og
af þessuni ástæoum féllst eg á nefndanllltíð. Eg fyrir mitt leyti held
annars, ao það megi færa eins mikil'> fyrir því, sem móti, ao það se
eingin meiri tryggíng fyrir því, ao 5 manna dómur se rðttarl en 3
manna dómur, og eg held, ao það se fyllilega satt, sem hinn virðu-
legi 1. konúngkjörni þíngrnaður sagði, al'> eitt skarpt auga se opt nóg
til ao sjá það rétta, og þá getur þao stundum orðið hægra ao fá hina
dómendurna til ao fallast á þaö, ef þeir eru fáir, en ef þeir eru

margir.
Konúngs['ulltrúi: Eg vil til svars upp :i það, er hinn heíbraðí

nefndarmaður sagðí, elmingis lesa upp lítinn kafla úr nefndanilitinu,
hann er svona hljdðandi: "þá verður því ekki neltað, al'> yfirdómur
vor er helzt til of faskípaður til þess, ao hann geti nál'> og haldið
svo almennu áliti, og ao menn geti borið til hans svo óyggjandi
traust og tiltrú, sem þó er öldúngis nauðsynleg fyrir þann yfirdó III ,

sem hlýtur að rál'>a síðustu úrslitum í svo mörgum málum, eins og
sýnt er her ao Iraman". Eg vil nú fela hinum heioru~u þíngmönn-
um ao dæma um, hvort ekki se á þessu þvílíkur blær, ao menn geti
leíðzt til a'O draga þar út af nokkurt vantraust til landsyflrrðuarlns,
eins og væri hann ekki skipaður upp á tryggjandi máta. Ao öðru
leyti skal eg fúslega játa, ao eg er sannfærour um, að einginn af
þeim heiðruðu nefndarmönnum persónulega ber eða hefur viljað láta
í ljósi nokkurt vantraust til Iandsyflrrðttarins, eins og hann er mí

skipaður.
J. Petursson: þao er satt al'> vísu, að klaus an, sem hinn hæst-

virti konúngsfulltr'úi las upp úr nefndarálitinu, sýnist fyrsta kaetíð
lýsa nokkru vantraustl á landsyflrréttlnum, en hún miðar einúngis til
þeirrar skoðunar, sem eg áoan tók fram að væri ao gjöra sig gild-
andi meðal landsmanna. Klausan getur vel misskilizt, þegar þessa
er ekki gætt, en það má allt eins vel taka hana á þann veg, sem
eg hef nú bent á.

Þ. Guðmundsson: Eg hef ekki heyrt, al'> það væri tiltekið,
hvaða einkunn þeir ættu ao hafa, þessir 2 dómendur, sem við yröi
hætt. Í yfirdóminn. Eg Ímynda mer þeir ættu ao hafa beztu einkunn,
en þeir eru fáir tH her á landi, nú sem stendur, sem þessa einkunn
hafa Í því bóklega og verklega prófi (theoretisk og practisk Examen),
svo mellllina mundi vanta, þó feo feingist.

E. Ó. Kúld: Eg víl lýsa gleði minni yfir þVÍ, hversu nefndar-
,ílltio hefur eins og þrætt uppéstúnguna, sem eg bar upp um þetta mál.

520



svo lángt á leið með læknaskípunarmalíð, aÐþetta verði því til fyrir-
titö~ll, að Mn fjalli um rnalið.

P. Petursson: Eg vil leyfa mer að geta þess, a~ það kynni
a'Clgeta orðíð máli þessu til fyrirstöðu, ef nefndin hefði nú þegar
tekið einhverja vissa stefnu í læknaskipunarmálinu, er ekki ætti við
þessa bænarskrá. En sem nefndarmaður get eg sagt fyrir hönd
nefndarinnar, að hún mun ekki skorast undan að taka við bænar-
skránni, þó eg haldi, að betra væri a'Clleita álits þíngsins um, hvort
ekki ætti að velja serstaka nefnd í málið. Eg vil öldúngis leggja
hinum háttvirta 3. konúngkjörna þíngmanni það á sjálfsvald, hvort
hann vill skjóta málinu til nefndarinnar eða biðja þíngið um ser-
staka nefnd.

Þ. Jónassen: Eg er ánægður með, ao bænarskráill verði send
nefndinni í Iæknaskipunarmallnu, ef hún ekki vill skorast undan að
taka mállð til meðferðar. þetta vil eg því heldur, sem malíð að
öðrurn kosti getur orðið þínginu til meiri tímatafar, en með þessari
a'Clfero.

11'1.Andréseon: Í framhaldi þess, sem formaourinn í lækna-
skipunarmálinu sagði, vil eg sem einn af nefndarmönnum segja fyrir
mitt leyti, að eg jafnvel vil heldur, a'Cllæknanefndin taki máli'Cl til
yfirvegunar, en að ný nefnd verbí kosin, vegna tímatafar.

J. Sigurðsson: Eg vildi 'vekja athygli þíngsins á, hvort málið
geti heyrt undir læknaskípunarnefndína, Uppástúngan fer fram á
framfærisstyrk handa einum hrepp, er á alls ekki skylt við lækna-
skipunina. Nú vita það allir, a\) eptir lagaboðl konúngs á að verja
spítalasjóðunum á sínum tíma til umbótar læknaskípuninnl, en ekki
til sveitartíllaga. Mig furðar því fremur á, að nefndin fremur hneig-
ist a\) því, a'Clvilja taka mál þetta til meðferðar,

P. Pétureson : Nefndin hefur alls ekki beðíð um þessa bænar-
skrá til meðferðar, en gefið það á vald þíngsins, og sagt, að nefndin
ekki mundi skorast undan a'Cltaka vio henni, ef þao er vilji þíngs-
ins, þó á þann hátt til meðferðar, sem hún álítur ser skylt. Eptir
því sem mer finnst, er þó nokkuð samband á milli málanna, þar eð
her er beðið um styrk úr spítalasjöðunum, en þeim á, eptir konúng-
legum úrskurði, eingaungu að verja til að bæta læknasklpunlna.

G. Brandsson: þegar uppastúnga þessi kom her til umtals
fyrir skemmstu síðan, þá þókti sumum þfngmðnuuru það undarlegt,
a~ Rosmhvalanesshrepps innbúar skyldu ekki hafa leitað með hana
til mín, en auk þeirra orsaka þar til: sem hinn 3. konúngkjörni
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þíngmaður þá tók fram, skal eg líka geta um aðrar. Svo stóð á í
vor, ao nokkrir helztu menn í tððum hrepp áttu tal við mlg um

það, sem hún fer fram á, og sagði eg þeim þá strax, að eg hefði
litla von um, 11.0 henni gæti orðið framgeingt, af því konúngur eptir
beíðni alþíngis væri búinn að ákveða aðra tilhögun á spítalatekjun-
um, og mundi þíngið verða ófúst lí ao breyta því, sem þar um
væri fyrir skípab ; enda kvaðst eg ekki geta mælt með því, svo það
er öldúngls e'blilega tílgeínglð, að uppastringan er komin þenna "eg

til þingsins. Eg skal nú fúslega játa það, a'b holdsveikin er megn
í Rosmhvalanesshrepp, og að þar eru margir fátækir; en eg se ekki,
þó styrkur sli fein gist, sem um er beðið, a'b holds veikin mínkaðí
fyrir þab ; ekki er heldur víst, ao styrkur þessi geingi einúngis til
hinna holdsveiku Í hreppnum og flyttist svo með þeim, ef þeir færu
í aðra hreppa og tækju ser þar bólfestu. Eg Ímynda mer, að hann
geingi í sveitarsjóblnn, en eins og allir vita er hann brúkaour fleir-
um en holdsveikum einum til aðstoðar, Eg veit líka til, ao beðizt
hefur verið eptir styrk úr spítalasjéðnum frá teOUIl1 hrepp í líka
stefnu og eg nú sagðí ; jafnvel mun hafa korníð til orða Í fyrra
vetur, no verja honum til kornkaupa, ef feingist. Eg get nú ekki
skooa'b þetta öðruvísi en svo, að allar þær sveitir, sem leggja í
spítalasjóbinn, ættu a'b skjóta saman fe handa þessum eina hrepp,
og er eg hræddur um, 11.0 fleiri sveitir þættust þá eiga sama tilkall;
því, þó mikil séu sveítarþýngsll í Rosmhvalanesshrepp, þá eru þau
það víðar, t. a. m. í i\.lptaness- og Akraness-hreppum, hvar sveitar-

útsvör eru mjög mikil. þa'b hefur verið sagt, að holdsveikin í
Rosmhvalanesshrepp væri allt af a'b aukast. þetta getur nú vel verib,
en þá hljóta líka önnur sveitarþýngsll að hafa farið þar mínkandi,
því nú í nokkur undanfarin ál' hafa útsvör verlð þar minni en át-
ur, og verour það annaðhvort ao koma af því, sem eg sagðí, eöa
hinn, að betri tilhögun hefur verið með þau nú, en fyrri. Þa\') el'
shíngi~ upp á, a~ fá 100 dala styrk úr spítalasjóðnum, eða þ:i spí-
talahluti þá, sem árlega falla til þar í hreppnum. Mer þykir nú
nokkur munur á þessu, því eptir 5 ríra meðaltali eru hlutir þessir
reíknaðlr árlega þar ao vera einir 35 dalir, og furðar mlg stórum,
a'6 það skuli ekki vera meira, þar sem þeir þó í Strandahrepp iÍ

sama tímabili teljast árlega að vera 75 dalir, hvað mér einnig ílnust
illa svara til fiskjar þess, sem þar hefur feingizt í spítalahluttua.
Feingist nú sá minni styrkur, sem her er tiltekinn, eða 35 dalir, þei
er þa\') þó rcnta af nærfellt 800 dölum; en feingist 100 dalir, er
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það renta af 2500 dölum, og sjá allir, að það munar talsverðu.
Menn verða líka a~ gæta þess, að í hrepp þenna fer miklu meira af
gjafameðölum, en í nokkurn annan hrepp, eptir sögusögn lækna
þeirra, sem útbýta meðölum, SYO hreppsbriarnir fá í þessu tilliti meiri
styrk en margir aðrir. Þíngi~ ræður nú, hvað það vill gera víð
uppasningu þessa. Eg hef sagt það, er eg sannast veit, málefni
þessu til upplýsíngar. Fyrir mitt leyti óska~i eg helzt, ao einhver
þau ní~ fyndust, sem línað eða afl ett gætu holdsvelklnní, því ao

slíku mætti mestur styrkur verða,
E. Ú. KúM,' Eg hcf('ii helzt viljað, ao þíngi'O, sem þegar hef-

ur feingi'O svo mörg og mikilsvarbandi mál til meðferðar, en sá lög-
bobni þíngtími þegar :í förum, hefði ekki tekið malið til meðferðar;
en ef þíngi'O "ill nokkuð skipta Ser af málinu, þ;i vil eg, ao ser-
stök nefnd verði kosin í það, heldur en það se feingi'O nefndinni í
læknamálinu, einkum þar e'O eg ætla, að eg muni geta sannað, ao í
Neshrepp utan Ennis í Snæfellsnessýslu er holdsveiki og, fátækt
eins mikil og í Rosmhvalanesshrepp, og Neshreppur ætti, að mer
finnst, því fremur að eiga heimting á styrk úr spítalasjdðnum, þar
spítalahlutir eru þar, a'O eg hygg, miklu meiri en í Rosmhvalaness-
hreppi. þess utan held eg, að mál þetta geti ekki orðið teldo til
greina, af því a'b mer finnst það koma í bága við læknnmallð, þar
læknafjölgunina á a'O byggja á spítalasjöðunum, og se farið að
hliggva úr þeim skarð með sveitarstyrk til ýmsra hreppa, því það CI'

aú alfta þenna styrk sem sveítastyrk, það hefur þingmaður Gull-
bringusýslu teki'ð fram, og fiíi þessi hreppur það, munu fleiri vilja
C.í það, aú minnsta kosti mundi eg þegar koma með uppastúngu um
þao fyrir Neshrepp Í Snæfellsnessýslu; en þá mundu nú spítala-
sjó'Oirnir geta lagt minna til launa nýju læknunum. Eg vildi held-
ur, að Rosmhvalanesshreppnr hefði beðið um lækni, til að bæta úr
böli holdsveikra, þYÍ þao var þó annað en sveitarstyrkur. Ef uppá-
stringan verður afhent nefndinni í Iæknamalínu, þá skil eg ekki, að
þa'O geti mco því móti felnglð þau úrslit, sem hinn 3. konúngkjörni
þínginaður óskar ser, og þVÍ væri mer, sem eg fyr hef sagt, kær-
ast, aú málinu væri með öllu í þetta sinn vísað frá.

JI. 11ndréeson: Eg held þíngma'Our Snæfellínga hafi litið ö'Oru-
vísi á mrilíð, en nefndin í læknamálinu let Í ljósi, og þegar hann
lý~ir yfir vantrausti sínu lÍ henni, ef hiin tekur nuillö aú ~ser, - þá
hefur honum glcyrnzt, ao nefndin alls ekki hefur láti'O í ljési, hvað
hrin muni gera ,i~ nuílíð. Nefndin geymir það í sínu eigin brjósti,

523



en því hefur hún einasta heitið, að taka mál þetta ab ser, þar þao
er til sparnaðar lí. tíma þíngsins.

E. Ó. Kúld: Hinn heiðraði þingmaður hefur ei tekið orð mín
rétt, því eg lýsti ei vantraustl mínu á læknanefndinni, heldur áleit
eg, að þessi upp:ístúnga heyrði ei þar undir, og vildi eiruingis
heldur, að serstök nefnd yrði sett í málið, vegna þess a~ mer þli
hefði veitt hægra ao koma fram með uppástúngu eða víðaukaatkvæði
um styrk handa Neshrepp utan Ennis, ,i sama hátt og upptístungan
fer fram á; að öðru leyti mæli eg ekki með henni.

J. Sigurðsson: Eg vil mæla með því, a~ nú se gelngið til at-
kvæða um mál þetta, en fyrir mitt leyti er eg ekki fjarlægur því,

sem þingmaður Snæfellinga hefur sagt.
G. Brandsson: Eg vil einúngis geta þess, áour en atkvæoí

verða greidd, a~ mer er kunnugt, að landlæknirinn opt á ári fer ó-
keypis til Rosmhvalanesshrepps, til a~ skoða þ:i holdsveiku þar, gjöra
víð þá, lækníngatilraunir og útbýta þeim gjafame~ölum; og er þetta
þeim mikill styrkur fram yfir það, sem aðrir mega búa við ; enda er
þörf hreppsbrianna fyrir styrk þenna einna brýnust, þar þeir fremur
flestum öðrum verða ao stynja undir hinum umtalaða sjúkdómi; en
hvern árangur þetta hafi, get eg ekki með vissu sagt.

Forseti: þao mun þ,í koma að mer ab segja, hvernig lögu-
legast muni vera a~ fara með málio. Flutníngsmuðurlnn óskar nefnd,
en hinn heiðraði varaforseti vill, að málinu se skotið til nefndar-
innar í læknaskípunannalínu, og hefur flutnfngsmabur bænarskr.ír
þessarar fallizt á það. En allt fyrir það vilja menn ei verða á eitt

sáttir, og eg vil því segja mína ætlun, að málin eiga ekkert skylt
saman. Læknasklpunarmalið hefur þá stefnu, ao laga Iæknaskípuu-
ina her á landi; uppástúngan ,í hinn bóginn miðar all því, aG
Rosmhvalanesshreppsbriar skuli fá sveitastyrk, ekki handa holdsveik-
um, heldur svo allur hreppurinn njóti þess. Mer virðist því bezt ao
láta atkvæði skera úr.

Y. Finsen.: Viðvíkjandi því, sem forseti sagði, held eg þ6
varla annað, en all það eigi vel Vill, a~ málinu se vísað til nefnd-
arinnar í læknaskipunarmálinu. Nefndin í læknaskipunarmálinu hlýtur
nefnilega fyrst og fremst all hafa tillit til spítalasjóðanna, sem þeirra
sjóða, er taka eigi kostnaðinn af til umbótarinnar :i læknaskipun-
inni, en nú voru spítalasjóðirnir einmitt upphaflega ætlaðir holds-
veikum mönnum, og það liggur, ef til vill; Illikio nærri, að þegar
verja ;Í te'bulll SjóOUIll, se tekill nokkurt tillit til þessa upphaflega
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tilgángs; og mer finnst, a~, ef þessu máli er vísað til nefndarinnar,
geti það gefio henni tilefni til að taka þetta atríði enn meir til yfir-
vpgunar, annaðhvort 1. a. m. <Í þann hlítt, að seo væri betur um
lækníngu þeirra, eða þá með öðru móti væri gjörð kjör þeirra þægi-
legri.

P. Sigurðsson: Eg er <Í sama máli, sem forseti, að málin eigi
ekki skylt saman, en svo er það líka íhugandí, ao ótalio er, hve
margir holdsveikir eru í öðrum hreppum, og þeir kynnu þá líka að
vilja fá styrk.

P. Pétursson : Eg held, ao frekari umræður um þetta mundu
sparast, ef strax væri gelngíð til atkvæða, og mætti þá við atkvæða-
greiðsluna fyrst taka til greina hina upprunalegu uppástúngu um

i'erstaka nefnd.
G. Brandsson: Hver veit nema þao gæti korníð ao gagni, ef

málinu væri vísað til nefndarinnar Í læknaskípunarmallnu. Eg fyrir

mitt leyti vil leggja það til, þVÍ eg treysti nefndinni ao gánga ekki
þegjandi fram hj1í því, og gæti hún nú hitt einhver góo ráo til þess,
aií bót feingist vie holdsveikinnl, þ.í álit eg hún ynni með því miklu
meira í hag Rosmhvalanesshreppelnnbúum, en þó þeir feingju nokkurra
dala styrk úr spítalasjéðnum.

M. Andriseon: Eg held, aií stefna forseta se rett, að láta
þíngíð skera úr með atkvæðum, In-ort rnalíð skuli fella, kjósa nefnd

í það, eða skjóta þVÍ til lælmaskipunarnefndarinnar, sem eg veit ao
tekur því með þökkum, ef sérstakleg nefnd væri kosin í málið, því
ekki hefur nefndin í læknamálinu be\';io þíngtð um, ao bæta þessu á

sig.
Forseti: þar mer hefur skillzt á flutníngsmanni bænarskrár

þessarar, sem hann fremur hneigist til þess, að málinu se vísað til
lælmaskipunarnefndarinnar, þá vil eg fyrst bioja þíngið að gánga til
atkvæða um, hvort málinu skuli skjóta til nefndar þeirrar, er þíngið
hefur sett í læknaskipunarmálinu.

þetta var samþykkt með 10 atkvæðum gegn 7.
Formanni nefndarinnar, hinum 4. konúngkjörna þíngmanni, var

afhent bænarskrain.
Forseti: Eptir dagskránni kemar þá til ínngdngsumræðu þegn-

leg uppástúnga frá þíngmanní Skaptfellínga, um undirskript komings
undir íslenzk lagaboð, o. fl.

Var uppástúngan afhent uppásningumannl, þíngmanni Skapt-
ícllínga, sem með leyfi forseta las hana upp, svo hljöðandí :
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"Öll 4 hin undanförnu reglulegu alþíng hafa ritað konúngi þegn-
lega hænarskr.í í þá stefnu: "a\) íslenzka lagabobanna, sem eiga ao
gilda her lÍ landi, verði undirskrifuð og staðfest af hans hátign kon-
únginum". Og 1853 var þessi bæn orðuð svo :"a\) lagaboð þau,
sem her eptir verða út gefin og sett á C:3landi, verði elmingis tÍ í,,-
lenzku múli undirskrifuð af hans hátign kominglnum og þeim ráð-
herra, sem hann setur yfir hin íslenzku mál.

þessari bæn alþíngis hefur konúngur svarað í auglýsíngu sinni
um afdrif þíngmálanna 1853 II 4 all vísu með mildum, en þó
synjandl orðum, og er synjunin lÍ aðalbæninní einkum byggð á því
tvennu: all þar sem bænin gjöri rá\) fyrir, að breytt verði tilhögun-
inni, sem híngað til hefur verlð á meðferð hinna íslenzku mála í
stjórnarráðunum, nefnilega, að einn raðherra hafi á hendi afgreiðslu
allra hinna íslenzku mála, þá geti sú breytíng ekki orbíð ; og 2. af
því bænin fari því fram, all lögin verði út gefin einúngis á íslenzku
máli, þá geti það því síður kornib til mála, sem það se nauðsyn-
legt, að lögin, el' eiga að gilda á Íslandi, komi framvegis út einnig
á dönsku máli, ekki að eins sakir hinna dönsku þegna, sem eru á
Íslandi, heldur einnig, þegar litið er til hæstaréttar, sem er æðsti
dómstóll í íslenzkum dómsmálum, og til raðgjafanna, er hafa æðsta
úrskurðarvald í íslenzkum stjórnarmálum. Ao síllustu getur kon-
úngur þess í hinu allramildasta svari sínu, að hans hátign hafi á-
kveðið, að hin íslenzka útleggíng laga þeirra, er eptlrleíðls verða sett
á Íslandi, verði staðfest af manni, er konúngurinn veiti vald til þess.

Hinir heiðruðu þíngmenn hafa og seð, að útlegging laganna,
sem út hafa geingið til Íslands á þessu vori, er staðfest af þeim
embættísmanní, sem nú er forstöðumaður hinnar íslenzku stjórnar-
deildar í Kaupmannahöfn, með þessum orðunu "samhljóða hinum
danska texta vitnar"; og hið hefðraða þíng mun minnast þess, að
eg fyrir skemmstu (á 6. fundi) bar upp fyrir 7wnúngs(ulltrúa þá.
fyrirspurn: "hyaða gildi þessi staðfestíng laganna hefðl", og svaraði
konúngs(ulltrúinn þVÍ eptir ítarlegar umræður svo : "Eg tel víst,
að það se hinn danski texti lagabo~anna" (og þannig ek1ci hin
islenska útleggíng þeirra, þó nú eigi a\) heita staðfest), "er eigin-
lega he(tlr s1culdbindandi krapt sem lög", o. s. frv.

þau lög, sem eiga að gilda her á landi, skortir þannig enn í
dag "skuldbindandi krapt ", og hvort sem nú litið er til komingsins,
sem setur lögin, hins æðsta löggjafa, eða til þegnanna, sem eíga að
hlýðnast lögunum, og sem einatt eiga alla tímanlega velferð sína
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undir því, n'O þeir skilji lögin rétt og beri fyrir þeim fulla lotníngu,
þlí skortir lög þessa lands enn Í dag þá tign og þá helgi, sem öll-
1111\ lögum er öldúngis ómissandi. Og af því hið eina skilyrðið fyrir
þessu er það, a'O löggjafinn staðfesti sjálfur lögin með undirskript
sinni, þá verð eg enn að leyfa mer að stínga upp á, að hið heíðr-
a'Oa þíng endurnýi þegnsamlega bæn sína um þetta efni.

Tvö málefni önnur standa Í óa'Oskiljanlegu sambandi her mel];
það 1. er, hvernig nú virðíst farið að framfylgja og fullnægja kon-
úngsúrskurðlnum 8. apr. 1844, og 2, bréfl stjdrnarraðanna til bisk-
ups og nmtmanna 14. júlí og 1ll. ágúst 1854.

Komingsrirskurðurínn 8. apr. 1844 er og verbur ein af þeim
ævarandi landsföðurlegu menjum um rettlæti og ágæti hins hasæla
kornings Kristjáns 8. til vor Íslendinga. Í þessum konringsúrskurðí
er boðið, eins og kunnugt er, á þá leið, að sérhver danskur maður,
sem sækir um embætti á Íslandi, skuli láta fylgja bænarbréfi sínu
ríreiðanlegan vitnisburð um, að þeir kunni íslenzka túngu. Um
undanfarin ár hefur stjórnin cptast i:íti'O ser nægja, að fá vltnisburð
nm færleik þess, sem sékti, í íslenzku máli, frá einhverjum Íslenzk-
UIll kandídat eða stúdent í Kaupmannahöfn, og hefur áliti'O þetta
eins ,,:írei'Oanlegan vitnisburð", eins og konúngsúrskurðurinn áskilur;
en allir sjá, a'O slíkur vitnisburður getur þó ekki heltíð .irelðanlcgur.
En þar til eru mí :í hinum seinni árum dæmi til, a'O stjórnin helur
veitt dönskum manni embætti her á landi, án þess hann sýndi eða
sendi neinn vitnisburð um færleik sinn í íslenzku, á'Our honum var
veitt embættið og hann tóli: vlð því, auk heldur jafnframt og hann
sóktl um það, eins og lagaboðið þó beinlínis skipar.

I'ar sem nú bæði er settur prófessor Í Íslenzku máli víð M-
skólann í Kaupmannahöfn, og kennari í íslenzku máli vi'b hinn lærða
skúla í Reykjavík, þá getur hinn Iögakveðní "lirei'Oanlegi" vitnis-
burour um þann færleik danakra manna Í Íslenzku máli, sem kon-
úngsúrskurðurinn krefst, að minni ætlan, elmingls feingizt ff,í þess-
um tveimur embættismönnum, er eg nú nefndi.

þá er bréf stjörnarraðanna 14. júlí og 19. á.gúst f. á. þar Í
er ætlazt til, að embættismenn, ab minnsta kosti þeir, sem sitja í
þess konar embætti, að taka þarf próf við háskólann til a'O fá það,
riti lÍ dönsku, "bæOi þegar þeir skrifa beinlínis til stjórnarrzíðanna,
og líka þegar þeir segja álit sitt um mál, sem senda á til stjórnar-
r.íðanna"; og "þegar embættismenn senda mál til stjórnarrríðanna,
og þess þarf yio ac senda með þeilll .ílitsskjöl, sem skrifuð eru á
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íslenzku, skuli þeir og senda staðfesta útleggíngu af þeim". Eg
þarf ekki a(') fara mörgum orðum um, hvaða hnekkir þetta er fyrir
landsmenn, sem fæstir skilja eða geta skílíð dönsku og því síður

ritað hana, en verða þó, eptir því fyrirkomulagi, sem nú er á, að
bera málefni sín undir stjórnarrá'Oin og eiga þau undir úrskurðum

þeirra, þar sem þeir segjast ekki skilja mál vort, en landsmenn
hvorki geta ritað danskt mal né skilja það,

Af þeim ástæðum, sem nú eru teknar fram, leyfi eg mer að
bera þá uppástringu fram fyrir hið heiðraða þíng, að það riti kon-
úngi vorum þegnlega bænarskrá um:

1. A'O íslenzka lagaboðanna, sem eiga a'O gilda á Íslandi, verði
staðfest með undirskrípt og innsigli sjálfs konúngs.

2. Að þeir vitnisburðir, sem komingsúrskurður 8. apr. 1844 á-
skilur, verbl ekki teknir gildir, nema þeir séu frá prófessórnum
í íslenzku máli við háskólann í Kaupmannahöfn, eða frá þeim
kennara, sem settur er til að kenna íslenzku ,-i(') hinn lærða

skóla í Reykjavík. •
3. A'O ákvarðanirnar í bréfi stjórnarraðanna 14. júlí og 19. ágúst

f. á. verði apturkallaðar.
Reykjavík, 19. júlí 1855.

Jón Guðmundsson,
þíngmabur Skaptfellínga".

Jón Gl(ðmundsson: þa'O eru, eins og þíngíð ser, 3 atriði,

sem uppástúnga þessi fer fram á, og miða þau öll til þess, að Ís-
lendíngar fái notið réttar síns í tilliti til máls þeirra. Um 1. at-
ri(')ið þarf eg ekki að vera margorður ; það er orðað samkvæmt þVÍ,
sem hin konúnglega auglýsíng til alþíngis af 7. júní 1855 bendir til,
að einkum hafi verið bæninni til fyrlrstöðu 1853. Konúngur hefur
þar fyrsta skipti virt þíngíð þess, að færa því ástæður fyrir synjun
þessarar bænar, og því þykir mer vel hæfa, a'O þíngíð lagi sig þar
eptir og taki það til greina, án þess a'O sleppa þó retti sínum. Um
annað atriM'O vil eg a'O eins bæta því víð, að meðan einginn kenn-
ari var til í Íslenzku í Kaupmannahöfn, og ekki heldur her, þá var
verkun, þó stjórnin ekki geingi eptir kunnáttu þeirra Dana í ís-
lenzku, sem her feingu embætti, öðruvísi en gjört var framan af.
En nú er kominn prófessor í íslenzku víð háskólann, og eins reglu-
legur kennari f henni her víð lærða skólann, og því er nú full á-
stæba til að fara því fram, að stjórnin fylgi úrskurði Kristjáns kon-
rings 8. um þetta efni, og það er því meiri ástæða til, a(') þíngið
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beiðist þessa, sem stjórnin sýnist a() hafa gefi~ úrskurði þessum minni
gaum nú á seinni árum. Hún hefur veitt þeim dönskum manni em-
bætti her, sem alls ekki kann málið, og elngan vitnisburð sýndi eða
sendi með bænarbréfi sínu um cmbættíð, um kunnáttu sína í þVÍ,
eins og þó átti að vera, eptir beinum orðum konúngsúrskurðaríns,

og getur mer ekki annað en fundíst það nokkuð ískyggilegt, þegar
stjórnin sjálf þannig geingur fram hjá skýlausum lagaakvörðunum.
Víðvíkjandl 3. atribí uppástúngunnar þarf eg að vera fjölor()astur og
beiðast þolinmæði þíngsins nokkur augnablik. Orsök þess eru bréf
stjérnarníðanna til stiptamtmanns 14. júlí og biskups 19. ág. f. á.
UJll dönskuna. Eg hef ekki se\) þessi brðf, fyr en nú, að þau eru í
vor komin á prent. En eg hef Ieíngíð að kenna á því, hvernig há-
yfirvöldin skilja þau; því eitt þeirra hefur gjört bréf frá mer aptur-
reka fyrir það, að það var ekki á dönsku, heldur íslenzku. Eg
skil nú bréf stjórnarráðanna nokkuð ó\)ruvísi, nefnilega, að þeir em-
bættismenn, er sitji í embættum, til hverra útheimtist það, að hafa
tekið próf ,i\) háskólann, eigi a\) rita- á dönsku, bæði sín á milli og
til stjórnarinnar um þau mál, sem líkindi eru til að þangað gángi,
en ekki svo, a() hvert eitt mál og hvert eitt bréf frá einstökum
mönnum eigi að vera á dönsku, enda þótt líkindi væru til, að þa()
geingi til stjórnarinnar á endanum. En þó hafa þau áminnztu href
stjórnarráðanna verið skilin og útlög() af víst sumum háyfirvöldun-
um á þessa leíb, því í einu umburðarbrðflnu, sem gekk her um land-
i() í vetur til þess a() auglýsa þessi bréf stjömarráðanna, hljóðar út-
skýringin yfir þau þannig:

(úr umburðarbréfi biskups til allra prófasta 16. nóv. 1854)
"og flýtur her af, að öll þau mál, sem líkindi eru til, a() gángi
til kómings eða stjórnarráðanna í Danmörku, verða heT eptir að
vera samin á danska túngu, og vona eg, ao þer her eptir gefið
álit yðar og erklæríngar í þess konar málum á dönsku, og styrkið
hlutaðeigendur, þar sem ólærðir eiga í hlut, til að semja href sín
ella bænarskrár á þessu máli".

En það er þó ekki lítill hnekkir í málum manna, ef öll þessi
óteljanlegu mál, sem nú er farið ao skjóta til stjömarráðanna, jafn-
vel einnig um émagaframfæri, eiga að vera á dönsku, því málinu,
sem mjög fáir skilja, en fæstir eru færir um að rita. Menn yrðu því
annaðhvort ao fara að læra her almennt dönsku, eða verða ao ö()r-
um kosti af því, að leita réttar síns. Mer finnst þetta því ískyggi-
legra, sem nú er Islenzkur forstöðumaður fyrir hinni íslenzku stjórn-
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nrdeild ; þetta er :-l;í sami embættismaður, "em konúngurinn hefur
trlíao fyrir a'b staðfesta hina íslenzku útleggíngu lagabobanna, en þó
1'1' a'b ráða af þessum bréfum ráöherranna, sem þeir trúi honum
ekki fyrir að skýra ser fr;í efni og innihaldi málanna, sem þeir eiga
a'O skera úr, en eg se ekki, hvers vegna a'b þeim hinum sama em-
bættlsmanní 5e ekki vel trúandi til þessa, sem sjálfur konúngurinn
hefur trúað fyrir a'b staðfesta lögin. i'etta er það, sem eg vil mí
hiúja þíngmenn vel a\) athuga.

Konú,ngs(ulltrtíi,' Eg get ekki annað en talið þa\) óhappalegt,
ao þessi bænarskrá skuli nú aptur koma her fram á þínginu. þa'O
mun vera þíngmönnum í fersku minni, hvað eg lag'Oi til um þetta
mál, þegar það á síðasta þíngi kom her til umræðu, og að eg þá
re\:ii frá, a'O senda konúngi um það nokkra bænarskrri ; og nú virðast
mer ástæðumar til að hrinda hinu fyrsta uppástúngnatri'bi vera því
sterkari og mikilvægari, en þær voru þá, þar sem konúngur vor nú
allramildilegast hefur veitt hinni síðustu bænarskrá alþíngís alla þá
áheyrslu, er krfngumstæðurnar iramast geta leyft, í því, að hann hef-
ur falið forstöðumanni hinnar íslenzku stjórnardeildar, og það ein-
mitt þeim manni, er ver helzt mundum kjósa, á hendur, a'b stað-
festa þá íslenzku útleggíngu hins danska texta hinna íslenzku laga-
boba; og þar að auki talið þær ástæður, sem eru móti þVÍ, a\'!þíng-
inu hafi getað veitt orN\'! frekari bænheyrsla í þessu efni, en orðið
er. Eg get því ei annað en talið það víst, a\'! flestir hinna heiðr-
uðu þingmanna muni finna, hvað ótilhlý\'iilegt það nú væri, ef þíngíð
nú aptur færi a\'! þrábiðja um það, sem því af svo gildum og ljós-
um ástæðum hefur verið neitað. Hinu 2. atribi uppástúngunnar
skal eg fyrir mitt leyti ekki vera mótfallinn, því það er IÍríoandi
mjög fyrir alþýðu her á landi, og þetta hefur reynslan sýnt, að á-
reíðanleg vissa se fyrir því, að þeir útlendu menn, sem fá her em-
bætti, kunni Íslenzka túngu nokkurn veginn til hlítar; þó eg a'b
öðru leyti ætli, að það einstaka dæmi, sem hinn heiðraði uppástúngu-
maður hefur skírskotað til, hafi líti\'! að þýba ; því hafi í því tilfelli,
er hann benti til, verið víkið nokkuð fr.í hinni gildandi reglu, mun
þa\'! hafa korníð af því, að einginn annar í þessu tilliti hæfilegri
maður hefur sótt um þetta embætti. Ræða uppástúngumannsins til
forsvars fyrir 3. uppástúnguatriðinu virðíst mer vera mjög ómerki-
leg, þó hún væri laung ; því eg ætla, að reglur þær, sem settar eru
í stjömarherrabréíum þeim, er hann vill hafa afmá\'!, séu öldúngis
t'0lilegar og; þegar rétt er álitið, landsmönnum her hollari en upp-
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.isninga hins helóruða varaforseta ; því þa~, má Hra hverjum þeim,
er skýtur málum sínum til stjórnarinnar úrslita, mjög áríoandi, að
fá þau framborin á því máli, CI' stjórnarherrarnir skilja; og þess
vegna heldur rita um þau annaðhvort sjálfur, ef hann el' fær um

það, á dönsku, eður láta einhvern þann mann, er hann hefur fullt
traust til, gjöra það, en að eiga undir því, hvernig þau íslenzku
"kjöl, er viðkoma máli hans, kynnu að verða útlög'O á dönsku. þar
a'O auki er mál þetta umboðslegs eðlis, SCIIl þíngíð ekki ætti að
blanda ser í, og það því síður, sem þíngi'O hefur getað komizt að
því, hvert álit stjórnin hefur :i því, ef það vildi blanda Sel' í þess
konar málefni. A'O öðru leyti skal eg geta þess, a'tl, ef svo ástæ'Oi
í einstöku tilfellum, a'tl hlutaðeigendur ekki ættu kost á, að fá ritað
her um málefni sín á dönsku, eður snúið þar a'O lútandi skjölum
;i danska túngu, þ:i mundi það ei verða málum þeirra til annarar
fyrirstöðu, en þeirrar, sem flýtur af þeim drætti og tímatöf, er leiðir
af a'O f:í þeim snúið á dönsku í hinni íslenzku stjórnardeild. Eg
verð því einnig a'O ráða hinu heiðraða þíngi frá því, að taka 3.
uppéstúnguatrlðib til 'frekari meöíerðar ; og í tilliti til þess, er eg

nú hef talið, vil eg biðja hinn háttvirta forseta um, að leita atkvæða
þíngsins Ser í lagi um hvert einstakt atriðl uppéstúngunnar, þegar
hann spyr þíngið um, hvort það vilji taka málið til frekari meðferðar
eða ekki.

Y. Finsen: Ilppástdngumaður gat þess, að stjórnin hefði veitt
dönskum manni embætti her á landi, án þess að hann væri áður
reyndur í íslenzku. Eg veit nú ekki, til hvers embættismanns hann
hefur meint (Jón Guðmundsson: Nornina sunt odiosal), en eg veit
að eins eitt dæmi, sem þetta gæti átt víð um, en í því tilfelli hafði
stjórnin falið hlutaðeigandi háyfirvaldi her, að afhenda ekki mannin-
um veltíngarbreflð, fyr en hann hefði sannað kunnáttu sína í íslenzku,
og á meðan hann þá ekki hefur feingi'ð hið kominglega veítíngar-
href, þá álít eg, að embættið se ekki að fullu afhent eða veitt hon-
um; eg álít, að hann eigi þá á meðan a'ð skoðast sem settur em-
bættismaður, en það er hvergi sagt í þeim tilvitnaða komingsúrskurði,
að eigi megi setja menn í embætti án þessa prófs, svo eg se ekki,
a() stjórnin hafi í þessu vikið neitt frá úrskurðinum. Eg YiI bæta
því við það, sem hinn hæstvirti konúngsfullt1'Úi sagði, að það væri
opt mjög áríðandl, a'ð málin færu hððan á dönsku, að þegar bréí'
eru send héðan til stjórnarrá'ðanna, þá munu ráðherrarnir vera vanir
a'ð rífa upp brefín sjálfir, og kynna ser þau um leið, og. gefur þá al)

531



skilja, a~ þa~ getur verið ekki lítilsvert á stundum, að athygli nið-
herrauna þannig getur vakizt á nuilefnunum, sem ekki gæti átt sel'
stað, ef allt væri skrifað lÍ íslenzku. Eg álít því ekki ástæðu til, a'ð
biðja um þetta 3. atriði, á meðan danskir raðherrar eru. Ao vísu
væri mer fyrir mitt leyti kærast, að öll bréf væru á íslenzku, en eg
get ekki seo, ao það láti sig gjöra, meðan SIÍ stjórnartilhögun er,
sem nú á ser stað, Um 1. atriði uppástúngunnar skal eg að eins
geta þess, ao úr þVÍ íslenzka lagaboðanna er mí staðfest af manni,
sem konúngur hefur falið það, þá álít eg það sjálfsagt, að þessi
staðfesting getur alls ekki verið þýöíngarlaus, heldur hlýtur tilgángur
kornings með þessu að vera sá, að veita mönnum meiri tryggíngu
og gefa útleggíngunni meiri þýoíngu, en hún gat álitizt að hafa aður.
Eg held nú líka, að þetta mundi koma fram af sjálfu ser og laga
sig sjálft. Eg skal taka til dæmis, að Í sakamálum mundu dómstól-
arnir fara mjög varlega, þegar Íslendíngar ættu Í hlut, ef dönsku og
íslenzku lagaboðsins bæri ekki alveg saman, og íslenzkan væri t. a.
m, vægari.

Konúngsfulltrúi: Eg skal enn þá bæta því ,ið þaö, er eg áo-
an talaði, að, þar sem uppésningumaðurinn hefur skírskotað til þess,
er eg svaraði upp á spurningu hans um, hvaða gildi staðfestíng út-
leggingar hinna íslenzku lagaboða hefði, þá er þetta svar, eins og eg
þá lýsti yfir fyrir þínginu, ekki gefið af mer stjórnarinnar vegna,
heldur var það mín eigin einstakl eg meiníng um spursmalið; og þíng-
menn eiga þVÍ ekki að byggja meir á því, en hvers eins eigin sann-
færing tilbendir honum. Eg vil láta það öldúngis óafgjört, hvað
dómstólarnir ættu að gjöra eða mundu gjöra Í því tilfelli, er hinn
heiðraði konúngkjörni varaþingmaður minntist á. Eg skal enn frem-
ur geta þess, að, ef það nokkurn tíma feingist, sem upþástúngan
fer fram á, ao 2 af konúngi undirskrifaðir textar væru til af laga-
boðunum fyrir Ísland, þá gæti þetta í mörgum tilfellum gefið tilefni
til ruglíngs og mikillar évíssu ; þVÍ 2 töluvert ólík mál, eins og t.
a. m. Isleaska og danska, geta aldrei orðið svo samhljóða, að þær
einstöku málsgreinir í þeim séu hvor annari öldúngis samsvarandi
(congruente). þar af flýtur, að, hversu göður og nákvæmur sem
hinn íslenzk] texti væri - og hann gæti þó eptir eðli sínu, þar eo
Iagaboðín ætío mundu verða frumrituð á dönsku, aldrei orðið annað
en útleggíng - þá yrðí aldrei hjá því komizt, að nokkur mismunur
kynni að verða híngað og þangað millum meinínga beggja texta.
þar af mundi þá aptur leíða, að dómstólarnir her í Íslandi dæmdu
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eptir Íslenzka textanum, en hæstírðttur eptir þeim danska, nema ef
menn vildu taka upp það rá~, sem bnikað er í samníngum {Trac-
tater) þeím , er samdir eru á fleiri málum, a~ ákveða, hverjum
textanum fylgja skyldi, þegar meiníngamismunur á ser stað.

P. Petursson: Þegar mál þetta kom her fyrir á þínginu í hitt
eð fyrra (1853), reM eg til að fresta því, enda þó eg játaði, að bænin
UIU undirskript konúngs undir íslenzku lagabobanna væri mjög nátt-
úrleg, og það væri von, þó Íslendíngar vildu fá einhvern gildan eða
"officiel" texta af þeim á sínu máli. En eg áleit ekki hægt a~
koma þessu við, meðan sú stjórnartilhögun væri, sem nú er., Breyt-
íngaratkvæðí það, sem eg bar þá fram í málinu, fðkk ekki framgáng
á þínginu. þa'O gleður mig, að út af bæn þíngsins hefur kornið tjú
staðfesting, sem nú er feingin undir íslenzku lagaboðanna, og það
gleður mig líka, a'O ástæðurnar gegn uppfyllíngu bænarinnar eru í
hinni konúnglegu auglýsingu einmitt þær sömu, sem eg færði til á
þínginu 1853, en þeim hefur uppástúnguma'Our gleymt, en þar á
mót í uppástúngu sinni takmarkað bæn þíngsins 1853 þannig, að
hann nú biður um lögin bæði á dönsku og íslenzku, og vill þannig
telja mönnum trú um, að hann fari fram í anda hinnar konúnglegu
auglýsíngar til þessa þíngs. En auglýsíngin telur líka þá núverandi
stjórnartilhögun þessu máli enn til fyrirstöðu, Nú er og feingin
staðfest útleggíng af lagaboðunum, og eg álít þa~ mikilsvert, að
formaður hinnar íslenzku stjórnardeildar staðfestir hana, því hann
hefur ábyrg'O fyrir víðkomandi stjórnarherrum, svo eg álít hans und-
irskript eða sta'Ofestíngu á títIeggíngu lagabobanna öldúngis eins
gilda og það væri rábherranna sjálfra. Eg se ekki heldur, að það í
praktisku tilliti leíbí neitt íllt af ser, þó málinu se nú frestað, því
það mun vera sjaldgæft, að nokkur verulegur munur se á íslenzka
og danska textanum Í lagabobunum. Munurinn verður annaðhvort
af þVÍ, a'O íslenzka útIeggíngln se ónákvæmlega or'OI1'O,eða þá, að í
henni se prentvilla. Ef hún er ónákvæmlega orðuð, þá er danski
textinn við höndina til Ielðbeíníngar, en prentvillur geta allt eins
komið fyrir í danska textanum og í útleggíngunni. þetta er nú um
1. uppástúnguna. Eg skil ekki í, því uppésningumaður ekki hafði
uppástúngurnar nema 3. Hann sagðí fyrst, að þessi 3 uppástúngu-
atriði væru óa'Ogreinanlega sameinuð, en síðar í ræðu sinni játaN hann
þó, að þau væru aðgreínanleg, og fór að tala um þau hvert fyrir
sig. Eg játa það, að þessi atriði eru öll skyld a'O því leyti, sem
þau snerta öll íslenzka túngu, en þegar maður fer eptir því, md
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koma næstuni öllum íslenzkum rualum undir íslenzka túngu. I)a\)
hefði L a. III. vellllátt bíða mc\') uppásninguna Ulll lagaskólann, og
koma henni undir þessa uppastúngu, því hún snerti líka málið (laga-
kennslu á íslenzku), og svo el' um Ilelrí. Eg ætla, a\') það væri mí
bezt, ali upp.ístúngumaður aðgreindi atriðin, og hvert þeirra væri
borlð fyrir sig til atkvæða, Sumir kunna að fallast ;í 2. atriðlð og
kann ske þali 3. líka, en því 1. vil eg fyrir mitt leyti enn láta fresta.
Ef uppastúngumaður mót von lllinni ekki fellst á þetta, þá skírskota
eg því til hins háttvirta forseta, hvort hann vill ekki bera hvert
atriðl Sel' í lagi upp til atkvæða.

J ún Guðmundsson: Eg hef ekkert á móti því ao mínu leyti,
VÓ atriðin Hen borin upp hvert fyrir sig til atkvæða; því það má eins
fyrir því, þó þau sen skyld. Mer er það kynlegt, sem hinn heíðr-
aN konúngkjörni varaþingmaður talaði viðvíkjandi 2. atrlðinu í uppá-
stringu minni. þao veit þó hinn heiðraði komíngkjörni varaþingmað-
ur, ao vitnisburð um þekkíngu á íslenzku máli li samkvæmt úrskurð-
inum 1844 að senda með bænarbréfinu um embættið ; en maðurinn,
sem hann tók til dæmis, og eg einnig skírskotaði til, var aldrei sett-
ur (constitueret), heldur var honum beinlínis veitt embættið lIICÚ

konúnglegu veítfngarbréfl, því þetta veitingarbréf var, eins og hinn
heiðraði varaþingmaður sagði, sent stlptamtmanninum, og fyrir hann
lagt að fá það ekki manninum, fyr en hann væri búinn :tli sanna þit
kunnáttu í íslenzku, sem úrskurðurinn krefst; her ur því víðhöfð

öldúngis gagnstæð aMerú því, sem komíngsiirskurðurlnn skipar, og
þessi lánga útlistan hins heiðraða varaþíngmanns um, að þenna mann
mætti álíta settan, .- eptir það konúnglegt veltingarbréf er út geílö

til hans fyrir embættinu, - hún á hvergi viii, og mér þykir merki-
legt, þegar menn geta feingíð af ser að koma her fram með annað
eins og þetta. Eg skal nú ekki fara mörgum orðum um 1. atriðlð.
Hinn hæstvirti lwnttngsfttlltrúi reOi til ali fresta því, og þeirri níð-
lcggíngu eru menn orðnir alvanír her; það er ekki ný bóla, en eg
aú mínu leyti læt slíkt ekki fá á mig. þali ,itti að vera þrákellmi
og ofdírfb ao biðja um þetta 1853, það muna menn, og þali sjá
menn af alþíngístíðíndunum og atkvæðagreiðslunni 1853, og þó hefur
komingur tekið þeirri bænarskránnl mildilegar en nokkru sinni fyr,
því nú í fyrsta sinni hefur konúngur virzt ali færa til ástæbur fyrir
synjanínni ; og mer þótti merkilegt, þegar hinn 4. konúngkjörni þíng-
maður fór að vitna í brcytíngaratkvæbí sitt, sem hann nefnir, 185:1;

1'11 þa\) var, eins og af tíðindunum llI;í ~j,L" upp.isninga «, en ekki
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"breytíngarathæN", - því mer virðist hann hafa gjört ~er margt
annað til meira ágæti", en a\') koma með þá uppástúngu, þegar litið
er til þess, sem sjá má af tíbludunum, hvernig hún fæddist og dó.
Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi sagði, að það væri ískyggilegt, ef kon-
úngnr skrifaði bæði undir danska og íslenzka texta lagaboðanna.
þetta gjörir konúngur á lögum annars landshluta í ríki hans, en það
er í Slesvík; þar skrifar hann bæði undir dönskuna og þýzkuna, og
gildir hvorttveggja jafnfætis, danskan fyrir Dani og þýzkan fyrir Þjó\')-
verja. 1\Ier þætti annars fróðlegt að vita, hvaða gildi eða ábyrgð ::iC
í staðfestingu þeirri, sem nú er lög\')fyrir, undir Íslenzku lagaboðunua,
ef undirskript sjálfs konúngs undir hana yrði bæðí "\"i~f;j,íl og þý\')-
íngarlítll, eins og konúngsfulltrúinn sýndist al'! benda til, og vildi
telja tni um. Þa~ skal eg staðhæfa, og játa satt, sem konúngsfull-
trúi sagði, a'b þegar eg um daginn bar upp fyrir hann þ:í fyrírspuru,
hvaða gildi eða þýðíngu þessi nýja. staðfestíng íslenzku útleggíngar-
innar hefði, þá sagðist hann ekki geta gefið neitt beint svar upp á
þetta "í nafni eða umboði stjórnarinnar", en a\') sín prívat meiníng
vmri sú, að einúngis hinn danshi texti, sem væri undirskrifaður ar
konúnginum, hefði "shuldbindandi krapt". En það "ita allir, al'!hinn
háttvirti konúngsfulltrúi er einhver hinn reyndasti og lögfróðastl mað-
ur, sem nú er her á landi, og því má í þessu tilliti álíta hans mein-
íngu her um bæði merkilega og þýðíngarmikla, og þegar litlð er til
þessa sldlníngs hans á þýðíngu staðfestíngarínnar, þá mega menn vissu-
lega veiklast á þVÍ trausti, sem hinn heiðraði konúngkjörnl varaþing-
maður hélt á'ban a~ menn mættu hafa til þess, a'b íslenzkir menn
mundu helzt verða dæmdir af dómendunum eptir því, sem stæði
í íslenzkunni ; eg held það yr~i nú ekki, eins og líka konúngsfulltrúi
hefur sagt, og þó a'b einstöku dómstóll her á landi kynni a~ rá~ast í
það, þ,í má þó eiga víst, a'b hæstiréttur fer eingaungu eptir dönsk-
unni, sem konúngur hefur undískrlfað, en alls ekki eptir þeirri íslenzku
útleggíngu, sem hann ekki hefur staðfest sem lög, fyrri heldur en
hann sjálfur staðfestlr þau mel'! undirskript sinni. Mer þætti annars
fróðlegt a'b mega heyra, hvernig hinn háttvirti konúngsfulltrúi, sem
nú er, hefur hugsað ser undirskript konungs undir íslenzku lögin <Í

alþíngi 1847, þegar hann tal aðl fyrir þVÍ, og flutti um þetta mál
einhverja þá sönnustu og fegurstu ræðu, sem haldin hefur verið her
á þíngí, síðan það fyrst hófst; ræðu þessa m,í lesa í alþíngístíðínd-
unum 1847 bl". 489 - 491, og ekki getur hann þar þessarar fyrir-
:;WO\l; sem nú á ac verða ,í þVÍ, ac undlrskript komings f<Íi::it, eða
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<10 lögin nái ekki, fyrir undírskript konúngs, allri þeirri tign og
helgi, sem öllum lögum ~e óldúngls ómissandi. Ao öðru leyti skal

eg ekki fara fleiri orðum um þetta atriði málsins; eptir þVÍ svari,
sem lwnúngs{ulltl·ttt gaf um þýOíngu þessarar nýju staðfestíngar, .í-
leit eg heilaga og ófrávíkjanlega skyldu mína, ao bera upp þessa
uppasningu, því eg ao mínu leyti álít þao hina fyrstu og mestu
nauðsyn, hvort sem eg lít heldur til kontingslns eða Iandslýðsins. <10
ver her á landi, eins og í hverju öðru landi, höfum þau lög á máli
landsins, »scm hafi sliuldbindandi lcrapt"; ef þíngmenn eru eða verða
;t ()Ciru máli, þá verba þeir' ao ábyrgjast þao fyrir þjóðínni ; eg hef
hér uppfyllt helga skyldu, sem eg álít svo.

Ilínn konúngkjörni varaþíngmaóur kvað það ekki vert, ilO blöj..

\1111 ao mega skrifa stjórninni á Íslenzku. En mer fU1I1st her ekki
nema um tvennt ao gjöra, annaðhvort, aCi menn her á landi megi
bera fram mál sín á þVÍ eina málinu, sem landslýðurinn her talar

og skilur, eða þá, að stjórnin verði að fara ao láta kenna mönnum
her dönsku, og mundi það eptir þeirri skoðun, sem nú kemur fram
af hendi stjórnarinnar, þykja heldur kostnaðarsamt, einkum ef kostn-
a\) þann yrðl ao taka úr komingssjdðí (V. Finsen: þao er leyft
ao skrifa á íslenzku, þegar maður ekki kann annað), Já, menn segja
svo, og það er bent til þess Í bréfum stjórnarráðanna, eg neita því ekki,

en eg hef her fyrir mer bref frá htiyfirvfildunum, þar sem einmitt segir,
co eptir þessum bréfum stjórnarinnar eigi heoan af "öll mál, sem til
stjórnarinnar gánga, a'b vera á dönsku". þa'b er auðvitað, að þegar
menn eru neyddir til að skrifa á því máli, sem menn hvorki skilja
ne kunna, þá verða menn að trúa þeim fyrsta þeim bezta fyrir, að
leggja þau út á hitt máli'b; og þar sem nú fæstir her skilja dönsku
og enn þá færri eru færir um að rita danskt mál, þá má þó öllum
vera ljóst, hvaða einstaklegur og dæmalaus hnekkir mönnum er her
með búinn í því, að bera mál sín undir úrslit stjórnarinnar. Eg
legg það að öðru leyti á vald þíngmanna, hvað þeir vilja gjöra í
þessu efni; eg vildi að eins gjöra skyldu mína og hreifa því lands-
Illanna vegna; því eg að mínu leyti álít þessa ráðstöfun óbærilega
fyrir landsmenn.

Konúngs{ulltníi: það, sem hinn heíðraðí uppastúngumaður
skírskotaði til í tilliti til Slesvíkur, á her öldúngis ekki við ; þvi
knngumstæðurnar þar eru allt aðrar í þessu tilliti en her; því
danska í réttarmalefnum gildir og er víðhöfð í vissum pörturn af tebu
hcrtogadæmi, en þýzka í hinum; og þetta breytir fullkomlega ásíg-
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komulaginu, og er öldúngis Iníbrugðið því, sem her á ser sta'ð. A.'ð
öðru leyti skal eg taka tilefni af ýmsu, er -hðr hefur verið sagt, og,
til a'ð fyrirbyggja misskilníng á orðum mínum, lýsa því yfir, að mer
fyrir mitt leyti þykir það mikilsvert og í fleiru tilliti tryggjandi, all
ver nú höfum feinglð það, a~ hin íslenzka útleggíng lagabeðanna er
og her eptir verður staðfest.

P. Petursson: Á'ður en geíngíð er til atkvæða, skal eg leyfa
mer að vekja athygli varaforseta á, að það er ekki rett að hrinda
ástæðum með persónulegum athugasemdum um menn. Ef hann
telur það gjört ser til ágætis, sem kitlar eyrun, þá má eg segja,
a~ eg hef aldrei talað her á þíngi í þeim tilgángi að gjöra mer
það til ágætis, heldur er það mín regla og hefur jafnan verlð, að
gjöra það og. tala í hverju máli, sem eg held að se sannast og
réttast, og heilladrjúgast fyrir alla.

Jón Guðmundsson: Hinn heiðraði þíngmaður hefur ekki skilið
orð mín rett áðan. Eg meinti að eins til formsins, sem hin um-
talaða uppástúnga hans var borin fram í 1853; því hún var hvorki
áskilin víð undírbiiníngsumræðuna ne borin upp á rétturn tíma,
eins og þíngmaðurlnn man víst enn; og alþíngistíðlndín 1853 ljós-
lega sýna; og til þessa meinti eg með því, sem eg sagili , að þessi
uppástúnga gæti naumast talizt honum til ágætis, "eptir því sem hún
hefði fæðzt"; eg brúkaili einmitt þessi orð aðan, eins og þíngmenn
muna.

P. Petursson: Fyrst varaforseti meinti til formsins eins, þá
gjörir það ekkert til.

Forseti: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi og hinn heiðraði 4.
konúngkjörni þíngmaður hafa láti~ þá ósk í ljósi, að uppástúngu-
atriðin væru borin upp hvert fyrir sig til atkvæða, og uppástúngu-
maður hefur ekki haft á móti því, svo eg ætla að biðja þingmenn
a~ greiða atkvæði' um þau hvert fyrir sig, hvort þeir vilji kjósa
nefnd í þau.

því næst voru atkvæði greidd og féllu þau þannig:
1. atríði : fellt með 12 gegn 5 atkvæðum.

(1 þingmaður var ei við).
2. atribi : samþykkt með 16 gegn 2.
3. atriði: samþykkt með 15 gegn 3.

Eptir a() uppástúngumaður hafði sninglð upp á 3 manna nefnd,
let forseti velja menn í nefnd, og voru kosnir:
Jón Guðmundsson, lögfræðíngur, með 15 atkvæðum,
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Þ. GHðmundsson, kauunerníö, með 7 atkvæðum,

P. Petursson; prófessor, með 7 atkvæðum.
Var uppasningan þ~i afhent formanni nefndarinnar, þíngmanni

Skaptfellínga, lögfræCíngi Jóni Guðmundssyni .
. Forseti: Eptir dagskránni kemur þá til ályktarumræðu og at-

kvæðagreloslu nefndarálitib í búnaöarskölamálínu. Eg hef látio prenta

atkvæðaskrana og vona þíngmenn hafi hana.
Í þessu máli voru fram komin þessi breytíngaratkvæðí :
H. Kr. Friðrilasonar :

Við 1. uppástúngu : "a'ð komingur mí þegar ljái hentuga jöro í
Sucuramtinu, eða fleiri jarðir, og þá helzt sína í hverju amti,
núna fyrst um nokkur ár afgjaldslaust, til ábúðar og jarða-
bótatilrauna þeim manni, eða þeim mönnum> eptir því sem
þeir feingjust, er hæfir þættu til og vildu stofna jarðyrkju-
skóla'; .

Vio 2. uppástúngu : "ao árlegur styrkur feingist af leígum kollektu-
fjárins handa búnaðarskóla, eða búnaðarskólum þeim, er

þannig yrðu stofnaðir".
Atkvæbaskrriin hjóoar þannig:

A t k v æ 0 ask r ~í

úúnw)arshólamálinu.
1. II. Kr. Friðrilisson: breytínguratkvæðí við 1. uppastúngu nefnd-

arinnar: "ao komingur nú þegar ljái hentuga jöro í Suðummtlnu,
eða fleiri jarðir, og þá helzt sína Í hverju am ti, núna fyrst Hm

nokkur ár afgjaldslaust, til ábúðar og jarðabdtatílrauna þeilll

manni, eða þeim mönnum, eptir þVÍ sem þeir feingjust, er hælir
þættu til og vildu stofna jarðyrkjuskóla ",

2. Nefndin: "ao stofnaour verði einn búnaðarskrili á Íslandi einkum
Í Suburarntlnu, og ao Í honum verði kenndar hinar helztu greinir
búnaðar og jarð-yrkju, og sú bókleg menntan, er hlýtur að vera
því samfara, eptir þYÍ sem nefndaralitið bendir til".

3. H. Kr. Friðriksson: breytíngaratkvæðí við 2. uppastúngu nefnd-
arinnar: "ao árlegur styrkur feingist af leigulll kollektufjárins
handa btinaðarsköla, eða búnaðarskélum þeim, er þannig )'l'OU

stofnaðir",

,1. Nefndin: "ao fe úr sjóOi þeim, sem safnaðist handa Íslandi eptir
hallærið 1783 - 84, og sem síðar var nefndur.,lwllektupeníngar«,
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megi verjast, að svo miklu leyti "em með þarf, til stofnunar og
viðurhalds skóla þessum".

5. Nefndin: "að samþykkt Be, að stjórnendur brinabarsjéðanna í
ömtUI11landsins velti úngum mönnum, og efnilegum til jarðyrkju,
er fe skortir til menntunar ser, hæfilegan mebgjafarstyrk, til ao
fá notið kennslu í búna'ðarskólanum, af vöxtum teðra sjóða".
Var nefndarálítið þá afhent framsögumanní, þíngmanni Dala-

sýslu, G. Einarssyni.
Framsögumaður : þat'l er svo stutt, síðan mál þetta var rætt

her til undirbúníngs, að eg vona þíngmönnum séu umræðurnar um
þalí í fersku minni, og skal eg því ekki vera margorður um það
nú. Her eru komin fram breytíngaratkvæ'Oi frá einum þíngmanni,
og fara þau í líka stefnu og nefndin; aðalmunurinn er, að þau ern
umfangsminni en uppástúngur hennar. En með því um þau var
talað við undlrbtiníngsumræðuna, þlí skal eg ekki heldur fjölyrða
um þau nú; einúngis verð eg í nafni nefndarinnar a~ ,ílíta það
æskilegra, a'6 uppástúngum hennar yrM framgeingt.

H. Kr. Friðriksson: Eg skal ekki heldur vera langorður um
breytingarutkvæðin mín í máli þessu. Eg vona, að þíngmenn sjái,
a'6 uppástúngur mínar eru betri en ekkert. Eg játa, að það er ætíð
bezt að hafa hvern hlut fullkominn, en eptir orðum hinnar konúng-
legu auglýsíngar til alþíngis gjöri eg mer litla von um styrk úr rík-
Issjóðnum til fyrirtækis þessa. Þegar eg las nefndarálitíb, varð mer
það undir eins ljóst, í hvaða stefnu breytíngaratkvæðí viú það ætti
ab vera, og eg held, ab búnaðarskóli nefndarinnar verði ekki affara-
sælli, en það, sem eg fer fram á. Ef slíkur búnaðarskélí væri
stofnaður, mundi hann verða ófullkominn, og það gæti hæglega SYO

farm, að hann felli um koll og yrði að eingu um nokkur ár, og ef
svo færi, væri ekkert líklegra, en að hann kæmist ekki upp aptur, og
þá væri þetta áríðandi mál fallið. Eg er enn þeirrar trúar, að munnleg
tibögn og verknaðarleg kennsla se oss hollust í þessu; því einmitt
reynslan er í því beztí kennarinn, og það er auðvitað, að sá verður
betri búmaður, sem ser búnaðinn fyrir ser, en hinn, sem ekki hefur
annað en reglurnar. Eg vona, að þíngmenn verði allir á mínu máli,
a~ fara ekki leingra en eg hef stúnglð upp á. 1. breytíngaratkvæblð
er breytíngaratkvæðí víð uppástúngu nefndarinnar, en hitt, nr. 3 á
atkvæðaskránni, er nauðsynleg aflelðíng af því aptur. Eg vil skjóta
því til forseta og þíngsíns, hvort ekki megi bera uppástúngu nefnd-
arinnar fyrst upp til atkvæða, því ef hún fellur, þá yrði líklega
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ýmsir, "em fellust á breyttngaratkvæbl mitt heldur, er ekki mundu
gjöra það, á meðan þeir hefðu nokkra von um, a~ uppástúnga nefnd-
arinnar feingi meðhald meiri hluta þíngmanna.

Fmmsögumaður: Eg er samdóma hinum hefðraða varaþing-
manni Reyhíkínga um þetta, ef hann vill þá gjöra breytíngarat-
kvæði sitt að varaatkvæði. Fyrst eg stéð upp á annað borð, má eg
geta þess, að eg er að mildu leyti samdóma tölu þíngmannsíns, en
þó þótti mer hann annaðhvort fara of langt eða of skammt. Hann
vildi einúngis hafa verklega tilsögn, en eg held það fari bezt, að
hún se bæði bókleg og verkleg undir eins.

J. Kristjánsson: Eg, sem einn nefndarmanna í þessu nuíli,
vil fallast á það, að breytíngaratkvæðí hins hattvirta varaþingmanns
frá Reykjavíkurbæ, sem er 1. Iibur á atkvæbasknínni, verði borið
upp sem víðaukaatkvæði víb uppastiingu nefndarinnar í tdlulíðnum

2. Þa~ á þar eins vel heima, því það er yfirgripsminna en nefnd-
aruppastúngan. A~ öðru leyti þykir mer litlu skipta, hvort breyt-
íngaratkvæðí þetta er tekið af þínginn eða ekki. Fyrir mitt leyti
verð eg a~ játa, að eg get ekki felngið af mer a~ biðja stjórnina
um svo litla hluti, og mer finnst hún vera meidd með því. En þó
þetta væri nú ekki svo, þá verð eg a~ álíta, a~ ekki beri a~ biðja
þessarar bænar, eptir því sem lesa má í þeirri konúnglegu auglýs-
íngu til þingsins af 7. júní í ár. þar er synjað um minnsta styrk
úr ríkissj óM þessari búnaðarskólastofnun til stuðníngs. Eg álykta
svo, að, ef andvirði seldra klaustrajaröa er í ríkissj óM, megi álíta,
sem þær af þeim, er óseldar eru, séu einnig í ríkissj óM í vissri þý~-
íngu, og þá heyrir eptirgjald þeirra til þessum sama sjóM, svo ver get-
um ekki beðizt eptir því, án þess um leið að snerta víð sjó~num. Og
enn er eg sannfærður um, að, ef landsmenn geta ekki af eigin ram-
leik komið skólanum upp, þá er þeim það jafnómögulegt eptir, sem
áður, þó þeir feingju afgjald einnar jarðar, eða þó það væru þriggja,
t, a. m. einnar jarðar í hverju amti.

2l1. Andresson: Mer skilst svo af ræðu hins heíðraða þíng-
manns Reykjavíkurbæjar, að hann gjöri lítið úr því, að bókleg mennt-
un se nauðsynleg við búnaðarskólann. Eg get nú ekki í því verið
a'ð öllu leyti á hans máli; eg held, a'ð verkleg og bókleg kennsla séu
baðar jafnnauðsynlegar og þurfi að vera hvor annari til aðstoðar við
búnaðarskólaun , eigi hann að hafa nokkra þýMngu; þa~ er að vísu
mikilsvert að kunna að stýra jarðyrkjuverkfærum, en því að eins
verður sú kunnátta að þeim tilætluðu notum, a'ð henni se samfara
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þekkíng á e~li [arðvegarlns, áburðarlns og slÍ~tegundanna, og þetta
verður a'ð lærast af bókum.

Ilvað breytíngaratkvæðí þíngmannsins snertir, er eg þeim þvi
sícur mótfallinn, sem þau stefna í sömu átt, sem uppástringur nefnd-
arinnar, helzti mismunurinn er þar í fólginn, ac hann vill hlífa
stjórninni víð a'ð byrja skólastofnunina, og líka biðja mjög varlega
um styrk af kollektupeníngunum, en Þ<Í held eg heíðí líka verið
hezt, ac hann hetbí ekki sníngið upp á nema einni jörð ti! leígulausrar
ábúbar, og þá gat það varla minna verið, sem fram á er farið vm
stjórnina, og a~ svo miklu leyti er eg honum samdóma, ab eg vil
altí'ð heldur byrja á hinu minna en hinu meira í hverjum hlut,
sem er.

P. Petursson: Eg vil geta þess viðvíkjandl því, sem vara-
þíngmaður Reykvíkínga stakk upp á, að uppástúnga nefndarinnar
yrbl fyrst borin upp til atkvæða, að eg held það se á móti allri
reglu, og geti því ekki tekizt til greina.

P. Sigurðsson: Eg áskildi mer við undírbúníngsumræbu þessa
máls rett til breytíngaratkvæðís "ib ncfndarálitlð, en eg fell frá því,
þegar eg sá breytíngaratkvæðí þíngmanns Reykvíkínga, því það fer
fram í upphafi sömu skoðun og eg, ab konúngur ljái eina eða fleiri
jarðir í nokkur ár leigulaust þeim manni, er fær væri að kenna
búnaðarfræði. Eg álít bezt, að byrjuð væri fyrst tilraun ~i einu
amti, og jarðyrkjumaður feingi laun, sem svarar 2 jarða aígjaldí,
fyrst um sinn. þa'ð er nú, sem optar, helztu ástæður, ab þetta fáist
ekki, því það rýri konringssjóbinn ; en eg held, ab sú rýrnun yrði
ekki stórvægileg, því þó rentan misstist um tíma, þá gjöri eg ráb
fyrir, ab jörðin sjálf hækkaði í verði í höndum jarðyrkjumannslns,
og mundi það því bráðum vinna sig upp, hvort heldur hún væri
leigð aptur ab nokkrum tíma liðnum, eða þá seld, til a'ð vera bún-
aðarskólajörð framvegis; því eptir sem hún tæki bótum, sem menn
mættu gjöra ser vissa von um, þá kæmi hún jafnframt til ab kosta
meira en áour.

J. Sigurðsson: Eg hef á'ður vic undírbúnfngsumræðu þessa
máls látib það í ljósi, ab mer geðjaðist vel ab nefndarálitinu, og eg
mundi veita því atkvæðl; því stofn sá til lninaðarsköla, sem nefndin
hefur á vísað, nefnilega kollektupeníngarnir, þykir mer réttvíslega til
fundinn. En eg vi! líka geta þess, að breytíngaratkvæðí hins heib-
arlega varaþíngmanns Reykjavíkur líka mer allvel, og þykir þau líka
benda í góða átt, sérdeílls ef þíngmaðurinn víldl þýðast, ab þau
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væru l.itin Hra varaatkvæði við nefndaralítlð, svo að nefndarupp.í-

stiingan væri fyrri borin upp til atkvæða, því falli nefndaruppá-
sttingan, þá þykir mer breytíngaratkvæðin víst betri en ekki neitt,
ef þau feingju samþykki.

G. Brandsson: Eins og eg hef á\';ur láti'b í ljósi, þá ætla eg
a'b halla mer að breytíngaratkvæðl þíngmannsins úr Reykjavík, því
eg vil heldur fá Iítíð en ekki neitt; það hefur verið talað um, a\)

eingin bókleg menntun mundi fást með tilhögun þeirri, sem hann
hefur stúngið upp á, en fyrir því óttast eg ekki, því eg gjöri rá\) fyr-
ir, a\) bóklega og verklega tilsögn in yrbu nokkuð samfara, enda þó
hún kynni ekki að verða eins fullkomin, og í fjölskípubum skóla.

Hvað styrk þeim viðvíkur, sem verið er a'b bi'ðja um úr kollektu-
sjóonum, þá sýnist mer, a\) það hefbí mátt bíða, þángað til greini-
legur reilmíngur feingist fyrir því, hvað sjóður þessi væri mikill, því
nú el' einmitt verið a'ð biðja um hann; þá yr'bi líka korníð eitthvert
svar fni stjórninni upp á bænarskrá þá, sem líklega verour he'ðan
send í þessu búnaðarskólamalí, og sæist þá, a'ð hvað miklu eða litlu

leyti hún vildi styrkja fyrirtæki þetta, og yrði mönnum þá má ske
nokkuð ljósara en nú, hvað mikils menn mundu þarfnast úr sjóN

þessum.
Framsögumaður : Nefndinni þótti þurfa a'ð benda á eitthvert

fe, jafnframt og beN'ð væri um skólann, og þá þótti henni bezt a\)
benda á kollektusjéðínn ; því hún vissi, að hann var til, og bjóst
við, a'ð hann mundi vera töluvert fe orðinn. þó nú se tekið til

sjó\)s þessa, geta reikníngarnir þó haldið áfram eptir sem aður, og
haft eins gildi fyrir því. Ef formið er á móti því, a'ð uppástúnga
nefndarinnar se fyrst tekin til atkvæða, þá er eg ekki áfram um
það, Eg heit, að, ef það væri gjört og hún felli, þá kynni nefndin
að samþykkja breytfngaratkvæðíb á eptir, heldur en ekki neitt.

Jón Guðmundsson: Víðvíkjandi atkvæðaröðinní verð eg ab
leyfa mer a'ð taka það fram, að, ef nr. 1 á atkvæðaskrtinni er fyrst
borið til atkvæða, og þó það yrði samþykkt, þá getur uppástúnga
nefndarinnar, nr. 2, líka korníð til atkvæða, eptir sem áour; en se
hún borin upp fyrst, og samþykkt, þá er nr. 1 fallið, og álít eg
því bezt, a'ð uppástúnga nefndarinnar, stafi. 2, væri fyrst borin upp,
og síðan, ef hún yrði felld, breytíngaratkvæðí 1, og vil eg skjóta
þessu til hins háttvirta forseta.

P. Petursson: Geta þá báðar uppástúngurnar orðíð samþykkt-
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ar? .Eg skil ekki, hvemig [orseti e~a þínglb getur eb mii breyta
}ní á eptir.

Tl. Kr. Friðriksson: Eg vil geta þess, a() í nr. 1 á atkvæða-
skránní er prentvilla eða ritvilla; þar stendur "ár, afgjaldslaust" í
staðinn fyrir "ár afgjaldslaust", og gjörir þa() nokkurn mun, sem
rg bitl þíngmenn taki eptir.

Forseti: þar nú tekur einginn til máls, álít eg ályktarumræðu
þessari lokið. Hvað atkvæðaröðina snertir, verð eg ao vera á þVÍ,
a() rettast se að bera þau undir atkvæði í þeirri rötl, sem þau standa
:í atkvæðaskránni.

Forseti let því næst gánga til atkvæða, og fór atkvæðagreiðslan
þannig:
Tölul. 1., brcytíngaratkvæði II. Kr. Friðrikssonar : samþykkt með

10 gegn 8 atkvæðum,
2., uppástúnga nefndarinnar: fallin eptir atkvæðagreíðslunní

um tölulið 1.
3., breytíngarat1wæði. II. Kr. Friðrikseonar : samþykkt

með 9 gegn 7 atkvæðum,
En fyrir því að her komu ekki upp öll atkvæði, let [orseti

greiða atkvæði um grein þessa með naínakalll, þannig ao þeir, sem
samþykktu hana, skyldu segja já, en hinir nei, og fór sú atkvæða-
greiðsla þannig:

J~ Nei.
G. Einarsson.
E. Ó.Kúld.
Þ. Jónassen.
Þ. Guðm'Undsson.
J. Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
G. Brandsson.
J. Sigurðsson.
6. Sívertsen.
J. Kristjánsson.

Var tölullburlnn 3 þannig fallinn fyrir 10 atkvæðum gegn 8.
'I'ölul. 4., vppástúnga ne(ndarinnar: felld með 9 gegn 9 atkvæðum,

5. -- samþykkt með 14 gegn 4 atkvæðum.
Forseti: Dagskráin til mánudags skal koma upp á morgun svo

sem um miðjan dag. Eg skal biðja þá þíngmenn, sem tóku ser

P. Petursson.
r. Finsen.
M. ltndrcsson.
II. Kr. Friðriksson.
J. Samsonsson.
J. Petursson.
St. Jónsson.
J. Jónsson.
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brcytíngaratkvæðl í gær, og enn eru ókomnir með þau til mín, að
láta þau vera komin fyrir hádegi á morgun.

Fundi slitið.

23. júlí - fimmtándi fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi lesin upp og sam-

þykkt.
Konúngsfulltrúi: Ál'lur en þíngræðurnar byrja í dag, vil eg

vekja athygli þíngmanna á því, al'l nú eru al'l eins 7 virkir dagar
eptir af hinum lögboðna þíngtíma, en 4 af hinum konúnglegu mál-
um, sem eg lagði fyrir þíng þetta, eru ekki enn þá komin til undir-
briníngsumræðu. Eg hlýt því að skora á hinn háttvirta forseta og
hinar heiðruðu nefndir al'l sjá um, að mál þessi komi sem fyrst fyrir;
því þó eg hafi konúnglegt umboð til þess að leingja þíngtímann um
8 daga, þá er það einúngis undir vissu skilyrði, nl. því, að þíngið
í öllu verulegu fallist á uppástúngu stjórnarinnar um lagfæríngu á
jarðamatsmálinu.

Jón Guðmundsson: Sem formaður nefndarinnar í jarðamats-
málinu vil eg geta þess, að nefndin er þeirrar meiníngar, að ekki
muni þurfa að leita amtmanna, til að finna, hverjir einstakir hrepp-
ar eru ójafnt eða rángt metnir, heldur muni hún, með tilstyrk allra
þíngmanna, eða réttara sagt þíngil'l, geta bent á þá hreppa, eins
og stjórnaruppástúngan líka gjörir rál'l fyrir á bls. 7, og telur æski-
legast; einmitt fyrir þessa sök hefur rannsókn nefndarinnar á jarða-
matinu öll lotið í þessa áttina, það sem af er þíngtímanum; því hún
vildi sjá ser sem færast, al'l geta Ieiðbeínt þíngmönnum úr hverju
amti, þegar þíngið, sem nefndarheíld, færi að rannsaka þetta ítarlegar.

Konúngsfulltrúi: Eg finn það fullkomlega eðlilegt, þó jarða-
mntsmallð, svo margbrotið mál, se ekki korníð enn þá til umræðu,
og því hef eg heldur ekki búizt víð, að það mundi geta komið svo
fljótt fyrir.

P. Petursson: Sem kosinn framsögumaður í sveitastjórnarmáls-
nefndinni get eg skýrt frá, að nefndin hefur lokið starfa sínum, eptir
að hún hefur átt marga fundi með ser og rætt málið leingi í hvert
sinn, eins og nærri má geta í svo yfirgripsmiklu og vandasömu máli,
og er nú verið al'l hreinskrifa nefndanilitið.
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6. Sívertsen: Einnig mer ber a~ geta þess, að nefndarálit um
konúnglegt frumvarp, hvernig greiða skuli kostnað þann, er þarf til a~
framfylgja lögunum frá 15. apr. 1854, var afhent forseta ígærkveldi.

Forseti: þá kemur til ályktunarumræðu og atkvæðagreiðslu
þegnleg uppástúnga um vegabætur .

. BreytíngaratkvæN þessi voru' í málinu fram komin:
J óm Guðmundssonar:
"Ml þíngíð bíðjl konúng a~ láta semja og leggja fyrir næsta

alþíng frumvarp til laga (tilskipunar) um almennar vegabætur, byggt
á eptir fylgjandi undírstöðuatríðurn :
1. A~ skylduvinna bænda til vegabóta yfir höfu~ að tala se tekin

úr lögum.
2. A~ allar vegabætur á almennum þjóðvegum, hvar sem eru á land-

inu, séu undir umsjón hins opinbera, og gjörist á hverju tilteknu
svæði af forstöðumönnum eptir samníngí, eður fyrirfram auglýst-
um skilmálum á undírboðsþíngí, fyrir ákveðin laun.

3. A~ öllum kostnabí til endurbóta þjóðveganna í hverju amti se
jafnað niður af amtmanni eður amtsraðí á alla amtsbúa undan-
þágulaust, sem eiga löglega með sig sjálfir.

4. A'ð endurbót allra þeirra héraðavega, sem ekki eru alfaravegir eður
þjöðvegír, hvernig hana skuli vinna, hvort heldur fyrir daglaun eður
með skylduvinnu, og kostnabí til hennar niðurjafna, ákve'ði þær hreppa-
stjórnir og sýslustjórnir, sem nú eru eða skipaðar verða að lögum.

5. A~ yfirvaldi'ð eigi rett á að skera úr því, hverjir vegir seu þjó~-
vegir og hverjir ekki; einnig, hvar vegabót se nauðsynleg, hvort
heldur er þjöðvegur eður eigi.

Hin prentaða atkvæðaskrá hlj ó~ar þannig:
At k v æ ð a s k r á

vegabóta-málinu.
1. Jón Guðmundsson: "a~ þíngíb biðji konúng a'ð láta semja og

leggja fyrir næsta alþíng frumvarp til laga (tilskipunar) um al-
mennar vegabætur, byggt á eptirfylgjandi undirstö'ðuatri'ðum:

a, a'ð skylduvinna bænda til vegabóta yfir höfuð að tala se tekin
úr lögum.

b, a~ allar vegabætur á almennum þjó'ðvegum, hvar sem eru á
landinu, séu undir umsjón hins opinbera, og gjörist á hverju til-
teknu svæðí af forstöðumönnum eptir samningi, eða fyrirfram
auglýstum skilmálum á undlrboðsþíngt, fyrir ákveNn laun.
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(', a~ öllum kostnabl til endurbóta þjóðveganna í hverju amti se
jafna~ niður af amtmannl eða amtsráðl lÍ alla amtsbúa undan-
þágulaust, sem eiga löglega með sig sjálfir.

d, að endurbót allra þeirra he raðavega, sem ekki eru alfaravegir
eða þjöðvegír, hvernig hana skuli vinna, hvort heldur fyrir dag-
laun eða með skylduvinnu, og kostnaði til hennar niðurjafna, ákveðl
þær hreppastjórnir og sýslustjórnir, sem nú eru eða skipaðar verða
a'b lögum.

e, að yfirvaldið eigi riHt lÍ a'b skera úr því, hverjir vegir seu
þjóðvegir og hverjir ekki; einnig, hvar vegabót se nauðsynleg,
hvort heldur er þjóðvegur eður eigi".

2. Nefndin: að hans hátign konúngurinn allramildilegast vildi akveða
og gjöra al'! lögum, á hvern hátt sem honum þóknast:

a, að skylduvinna bændavi'b vegabætur framvegis hætti.
b, a'b vegabætur allar á Íslandi eptírlelðis gjörist undir yflvalda um-

sjón, af leigðum erflðlsmönnum.
e, a'b laun hinna leigðu erfibísmanna lúkist af einum og sérhverjum,

er löglega á með sig sjálfur, án allrar undanþágu.
ll, a'b upphæð þessara launa jafnist af yfirvaldinu niður á gjald-

endur eptir efnahag þeirra.
Forseti: Skjöl máli þessu viðvíkjandi afhendi eg framsögu

manni nefndarinnar, þíngmanninum úr Árnessýslu, M. Andressyni.
Frarnsögumaður: Í máli þessu eru, sem þingmenn sjá, komin

fram breytíngaratkvæðí nokkur; eg veit ekki, hvort eitt eða 6, og
gerir það ekki mikið til. Sem framsögumaður nefndarinnar get eg
fallizt á aðalatriðíð í 1. gr., þó með því móti, a'b atkvæðin a-d hjli
nefndinni komi í stað stafliðanna a-e í hinu fyrsta breytíngaratkvæði.
Annars get eg ei eins vel fallizt á breytíngaratkvæðín 1. a og 1. b
hjá hinum háttvirta varaforseta; 1. a er nokkuð líkt hjá varaforset-
anum og hjá nefndinni í 2. a, þó er sá munurinn, a'b nefndin vill ,
að öll skylduvinna se numin burt úr lögum, en varaforseti, a'b hún
einúngis yfir höfuð að tala se tekin burt úr lögum, en beri maður
nú þetta saman við staflíð d í 1. breytíngaratkvæði, þá kemst það
í bága vi'b sjálft sig, þar sem segir: "hvort heldur fyrir daglaun eður
með skylduvinnu", og eg fyrir mitt leyti vil líka afmá alla skyldu-
vinnu til vegabóta. Hvað atkvæði varaforsetans í 1. gr. b viðvíkur,
þá fannst nefndinni ekki raðlegt að taka þetta svo nákvæmlega fram,
því hún áleit, að slík tilhögun ætti að vera lÍ valdi hlutaðeigandi
yfirvalda, heldur en a'b fast ákYar~a'b væri, a'b vegabætur á almenn-
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um þjöðvegum væru boðnar fram á undírboðsþfngum. Í 1. atkv. e
vill hinn heiðraði varaforseti, a~ kostnabí þjó~veganna se jafnað nið-
ur af amtmanni undanþágulaust, og get eg ekki fellt mig vlð þetta,
þar það er ljóst, hvaða tillit amtmaðurinn á að hafa til efnahags
amtsbúa. Hvað atkvæði hans í stafli~ e áhrærír, þá má vera, a~
nokkur nauðsyn kunni að bera til þessa, en nefndin fann ser samt
ekki skylt a~ fara í króka, þar henni var ókunnugt, hvernig öll
sveltastjórnin mundi verða eptir hinum nýju lögum. Eptir því sem
eg nú hef mælt, þá felli eg mig við aðalatriði hins hefðraða vara-
forseta í fyrstu grein, en ekki víð atkvæði hans staflið a-d, og skal
eg ekki fara um það fleiri orðum að sinni.

Þ. Sveinbjörnsson: Eg held, að hinn heíðraðí varaforseti, þeg-
ar hann bjó til breytíngaratkvæbí sín, ekki hafi gert ser grein fyrir
mismuninum, sem er á lagaboði og reglugjörð ; nefndin bíður nefni-
lega um almenna löggjöf, sem breyti einúngis grundvallarreglunní, sem
nú er, skylduvinnu bænda vi~ vegabætur í skyldugjald þeirra, en hún
fer ekki fram á reglugjörö ; mer virðíst allt hjá varaforseta, a~ und-
an teknu aðalatrlbínu 1. a, heyra undir reglugjörð um vegabætur
og framkvæmd vegabótanna síðar. Nefndin áleit ser einúngis sam-
kvæmt bænarskranum, sem hún hafði til meðferðar, skylt að stinga
upp á breytíngu á aðalreglunni, en ætlaði rettast að skjóta því,
víðvíkjandl reglugjörðínní, á frest, þdngab til sveítaatjömarmállð er
kornið í kríng, og það mál er útrætt, til þess ao stjórnin þá geti
lagt fram frumvarp um vegabæturnar. Uppástúnga nefndarinnar í aðal-
atríðínu 2. a er sá grundvöllur, sem nefndin ætlar óhultast á að
byggja. þó að þetta nú se líkt því, sem hinn heiðraði varaforseti
hefur stiinglð upp á, þá álít eg samt, að uppástúnga nefndarinnar se
betri, að þvf leyti hún bíður um vegabótalög, á hvern hátt sem
stjórninni þóknast. þetta ætla eg að muni nægja fyrst um sinn,
þangað til reglugjörðín kemur, og a~ yfirvöldin geti notað grund-
vallarreglur þær, sem nefndin mælir fram með, Reynslan hefur sýnt
oss, a~ eintóm breytíng grundvallarreglunnar getur verið til mikillar
aðstoðar. þar sveitastjórnarlögin enn þá ekki eru komin á, ætla eg
því betra se fyrir þíngíð, a~ halda ser til nefndarálitsins, og til þess
ab ekkert se því til fyrirstöðu, hefur nefndin í 2. atkv. d bníkað
oroi~ "yfirvald((. Þa~ getur eins nl verið, að með tímanum verði
það líka yflrvnldíð, en ekki sveitanefndir, sýslunefndir, eða amts-
nefndir, sem eiga að niðurjafna vegagjaldinu, því gjaldinu ætla eg
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megi jafna niður af amtmanní ii sýslur, "ýslumanni lÍ hreppa, og
hreppstjóra ii bændur í sveitinni.

Þ. Guðmundsson: Eg velt ekki, hvort eg hef skilið rett upprí-
stungu varaforseta í 1. atkv. a, sbr. 2. atkv. a, er fer því fram,
atJ vegabétavlnnuskyldan "yfir hiifuð að tala se tekin lÍr lögum ", því
með þessum orðum finnst mer hinn heiðraði varaforseti hafi farið
styttra, en nefndin, því hann vill að nokkru leyti eptírleíóís halda
vegabötaskylduvinnunnl. Mer þækti því vænt, ef hinn heiðraði vara-
forseti vildi skýra þetta frekar.

Jón Guðmundsson: Ef þíngmaðurínn leyfir, skal eg gera það
strax; útskýríngin hjá mer liggur í staflíð d, þar sem segir, að
hreppstjórnir og sýslustjdrnír skuli ákveða um endurbót hðraðavega,
"em ekki eru þjöðveglr, hvort heldur hún se unnin fyrir daglaun
e'ðnr með skylduvinnu.

Þ. Guðmundsson: Eg skal, eptir a'ð hafa feingi'tJ þessa upp-
lýsíngu, fallast lí það, sem hinn heiðraði fyrsti konúngkjörni þíng-
maður skýrN þínginu frá um mismuninn ii Iögum og reglugjörð,
sem umhöndlar, hvernig allt það framkvæmdarlega skuli framfara.
Eg fyrir mitt leyti vil á ekkert af uppástúngum hins hefðraða vara-
forseta fallast, nema a'ðalatri()itJ og staflið a.

Jón Guðmundsson: Eg bar upp atkvæði mín! án þess a'ð gera
mer von um, a'ð nefndin mundi fallast á þau, en gerði það einúngis
"egna þess mer fannst nefndaralltíð gánga heldur breiðan og óljósan
veg, og eg vildí heldur ekki, að alþíng missti af þeim rétti, a'ð segja
það álit um slíkt almennt og árí'ðanda mál, sem þetta er, sem al-
þíngistilskipanin hefur heimilað. Mismunurinn á lögum og reglu-
gjör'ð er mer full-ljós, eins og líka það, að reglugjörð meðfram get-
ur ínníhaldíð og inniheldur þrávalt bæbí beinar nýjar lagaákvarðan-
ir og breytingar á eldri lagaboðum, og því get eg ekki se~ neina
óhæfu í því, að í reglugjörð þeirri, sem her er beðið um frumvarp
til, verði tekin úr lögum skylduvinnan vm vegabæturnar. Eg skil
ekki: hvað áunníð er með örstuttu lagaboði eða "opnu bréfi", sem
lít ætti að koma fyrst, eptir meiníngu hins háttvirta fyrsta kon-
úngkjörna þingmanns, einúngis til þess a'ð breyta ákvörðunínní um
skylduvinnu, og verða svo þar eptir a'ð biðja um reglugjörðarfrum-
varp um vegabétafyrlrkomulagíð her yfir höfuð, sem þá þar á ept-
ir yrM a~ fara a'ð ræða. A'ð minnsta kosti er þetta ekki málinu til
flýtis. Mer fannst þvi nauðsynlegt, að biðja nú þegar um frumvarp
til vegabótalaga yfir höfuð, og a'b taka fram til bendíngar fyrir
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stjórnina hin helztu iierstöku atriði, sem þar við þyrfti að takA til
greina, og verð eg meðal þeirra einkum a~ álíta nauðsynlegt, að
komi fram greinarmunurinn á (alfaravegum eða) almennum þjóðveg-
um og Svo öðrum vegum, sem ekki eru þjóovegir. þetta er sjálf-
sagt ónákvæmt hjá mer, en eg ætla það samt muni vera nægileg
bendíng til þíngsins og einkum til stjórnarinnar, ef það verour tekið
til greina, og einkum nákvæmar útlistað í álits skjalinu til stjórnar-
innar i og eg bio þíngmenn vel að gæta þess her víð, a~ her er ekki
verið a~ stínga upp á neinum frumvarps greinum, eins og þær eiga
að vera orðaðar í lagaboðí, heldur einúngis á nauðsynlegum bend-
íngum til lagaákvarðana. Eg vona, að þíngmenn athugi, að nauð-
syn er á, að taka flest af breytingaratkvæðum mínum til greina, og
að þeir sjái, að eg hef ekki haft neitt sérstaklegt tillit til sveita-
stjórnarlaganna, svo að nú þegar strax með því sveitastjórnarfyrir-
komulagí, sem er, má heimfæra uppástúngur mínar, og það er þá
valdstjórnin, sem hefur úrskurðarréttinn. Mer þókti skylt að sýna,
ao stefna máls þessa er svona, og legg á þíngslns vald, hvort það
vill fella eða taka þessar uppástúngur mínar.

Framsögumaður : Eg ætla mer ekki að svara hinum hefðraða
varaforseta orði til orðs, því eg get svarað honum með einu orði,
og það er, að eg held hann muni fá öllu sínu fram komið, ef frum-
varp verour lagt fyrir hið næsta þíng eptir eða samkvæmt uppá-
stúngu nefndarinnar. En eg held það se of fljótt nú, að fara ao á-
kveða um þessi smáatriði vio málið. Eg fyrir mitt leyti hef ekki
serlega mikið á móti uppástúngu hins heíðraða varaforseta í 1. atkv.
aöalatr. og staflíð a; en vil samt halda mer víð nefndarinnar staf-
lið, eins og aðrir nefndarmenn, og vera á móti öllu hinu.

Konúngsfulltrúi: Til þess ao þíngmenn viti meiníngu mína
um uppástúngur nefndarinnar í þessu máli, og breytingaratkvæði þau,
sem fram eru komin í því, skal eg skýra frá henni í fám orðum,
Eg felli mig betur við 1. breytíngaratkvæðí varaforseta, enn vib 1.
uppástúngu nefndarinnar. Hvað breytíngaratkvæN varaforseta a-e
og nefndaruppástúngurnar a--d áhrærir, þá felli eg mig betur víð
orðaskípunína í nefndaruppástúngunum, en í breytíngaratkvæðunum,
að því einu undanteknu, að í nefndaruppástúngunni undir staflio d
líka mer ekki orðin : "eptir efnahag þeirra ((i því eg held það se
betra, að þíngíð í bænarskrá sinni ekki fari nú strax fram á eður
tiltaki þann gjaldstofn, á hvern vegabótakostnaðurinn ætti að jafn-
ast. þó vil eg benda til þess, að það getur verið, að mikið tali
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fyri því, a'ð s.í munur verði gjörour á aðal- eða þjóð-vegum og öðr-
um smærri vegum, sem í breytíngaratkvæðunum er farið fram á, að
vagabæturnar á þjébvegunum séu gjörðar af daglaunamönnum, og
kostnaðinum síðan jafnað á landsbúa, en a'ð smávegirnir séu endur-
bættir með skylduvinnu.

Framsögumaður : Mer fannst ræða hins hæstvírta konúngs-
fulltrúa hita í sömu átt og nefndin hefur viljað fara, og að fara
leingra fann nefndin ser hvorki fært ne skylt, enda fóru og sjálfar
bænarskrárnar ekki leingra. Hvað þíngmenn með uppástúngum
sínum vilja gera eða raða af, finnst mer hvorki bæta eða skemma,
en nú, á'ður atkvæði verða greidd, bið eg þíngmenn að íhuga vel
atkvæðaskrana, svo þeir víð atkvæðagreiðsluna ekki komi í flækjur,
og verði óánæg'ðir á eptir. Bezt væri að taka helzt til greina hill
einföldu atriði, sem fara beint áfram, en ekki þau flóknari.

G. Brandsson: l>ao hefði verið vel gert, ef framsögumaðurínn
hefði viljao skýra frá, hver þau atriði eru, sem geta rekízt á; mer
finnast þau öll fara í sömu stefnu, og munurinn sií, að sum af
þeim fara líti'ð leingra en önnur. Vaniðarregla framsögumannsins
nægir því ekki, en hann mun kann sko vilja gefa oss einhverja út-
þý'ðíng af henni. Annars held eg serhver þíngmaður verði a'ð á-
byrgjast sjálfur, hvernig hann greiðir atkvæði, eins í þessu sem öor-
um málum.

P. Sigurðsson: Mer virðist, að, þó atkvæði væru gefin fyrir
öllu, yr'ði þó eingin mótsögn, því, hvað öll atriðin áhrærir, þá eru
þau nauðsynleg, og einkum finnst mer atkvæði hins heíðraða vara-
forseta horfa í gdba átt, þó ekki vitum ver, hvernig með sveita-
stjórnina muni verða hagað eptírleíðls, hvort amtsnefndir eða sýslu-
nefndir muni verða settar. Eg fyrir mitt leyti álít nauðsynlegt, að
sýslunefndirnar gætu akvarðað, hvað séu þjóðvegir eða ekki, og eg
held einmitt, ab það væri mikilsvert, ao í þessu máli væri ákvörðuð
regla fyrir, hvað sðu þjó'ðvegir, eða aðrir vegir. þetta væri því
betur tílfallíb, sem þeir vegir, er ekki eru þjöðveglr, þá gætu heyrt
undir hreppana, og stjórn þeirra væri lagt í sjálfsvald, hvernig haga
skyldi til innanhrepps, og hún þá ráoio, hvort vegirnir væru bættir
með skylduvinnu eða vegagjaldi.

Forseti: þar nú einginn frekar tekur til máls, er ályktunar-
umræðunni Iokíð, og kemur þá til atkvæðagreiðslu.

Vil eg þá fyrst bera undir atkvæði þíngsins aðalatriðið í uppá-
stúngu varaforsetans,
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3.
n.
9.
9.
7.

e, 12 s,
Af uppástúngum nefndarinnar var aðalatriðið fellt með samþykkt

þíngsins á aðalatríðlnu í breytíngaratkvæðí varaforseta.
2. a, fellt með 1. a.

s, 1. d.
e, víðtekið 1. e.

d, samþykkt - 18 atkvæðum gegn 3.
Forseti : Vill þíngið þar næst senda bænarakra til komings um,

að frumvarp verði lagt fyrir næsta alþíng, byggt á hinum samþykktu
atkvæðum?

þetta var samþykkt með 18 atkvæðum gegn 3.
þar nefndin skoraðíst undan a'ð skrifa bænarskrá til konúngs í

máli þessu, þar öll hennar atkvæði voru felld, kvaðst forseti mundi
sjá um, að bænarskráin yrði samin af einhverjum, er það starf gæti
tekizt á hendur.

Forseti: þar næst kemur eptir dagskránni til ályktunarumræðu
og atkvæðagreiðelu þegnleg upp ástún ga um lagaskóla á Íslandi.

þessi voru breytíngaratkvæðí fram komin:
1. Þ. Sveinbjörnssonar:

1. A'ð 1. uppástúnga nefndarinnar, eptir oröin : "sem eptírleíðís leti
dönsk lög", orðíst þannig:

"nema með því skilyrði, að hann se, að minnsta kosti með
meðaleinkunn, útskrifaður frá lærðum skóla".

2. Ao allt annað af því eptirfylgjandi af uppastungum nefndarinnar
burtu falli.
2. Þ. Guðmundssonar:

"A'ð þfngíð beiðíst af hans hátign konúnginum, að eptlrlelðis
verði kennd víð háskólann í Kaupmannahöfn íslenzk lögfræði,
ser í lagi sú, er hnígur a'ð landbúnaði og réttarsögu Íslands
(islandsk Landboret og Retshistorie), og að sérhverjum, sem
her eptir sækir um málaflutníngsmanns- sýslumanns- yfir-
dómara- eða amtmanns-embætti á landi her, verði gjört að
skyldu að undirkasta sig sérstaklegu prófi í grelndri lögfræði

Og "ar það samþykkt með 18 atkvæðum gegn
a, 12
b, fellt 12
e, samþykkt 12
d, 14
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við tl~ðan haskóla, áður en honum ::ie veitt nokkurt þvílfkt
embætti.

Hin~prenta'ða atkvæðaskrá hljóðar þannig:
At k v æ ð a s kr é

í
málinu um stofnun lagaskóla á Íslandi.

1. P. Sveinbjörnsson: breytíngaratkvæðí við nefndarálitið :
a, vr~ 1. uppástúngu, ao eptir orðin: "sem eptírleiðís les dönsk

lög", orðist þannig: "nema með því skilyrði, ao hann se,
ao minnsta kosti með meðaleinkunn, útskrifaour frá lærðum
skóla".

b, sami: að allt annað af því eptirfylgjandi af uppástúngum
nefndarinnar burtu falli.

2. P. Guðmundsson: breytíngaratkvæðl: "ao þíngio beiðíst af hans
hátign konúnginum, að eptírleiðis verði kennd víð háskólann í
Kaupmannahöfn Íslenzk lögfræði, ser í lagi sú, sem hnígur að
landbúnaðí og rétcarsögu Íslands (islandsk Landborei og Rets-
historie), og ao sðrhverj um, sem her eptir sækir um málaflutn-
íngsmanns- sýslumanns- yfirdómara- eða amtmanns-embætti á
landi her, verðl gjört að skyldu ao undirkasta sig sérstaklegu
prófi í greindri Iögfræðí víð tððan háskóla, áour en honum se
veitt nokkurt þvílíkt embætti".

3. Nefndin: að alþingi nú allraþegnsamlegast biðjí vorn allramild-
asta konúng um:
a, "ao tilskipun 26. janúar 1821, 15. gr. se úr lögum numin,

að svo miklu leyti sem hún ákveour, að hinir dönsku lög-
íræðíngar geti orðið sýslumenn á Íslandi, svo að sýslumanna-
embættin her á landi ekki verði veitt neinum, sem eptírleíðís
les dönsk lög, og að í stað þess verði sem allrafyrst settur
kennsluskóli í Reykja vík handa lögfræðínga-efnum (:>: höiere
Danmelees Anstalt for uordende juridiske Embedsmænd i
Island), er áour hafi lokið burtfararprófi vio hinn lærða skóla,
og einnig taki próf í forspjallsvísindum einhvern tíma, áour
en þeir taki embættispróf víð skóla þenna. Í skólanum
verðí veitt kennsla í heimsspekilegri lögfræði og íslenzkum
lögum og rðttl.

ll, ao lögfræðíngar þeir, sem þar tækju embættispróf, og reynd-
ust vel hæfir, öðluðust rett til að geta Ieinglð Iögfræðínga-
embætti (jul'idiske Embeder) her lí landi, og Be gjörour líkur
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munur á retti þessara Iögfræðínga og hinna, sem tekið hafa
fullkomið próf í lögfræði víð háskólann í Kaupmannahöfn,
eins og er á guðfræðíngum frá prestaskólanum og frá tððum
háskóla.

e, a'6 kostnaðurinn til fyr teos lagaskóla verði greiddur úr ríkis-
sjöðnum, eður, fáist það ekki, ao alþfngi megi þá veitast
réttur til, ao ákveoa upphæð kostnaðar þessa, í hvert skipti
og það kemur saman, fyrir hin næstu þá í hönd farandi h-ö
ár, og jafna kostnabí þeim svo niður á Iandíð, á þann hátt
er það fyndi hentugast, og að stjórnin síðan hlutaðist um, að
heimta hann ár hvert, og að hann verði útborgaður hlutað-
eigendum",

Nefndarálitið var afhent framsögumanni nefndarinnar, þíngmanni
Strandasýslu, J. Peturssyni. .

Framsögumaður : Í máli þessu eru 3 breytíngaratkvæðí fram
komin, og eru tvö af þeim borin upp af hinum hefðraða fyrsta kon-
úngkjörna þíngmanní, og eitt af hinum heíðraða 6. konúngkjörna þíng-
manni; híð fyrra breytíngaratkvæðí hins 1. konúngkjörna þíngmanns
fer fram á, að eptir orðin: "sem eptírleíðís les dönsk lög", orðist
þannig: "nema með því skilyrði, að hann sð, ao minnsta kosti með
meðaleinkunn, útskrifaour frá lærðum skéla", og er þá með því ætl-
an hins hefðraða konúngkjörna þíngmanns, ao gera úrval af dönskum
lögfræbíngum ("danske Jurister(~, eður lofa að eins þeim þeirra ao
verða sýslumenn her á landi, sem eru skólageingnir, og ,io burtfar-
arpröfið úr skólanum hafa feingið meðaleinkunn, en þar á móti kasta
hinum burt, sem úr skólanum hafa farið með minna en meðaleinkunn,
og eins þeim, sem alls ekki eru skólageingnir. Eg játa nú, ao þetta
se betra, en það sem nú er, en held samt það bæti varla úr þeirri
fæð, sem nú er á duglegum júrídiskra embættismanna efnum her á
landi. Ætla eg það muni verða ljóst af því, að varla mun það
vera hugsandi, ao nokkur danskur maður, sem fer til háskólans, muni,
þegar hann þangað kemur, fara að lesa "dönsk lög" til þess að sækja
um embætti her, heldur mun hann lesa til "latínsks júrídisks exa-
mens". Á sama hátt held eg mundi fara fyrir íslenzkum stúdentum,
þegar þeir koma til háskólans í Kaupmannahöfn; þeir munu allir
vilja heldur taka híð fullkomna lagapróf, þar þeir með þeim hætti
verða rétthærri til embætta og geta þá sókt um öll embætti í Dan-
mörku, ef þeim svo 1ízt. þessi úrvegur, sem hinn heiðraði fyrsti
konúngkjörni þíngmaður stingur upp á, bætir því ekki úr þeirri fæð
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eða þörf á duglegra júrídiskra embættismanna efnum, sem nú er her
á landi, þar þá yrðu eingir nema júrídiskir kandídatar, er sæktu um
verzlegu embættin her. Auk þessa verður vegur hans kostnaðarrneírl
fyrir hvern einstakan Íslendíng, sem hann vill að sigla skuli til a'b
lesa dönsk lög, en ef lagaskóli kæmist her á, og fyrir marga ókljúf-
andi. Eptir því sem í bænarskránni er áætlað, mun það a'b lesa
"dönsk lög" erlendis víð háskólann í Kaupmannahöfn kosta 1200 rdl.,
en um sama tíma víð lagaskóla her á landi 600 rdl.; sparast þá víð
þetta 600 rdl, fyrir hvern einstakan, og auk þess fer reo, sem brúk-
að er víð háskólann i Kaupmannahöfn, út úr landinu, í stað þess
a'b því á hinn bóginn verður eytt her.

þa'b er ætlan mín, að vi'b a'b stofna lagaskóla á Íslandi mundu
komast upp hæfilegri dómenda-efni fyrir þetta land, en þeir eru, sem
taka hið ófullkomna próf i lögum víð háskólann í Kaupmannahöfn,
því þessir síðar nefndu nema að eins lög þau, er þar gilda, en ekk-
ert eður harbla lítíð í lögum þeim, er serstaklega gilda her á landi,
t. d. ekkert í íslenzkum landbiinaðarlögum, og þess háttar málefni
eru það þó, sem svo opt koma fyrir sýslumenn á Íslandi. Mer getur
ekki skilizt, að minna beri að heimta af dómendum her en í Dan-
mörku, því her er þó meira átt undir yfirdómendunum en þar, því
undirdómarinn her á a'b leiðbeina í einkarmálum málspörtunum, og
her eru alls ekki málsfærslumenn, sem þó eru þar. Eg get þvi ekki
fallizt á hið fyrra breytíngaratkvæbí hins heíðraða 1. konúngkjörna
þíngmanns; en geti eg ekki það, þá get eg því síður fallizt á hið
síðara breytíngaratkvæðí hans. Höfundur breytíngaratkvæ'ðanna hefur
alltfð, að löggjöfinni, nú sem stendur, væri ábótavant, og sýnt það
með því, a'ð stínga upp á fyrra breytíngaratkvæðí sínu, en þetta at-
kvæði hans - þó það að öðru leyti væri gott - verður ónógt til
að bæta úr fæ'ðinni á duglegum sýslumanna efnum, þar breyting
hans á 15. gr. til sk. 26. janúar 1821 í rauninni leíðír til, að eingir
"danskir lögfræ'ðíngar" kæmu til a'ð sækja um sýslumannaembættin her
á landi, en um þau öll sækja aldrei einúngis júrídiskir kandídatar.

Hvað þar næst breytíngaratkvæ'ði hins hefðraða 6. konúngkjörna
þingmanns áhrærir, þá finnst mer það ekki vera breytíngaratkvæbí,
heldur ný uppástúnga um, a'ð menn skuli biðja um kennslu "i'ð M-
skólann í íslenzkum lögum, o. s. frv. Breytíngaratkvæðí þetta hef-
ur sums e alls ekkert að styðja sig ,-i'ð í bænarskrá þeirri, sem komin
er til þingsins, og ekki heldur í áliti nefndarinnar, en er ný uppá-
stringa, sem ekki hefur verið tekin til meðferðar af þínginu. Gæti
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maður samt að því, sem uppástúngan fer fram á, þá er það meðal
annars ekki nógu nákvæmlega tiltekíð, og ekki getlð um, hvort próf
þetta, sem hún nefnir, eigi að duga eintómt, eður hvort það eigi
a~ takast auk aðalprófsins. Eg verð helzt a~ skoða þetta breytíng-
aratkvæðí sem nýja uppástúngu, og álít því, a~ það ei geti komið til
atkvæðagreiðslu í þetta skipti.

Um uppasttinguatriðl nefndarinnar hefur svo fullkomlega verið
rætt við undlrbriníngsumræðuna, að eg ætla ekki vera þörf fyrir mig
að fara um þa~ fleiri orðum.

Þ. Jónassen: Eg skal ekki leingja umræðurnar um þetta mál;
eimíngis vil eg leyfa mer a~ fara fáeinum orðum um breytíngarat-
kvæðið nr. 2 á atkvæðaskrannl ; mer fellur það vel í ge~, því þó
eg að vísu hafi aður tekið það fram, að vil') háskólann í Höfn væri
í lagakennslunni yfir höfuð tekið fram það, sem sérstaklegt er fyrir
Ísland, er þó yfir höfuð farlb stutt yfir, og, ef til vill, styttra en
úskandi væri, og landsleigubálkur og réttarsaga Íslands er ekki, svo
eg viti, kennd eða útlistuö, og þetta eru þó veruleg atríbí í laga-
legri menntun fslenzkra lögfræðinga. Þa~ væri því æskilegt, a\)
einnig í þeim feingist sérstakleg kennsla vi~ háskólann, og yfir höf-
uð, að haldnir væru serstakir fyrirlestrar yfir það, sem er verulega
sérstaklegt fyrir Ísland í löggjöfinni, svo Íslendingar, sem nema lög
Ym háskólann, gætu auk þekkíngar á dönskum lögum feingi~ hæfi-
lega þekkíngu á hinni íslenzku löggjöf í öllu því, sem hún er veru-
lega fráhrugbín hinni dönsku. Í þessu ættu íslenzkir lögfræðíngar
að standa próf, um leíð og þeir gánga undir embættispróf, og þá
væri þessu máli lokíð fyrir þeim. Hinir þar á móti, sem einúngis
hefðu numið danska lögfræði, en vildu fá embætti á Íslandi, yrðu,
til þess að geta felngið þau, að sanna með vitnisburði hlutaðeigandi
háskólakennara, að þeir hefðu útvegað ser þekkíngu íþeirri serstöku
löggjöf fyrir ÍSland, eins og til að mynda þeir lögfræðingar þurfa
að gjöra, sem frá Danmörku vilja verba embættismenn í Slesvík,
því þeir verða til þess, að sanna, að þeir hafi hæfilega þekkingu í
Slesvíkur-Iögum, og þeir þurfa líka að gjöra það í Danmörku, sem
vilja fá þau embætti þar, er útheimta serstaklega lagaþekkíngu, t.
a. m. herdómarar.

þessi tilhögun með kennsluna 'þyrfti ekki a~ verða kostnaðar-
söm; það má fela hana einum af þeim júrídisku prófessórum, sem
getur haft hana á hendi ásamt annari kennslu, því fyrirlestrar hans
þyrftu ekki a~ verða umfángsmiklir. Eg er sannfærður um, a\)
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stjórnin mundi taka vel undir það, ef þetta væri borið upp fyrir
henni, og þegar þetta væri Ieínglð, þykir mer allt það vera feingiú,
sem með sanngirni verður óska~, og því vil eg mæla fram með þessu
breytíngaratkvæðí.

J. Sigurðsson,' Ef svo er, sem hinum hæstvirta 3. konúng-
kjörna þíngmanni fórust orð, að kennsla í íslenzkum lögum öe víð
háskólann, þá þarf ekki að biðja um serstaka kennslu þar; en Be
mí ekki svo, þ:i finnst mer atkvæðið vera gott. En kæmist laga-
skóli á her, og lærisveinum þaðan ætti a~ gera að skyldu, að taka
serstakt próf í Kaupmannahöfn og fara þángað, þá vil eg að öllu
vera atkvæðinu mótmæltur, því það þækti mer ónotahnútur fyrir þá;
þetta breytfngaratkvæbi ætti þá líka a~ vera viðaukaatkvæði víð
nefndarálitið.

P. Sigurðsson,' Eg stend nú ekki upp til þess, að eg geti mikið
bætt upp á þær ástæður, er mínir heiðruðu meðnefndarmenn hafa fært
fram fyrir þörf þeirri, er okkur Íslendingum væri á a~ fá her inn-
lenda kennslu í lagafræði. Eg játa fúslega, að þekkíng mín er ó-
fullkomin til a~ geta dæmt her um með vísindalegum ástæðum ; en
eptir þekkingu minni á lands vors fjarlægu afstöðu frá Danmörku
og þess á~ur frabrugðnu lögum og þessa lands ásigkomulagi, sem er
svo mjög ólíkt Danmörku í mörgu, þá álít eg, að okkur se mesta
nauðsyn á, a~ í landinu sjálfu væri kennd lögfræðí, og heíðí átt
að gjörast miklu fyrri. Eg ætla ekki a~ ræða mikið um breytíngar-
atkvæði hins 1. konúngkj örna þíngmanns; það er búið a~ svara því ;
en um breytíngaratkvæðí hins 6. konúngkjörna þíngmanns verð eg
a'b fara nokkrum orðum. Hann vill, a'b kennd se íslenzk lögfræði
til hlítar við háskólann í Kaupmannahöfn, SYO sem landbúnaðarlög-
in; en fyrst held eg, a'b sú kennsla yrði aldrei eins þjóðleg eða holl,
eins og ef hún væri kennd í landinu sjálfu, og þar til, ef sú kennsla
ætti að vera meira en nafnið, þá mundi verða a'b kosta þar til ser-
stakan kennara í lögfræði víð háskólann, og mundi það kosta kon-
úngssj óllinn eins mikið, eins og ef her væri settur kennsluskóli, eins
og nefndin hefur stúngíb upp á. Eg álít, að vöntun innlendrar
kennslu í lögfræði se ekki hin minnsta orsök til, að, í stað þess að
bæta her lögin og byggja á innlendum stofni, hefur her Innleíðzt
- eg vil segja umhugsunarlaust - þvílík trossa af dönskum svo
nefndum réttarbótum, sem hver hefur ó~ar upphafið nokkuð úr hinni,
svo eg held ekkert jafnfámennt land hafi þvílíkan lagagraut, svo
ekki einasta alþýða veit ekki, hvað gildandi lög eru um skyldur
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hennar og rettindi, heldur veltir sjálfum beztu lögfræbíngum vorum
full erfitt að leysa þá myrkvíðurshmita. En eg man ekki betur, en
einn hinn upplýstasti embættismaður lands vors hafi á'ður sagt her á
þíngi, a'ð sú lagaþekkíng, er lyti að skyldum manna og réttindum,
væri hverjum manni hin nauðsynlegasta næst þekkíngu trúarbragð-
anna. þa'ð er líka kunnugt, hvað marga efnilega menn skortir fe
til að sækja alla menntun til Danmerkur, en hversu 6hentugir her
séu danskir menn til að geta gegnt sýslumanns embættum, er marg-
sannað ; því, þó þeir hefbu nokkurn veginn lært mál vort, sem dæm-
in sanna að ekki er, þá held eg þeir sðu ófærir til að kveða upp
löggrundaða dóma í landbúna'ðarlögum vorum, er þeir ekkert hafa
lært í þeim, og einkum þegar það er lagaskylda þeirra, að leíðbeína
malspörtum undir málsfærslunni. þa'ð sýnir reynslan, hvað lög vor
hafa orðíð þjöðlegrí, síðan alþíngíð var stofnsett, og mundi það þó
verða miklu fremur, yr'ði lagakennslan innlend. Svo álít eg það í
mörgu falli þarflegt, að úngum mönnum gæfist þar tækifæri, a'ð afla
ser fróðleiks og menntunar, þó þeir ekki fyndu laungun til að sækja
um embætti.

G. Brandsson: Eg ætla betra muni þó vera, að fá þetta, sem
breytíngaratkvæ'ði hins 6. konúngkjörna þíngmanns fer fram á, held-
ur en ekki neitt; því, þó lagaskóli komist á, þá munu þó sumir
sigla til a'ð afla ser enn meiri menntunar, en þar gæfist kostur á.
Mer finnst það athugavert vi'ð atkvæði nefndarinnar í staflíð a, að
ef 15. gr. tilsk. 26. jan. 1821 verður numin úr lögum, eins og
nefndin hefur stringíð upp á, þá lítur svo út, eptir því sem þa'ð er
her orðað, sem menn ei leingur megi læra dönsk lög, ef þeir vilja
sækja um embætti her. Eg vil því, a'ð grein þessari se skipt í
tvennt, á'ður en hún verður borin undir atkvæði, og eins líka grein-
inni 3. e, því, þó bæði eg og aðrir vildum samþykkja fyrri hluta
hennar, tel eg óvíst, að svo verði með þann seinni; enda finnst mer
það næsta ísjárvert (P. Petursson: Eg vona, a'ð þíngmaðurlnn fari
ofan af þessu).

J. Kristjánsson: Mer finnst það vera nauðsyrilegt, a'ð kljúfa
uppástúngu nefndarinnar undir stafliðnum e, svo það, sem nefndin
hefur stúngi'ð þar upp á til vara, geti borizt upp til atkvæðagreiðslu
ser. Eg er einmitt góðrar vonar um, að stjórnin bænheyri oss um
skóla þenna. Aptur ímynda eg mer, :r'ð sú aðferð, sem stringíð er
upp á, í tilliti til kostnaðar te'ðs skóla, til vara, hljóti a~ verða
bæði þjó'ðinni og stjórninni 6ge'ðfelld. Stjórninni hlýtur Mn a'ð vera
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óge'Melld þess vegna, a~ hún verður að kannast víð, að það er
hennar siðferðislega skylda, hvað sem öðru líður, að mennta bæði
presta og dómara, þar mannlegt mag ei getur án þeirra verið ne
hugsazt án þessara embætta, þó þessi skylda um lánga tíma hafi
falizt í þoku nokkurri eða frá dögum Kristjáns hins þríðja til
Kristjáns hins áttunda, þangað til þessi konúngnr hásællar minn-
íngar gaf oss prestaskólann, og eg vona, a~ brátt muni eins verða
bætt úr hinni þörf vorri á lagaskólanum, þegar þjóðin hefur sýnt,
að hún bæði hefur vilja og þor til að bi~ja um hann. ÞjóÚínni
hlýtur og a~ verða næsta ógeðfelld þessi aðferð, sem í teðri uppá-
stúngu er höfð við til vara, þessi sérstaki skattur, meðan að fjár-
hagur hennar er í "sukki", ef eg má brúka slíkt orð, og í annan
stað efnahagur hennar og velmegari á svo veikum fæti, og, enn
má bæta þYÍ við, meðan hún ser ser ekki gefinn meiri gaum, en
hín gað til er skeð í því málinu, sem laut að því, að styðja og efla
velmegun hennar. Í því tilliti finnst mer næsta lítið veitt með
hinu gamla máltæki: "bóndi er bústúlpi, en bú er landstðlpi",
Að ö~ru leyti ímynda eg mer, að þjöðín geymi hjá ser þá sann-
færíngu, að, þegar að gó'O skipun og rétt er komin á allan fjár-
hag hennar, eigi landið að bera sig sjálft, sem eg og ætla að se í
alla staði rétt,

Þ. Guðmundsson: Hinn heiðraði framsögumabur drap á breyt-
Ingaratkvæði mitt, og sagði það væri ekkert breytíngaratkvæðl, held-
ur ný uppástúnga. Í því tilliti þarf eg ei að fara mörgum orðum,
þar hinn hæstvirti konúngs{ulltrúi skýrði fyrir nokkru síðan þíng-
inu frá eðli breytingaratkvæða yfir höfuð að tala, sem Danir kalla
"Ændrings{orslag", og innibinzt í serhverju þeirra einhver uppá-
stúnga. þar framsögumanninum var ólj6st, hvort prófið ætti að vera
serstakt eða í sambandi víð aðalprdfið, þá ætla eg það se nóg að
benda honum á, að í breytíngaratkvæbí mínu hef eg bnikað orðin
"serstaklegu pr6fi"; það væri líka ósanngjarnt, að allir, sem taka
próf í lögum, um leið ættu að taka sérstaklegt próf í Íslenzkum lög-
um. Þa'O þarf ekki að óttast, a'O mikinn kostnað muni leiða af
þessu fyrirkomulagi, og það þyrfti öldúngis ekki a'O stofna serstakan
kennslustól í íslenzkum lögum vi'O háskólann í Kaupmannahöfn, þar
eg er viss um, a'O háskólakennararnir eru svo vel að ser í Íslenzk-
um lögum, að þeir muni geta kennt þau eins vel og hinn mest
framúrskarandi maður á Íslandi. Kennslan verður því að minnsta
kosti hin sama, hvort heldur kennt verbur á Íslandi eða í Dan-
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mörku, en kostnaðurinn miklu mein, ef þíngib "ill fallast á frum-
varp nefndarinnar, en ef breytíngaratkvæbi mitt verður tek ib, þar af
því leíðir einúngis, ab einstakur kennari fær launavíðbót. A~ end-
íngu skal eg játa það, ab það, sem nefndin í álitsskjali sínu fer
fram á, er hæðí þjóðlegt og fallegt; en þegar efnaleysið er í aðra
hönd, þá verð eg að raða þínginn frá að aðhyllast það ; það sem
feingist, ef breytíngaratkvæbí mitt yrði samþykkt af þínginu og stjórn-
inni, er vissulega mikilsvert, og lángtum betra en ekkert.

J. Hávarðsson: Eg veit reyndar ekki, hversu þægileg þjó~-
inni kann að vera þessi varauppástúnga nefndarinnar í stafliðnum
e, en eg vll skoða þetta frá öðru sjdnarmíbi, Eg held, að, ef þíng-
i~ fellst á hana, að stjórnin ætli, að þíngi'ð vilji ná í Skattebeoil-
lingsret, sem ekki mun vera að hugsa til undir nærverandi kríng-
umstæðum vorum, og vil eg því raða frá, að fallist se á þessa vara-
uppástúngu.

P. Petursson: Eg skal ekki verba langorður í þetta skipti, og
þa~ því síður, sem þegar er búið að hrinda hinum helztu mótbár-
um. Hi~ fyrsta breytíngaratkvæðl fer fam á, að einginn megi fá
her sýslumannsembætti, eptir a~ hafa lesið "dönsk lög", nema skóla-
menntun a~ minnsta kosti með meðaleinkunn se á undan geingin.
Byggist þetta þá að öllum líkindum á því, að þessa menn annars
vanti almenna menntun og Ser í lagi skólarnenntun, en ei svo mjög
lagarnenntun, og því standi það á litlu, hvort kennsla se til í ís-
lenzkum lögum eða ekki. Hnígur þetta allt að því, er hinn 3. kon-
úngkjörni þíngmaður tók fram í undírbdníngsumræðunní, nefnilega,
að hin Íslenzku og dönsku lög væru, að kalla, hin sömu eða mjög
svipuð. Eg leitaðist þá víð að taka fram mismuninn, og sýna fram
á það, hvernig þau á hverjum stað stundum hafa farið sín í hverja
átt, og hvernig hin íslenzku lög í mörgum greinum hlytu ab vera
frábrugðln og einkennileg, að SYO miklu leyti sem þau eru bygg~ á
enum fornu íslenzku lögum, ser í lagi Jónsbókinni, og nú á sein-
ustu árum á tillögum alþíngis. Væri líka munurinn á íslenzkum og
dönskum lögum einginn eða lítill, þá hlytu hinir dönsku embættis-
mennir, er híngað koma, að þekkja hin íslenzku lög til hlítar,
þar sem þeir hafa nóga hvöt til ab kynna ser íslenzk lög, þegar að
þeir sækja um embætti her á landi. Eg ætla, að með þessu se sann-
að, a~ hina "dönsku júrista" vanti yfir höfuð ab tala ekkí einúngis
skólamenntun, heldur og lagamenntun, ab því leyti sem íslenzk lög
snertir. til þess næg tryggíng se fyrir því, ab þeir séu áreiðanlegir
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dómendur. Me~ þessari á~tæ~u er þá hinu fyrsta breytíngaratkvæbí
alveg hrundið.

Viðvfkjandí hinn öðru breytíngaratkvæðí þá er það að vísu satt,
að það bætir nokkuð úr hinni lagalegu kennslu, eins og hún er nú
með tilliti til íslenskra laga og þess, sem heimtað er af I,dönskum
júristum" til að geta feingi'b dómaraembætti her á landi, ef menn
ekki gætu sýnt fram á aðra haganlegri tilhögun í þessu efni. Eg
ætla nú, a'b stjórnin fúslega kannist víð, að það se þörf á því og
skylda hennar, a~ láta kenna íslenzk lög vi~ háskólann í Kaup-
mannahöfn, a'b svo miklu leyti sem þetta er nauðsynlegt, til þess a~
menn verði færir um a~ takast dómaraembætti her á landi á hend-
ur; en það er einnig sannfæríng mín, a~ stjórnin, ef hún vill auka
kennslu víb háskólann á þann hátt, þá verður a~ bæta að minnsta
kosti einum kennara vi'b, eins og farið var fram á vi~ undirbún-
fngsumræbuna, og eins og serstakur kennari er settur vi'b háskólann
íSlesvílmr-lögum. Vi'b undírbiiníngsumræðu máls þessa sýndi eg þíng-
inu fram á, að slík tilhögun mundi verða eins kostnaðarsöm fyrir
stjórnina, en þó affaralakari, heldur en uppástúnga nefndarinnar, ef
hún yrði tekin til greina, og eg skal því ekki fara fleirum orðum
um það, en nú benda þínglnu á, að, ef að það vill fallast á hið annað
breytíngaratkvæbl, þá er líka uppástúnga nefndarinnar gjörsamlega
felld. Í hinu öðru breytíngaratkvæðí stendur nefnilega, a~ serhver
sá, sem ætlar að sækja um embætti á Íslandi, skuli vera skyldur til
að taka sérstaklegt próf í íslenzkum lögum vi~ háskólann, og finnst
mer þa~ varla vera ætlandi lærisveinum lagaskólans að taka fyrst
próf her og síðan fara erlendis, til þess þar a~ taka hi~ serstaka próf.

En auk þessa svo ætla eg, a~ breytfngaratkvæðí þetta naumast
geti komizt að vi~ atkvæðagreiðsluna vegna þess galla, a~ það alls
ekki styður sig víð uppástúngu nefndarinnar, heldur er það eptir
minni ætlan ný uppástúnga. þar e~ nú loksins breytíngaratkvæðí
þetta tiltekur viss embætti, sem ei má sækja um, nema þetta ser-
staklega próf se tekíb, þá væri mer spurn á, hvort að land- og bæj-
ar-fögetaembættið se Inníbundið í orðinu )}sýslumannsembætti", því
þessa er ekki getið í breytíngaratkvæbínu.

Eg hef það líka á móti báðum þessum breytíngaratkvæðum,
a~ þau ekki framfylgja jafnrétti milli Danmerkur og Íslands í þessu
mikilvæga tilliti, en eru að leitast víð a~ miðla málum á þann hátt,
sem mer virðist ekki nærri því eins tiltækilegur og uppástringa nefnd-
arinnar.
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maðurinn fór til þess hvort e'ð var, eða því bætir hann ekki her yio
víðaukaatkvæði um a'ð bæta líka kjöl' allra hreppstjóra og presta
í Vesturamtinu, því kjöl' manna í ötru amti, hversu brýn nauðsyn
sem er til þess, þau vill hann met eíngu móti bæta, það CI' auð
heyrt. Vlöaukaatkvæðí um þetta hefði átt allt eins vel við málíð,
eins og hitt; en meiníngin er, a'ð það á all" ekki víb málm, a'ð koma
fram með slíkt víðaukaatkvæðl um vestansýslurnar, og eigi það víð,
þlí á hitt eins vel -vi'ðþessa serstöku uppástringu.

Mig hefur og furðað á því, að her er orðið svo margrætt um
erflbleika ; þetta hellu nefndin aldrei tekið fram sem neina verulega
ástæðu, og kemur því ekki málinu víð, heldur hitt, að ernbættíð se
vandasamt, ábyrg'ðarmiki'ð og lítt viðunandi að tekjum. Eg ætla a'ð
eins a'ð biðja þíngmenn a'ð renna huga yfir þrjá eður fjóra af þeim, sem
voru her næst að undanförnu, og hefur aður verið skírskotað til, að
þeir hafi verið duglegir menn. Eg skal ekki nefna þá með nafni,
en hvernig fór fyrir hinum fyrsta, mun öllum kunnugt. Næsti sýslu-
maður lagbí her míkíð í sölurnar, jafnvel töluverða föburlelfb sína
að miklu leyti, og sótti þaðan um lægra yfirdómaraembætti'ð, sem
þá var a'ð eins með 500 rdI. launum, og þó var þetta sá sýslumað-
urinn, sem kjörin voru bætt víð 1830. þri'ðja sýslumanninum var
hægt að lifa í embættinu, þar nærfellt allt jar'ðagózi'ð var selt í hans
tí'ð á fáum árum, og rífku'ðu aukatekjurnar af þeirri sölu ekki all-
lítið tekjurnar, ekki um leingri tíma en hann var her sýslumaður.
En hinn fjór'ði mun ekki hafa sótt þaðan fjölskrúougur. Eg þekki
vel til tekj anna í Gullbríngusýslu, og hva'ð miklum og margbrotnum
embættisverkum þar er að gegna, og, fyrst menn nú á annað borð
eru her að þrástaglast á "erfi'ðleilmnulll", þá er mer líka kunn-
ugt ernbættíð í Skaptafellssýslu og hvað sú sýsla er erfið, og vil eg
heldur lifa þar með 500 rdI. launum, en með 1000 rdI. í Gull-
bríngusýslu.

J. Sigu1'ðsson: Eg ætla sýslumönnum betra og drjúgara að
búa á jörð, en lifa í kaupstað alveg af launum sínum, og í því til-
liti er eg á þV'í, sem þíngmaður Snæfellinga sagðí, að slík embætti
séu betri fyrir gamla karla, er ekki geta búi'ð í sveit, eða nenna
því ekki, en geti setlð þar á tómu holti í stass-stofum a~ peníngum
sínum. En þetta er ekki hentugt fyrir land vort, sem er peninga-
lítið, þa'ð hefur líka margur embættismaður llfað vel og getað hald-
i'ð sig, konu og börn sín sómasamlega, þó hann hafi haft lág laun,
ef hann hefur haft gó'ða bújör'ð. En þar erfiðara er að búa í sveit,
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þykir mer þa'(' ekki undarlegt, að sýslumaður einn sótti um yfirdóm-
araembætti. heldur en vera í Gulíbríngusýslu, því erubættlð, sem hann
HÓtti um, 'ar hægra og minna ao gera, þó Gullbríngusýsla se ekki
i.irúug. Til eru líka dæmi, ao sýslumaður í Mýrasýslu sótti um
yflrdémaraembættl, hvar laun munu vera betri, og sjalíur mátti hann
nota ser gjöldin þar. En ef það er ætlun sýslumanna ao búa í
kaupstöðum, þá verður ao þeim kosti þörf lÍ meiri launum, það skil
eg, en mer þykir það óhentugt.

E. Ú. Kúld: IIinn heiðrabí þíngrnaður úr Mýrasýslu tók skakkt
fram mikilsverða <Ístæou, þar sýslumönnum er víða gert að skyldu,
ar búa í kaupstöðum, en ekki í sveit.

Hinum háttvirta varaforseta, er var ao alasa viðaukaatkvæði
mínu (.Jún Guðmundsson: Nei I), verð eg að svara, að, ef það verð-
ur fellt, þii hef eg uppastúngurðtt minn eins fyrir það (Jón Guð-
mundsson: Jú I). Varaforsetinn taldi líka sem ástæðu erfioleika ao
lifa í Gullbríngusýslu, en henni hef eg hrundib ; hann tók líka til
vandasemi og ábyrgð í embætti þessu, en mer skilst ekki, á hvaða
sýslumannsembætti ei se ábyrgð og vandi, og se þao í þessu em-
bætti, þ,i er það alstaöar. l>íngmuour Gullbringusýslu fetti fíngur
út í, ao eg hefði sagt, ao mer fyndist nefndin hafa vlljað gjöra
Gullbríngusýslu að framabrauði fyrir sýeluruenn, því 1200 rdl, laun
gætu ei svarað til þess, þar sem beztu sýslumar gæfu sýslumanni
2000 rdl. laun. þá veit eg ekki, nema ao 2000 rdl. sýsla se örðugrí
al) því skapi, en þessi sýsla með 1200 rdl.

St. Jónsson: Eg tók SYO nefndaralltlb, ao þaö værí meining-
in, að bæta kjör sýslumannsins í Gullbringusýslu, jafnótt og beztu
sýslur í landinu losnuðu ; en eg held, ao það geti liNo ii mjög bung-
um tíma, þangað til að 10 sýslur þær beztu hafa orbíð lausar, SYO

þetta, ao svo stöddu, verði eingin veruleg bót; og þegar nú annar
þíngmaður hefur stringlð upp á, ao bæta á sama hátt ;) eða 6 sýslur,
og 8,'0 skyldu koma enn fleiri, sem færu því sama fram, þá yrðu
allar sýslur jafnar, og færi þá ekki betur, ef þao leiddi til þess, að
einginn feingist í neina þeirra. Mer virðíst samt ekki loku fyrir
skotíð með breytíngaratkvæðí þíngmanns Snæfellínga, ao Gullbríngu-
sýsluembættið verbi bætt á þenna Iuitt, þao hefur verið talað um,
ab Gullbnngusysluembættíð hafi versnað á seinni tío bæði fyrir til-
högun á gjöldunum og fleira, og vil eg því stínga upp á, að þetta
verði bætt upp úr konúngssjébí án endurgjald", og mun eg bera
upp breytínguratkvrcðl í þá átt.
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Þ. Sveinbjörnsson: Hinn heiðraði varaforseti sagði þínginu
sögu Gullbríngusýslu, en honum gleymdist að segja frá embættis-
skiptum land- og bæjar-fógeta ,iú sýslumanninn í Gullbríngusýslu,
og dreg eg af því þá ályktan, ao hann hefur ekki álitio Gullbríngu-
sýslu lakari en hitt embættlð, Eg ætla mer að vera á móti nefnd-
arálitinu, því eg ætla, að sami erfiðleiki og vandi se víðar, t. a. m,
í Snæfellsnessýslu, þar sem eru margir kaupstaðir, fjölmenni og fá~
tækt mikil, sem ætíð gerir embættið vandasamara.

M. Andresson: Eg hefðl má ske verið meðmæltur nefndinni,
ef hún hefði farlð í aðra átt, og bebíð um launaviðhét handa sýslu-
manninum úr ríkissjéðnum ; en þegar viðbétin á að koma frá 10
sýslum, jafnóðum og þær losna, þá er leið sú fremur krókótt, ekki
greíð aðgaungu, og þess lángt að bíða. Annað mál er það, að sýslu-
mannalaunin sen ekki svo vel löguð, sem vera skyldu, þegar afgjald
er borgað af sýslum, þar tekjurnar þ;í verða övlssari, en með föst-
um launum, þar sýslumenn á þann hátt í göðu árunum fá meira,
en minna i hallærum, og þá er þó jafnan meira að gera. Hvað
þessu viðvíkur, þá finnst .mer þíngfb eigi ekki í því máli nú ao
biðja um breytingu, og sízt í þá átt, sem nefndin stefnir. Eg held
allir sýslumenn ættu að hafa föst laun, en ekki óviss og hvikul, og
þvi get eg ekki verið þessu nefndaráliti meðmæltur.

G. Brandsson: Eg held, a'ð þingmaður Árnesinga geti litlu
spáo um það, hvenær sýslumenn verði settir ;i föst laun, enda þó
mer heyrist svo, sem hann vilji þat) helzt fyrir þá kjósa. þao hefur
líka komið til orða, ao setja presta lÍ föst laun, en eg held, ao hvort-
tyeggja geti dregizt nokkuð enn, .og kann ske verði aldrei. þao var eitt,
sem mig langaði míkíð til ao fræðast um af hinum heíðraba 1. kon-
úngkjörna þingmanni, en þat) var um embættaskipti þeirra Gunnlaug-
sens og Toede, sem hann tók dæmi af á'ban. Eg hef heyrt, a'ð þeir
muni ekki hafa skipt at) sléttu, heldur muni Gunnlaugsen hafa tekið
ao ser a'ð borga einhverja skuld fyrir hinn, og hana ekki svo litla.
þao var og eptir annari hyggni Gunnlaugsens að sleppa sýslunni,
þegar búið nr að selja flestar eða allar kontingsjarðlmar, og líka get-
ur veríð, a'ð Toede, sem var danskur maður, og ókunnugur, hafi
ætlað sýsluna betri, en hún var. þetta dæmi sannar því ekkert að
minni ætlun. Ao tekjur sýslunnar rýrni, vona eg allir sjái, því
landaurarnir hækka einatt í verbí, en peningarnir standa í stað, og

.borða sýslumennirnir þá peningana ekki, nema í þeim aurum, sem
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þeir geta feingio fyrir þá. en sem wroa a~ þVÍ skapi minni, sem
gángHro þeirra aura almennt hækkar,

Þ. Sveinbjörnsson: Eg get elnga upplýsíng gefið þíngmannln-
UIIl úr Gullbríugusýsln um það, sem hann mæltist til. i'ao er mer

ókunnugt, hvort nokkur milligjöf hafi verlð milli ernbættanna eða
elugin, og hann mun eins lítio geta sannað það, sem hann getur til,
eins og eg upplýsi þab.

Jón Guðmundsson: Eg held þó, no hinn heiðraði 1. korning-
kjörní þingmaður viti það eins vel og eg (Þ. Sveinbjörnsson: Hvern-
ig ætti eg ao vita það ?), - já, hinum heíðraða þíngmanni er þa\';
Iyllilcga eins kunnugt, eins og þingmanninum úr Gullbríngusýslu og

mer, ao Iandfógetann "korti fe, en sýslumaollrinn hafði aflögu penínga til
IIIilligj afar, og því urðu skiptin. En hvað sem nú þessu dæmi líður,
þá el' þó ekki hitt dæmið hrakið, sem eg tók lÍoan, heldur er öllum
kunnugt, ao S1\ sýslumaður, sem í seinni tíú hefur haft bezt kjör í
Gullbrfngusýslu, sritti þacan og IUlI embætti, sem launin yiú voru
einir 500 rdd.

J. Sigurðsson: Ef það er víst, að landaurarnlr hækki í verði,
þ;í held eg þao su ábati fyrir ríklssjdðlnn, og mundi einginn sj;í of-
sjónum yfir þVÍ, þVÍ allir vilja, að hann verði sem stærstur. Mer
finnst annars einhver ósamkvæmní í lní fyrir þeim tveimur þíng-
mönnum, sem telja það skaða fyrir sýslumenn, ao taka laun sín í
dalatali í peníngum, en þó skaða fyrir stjórnina ao f1i gjöldin frá
bændurunn. En eg held það se víða, ao bændur gjalda þegnskyldu
í peníngum, og þarf það ekki að rýrna "ili uppboð, og þó þegnskylda
væri goldin í vörum, þ~i er líklegt, ao stjórnin se svo ráliagóð, a'ii
geta komili gildri vöru í peninga án skaða síns; ekki er okkur bænd-
unum vorkennt annað eins, og þarf ekki heldur. Rændur vilja helzt,
a'b gjald sitt komi í ljós og renni í komingssjéð, en hverfi ekki SHlI1:l

þegjandi til sýslumanna, sem ekki láta altend svo miklð yfir þVÍ eða
þakka það, eins og það er vert. þar sem þíngrnabur Snæfellínga sagðí,
að sýslumenn mættu ekki búa upp í sveit í sumum sýslum, þá vissi
eg það vel. En eg veit líka, að það eru til jarðir í kaupstöðum ;
þó þær sðu ekki eins góoar til landbúnaðar, þ,í getur verið þar sjóar-
afli, eins og víð vitum, ao margur heldur þar fully el uppi lífi sínu
og sinna, þó ekki hafi þeir mörg hundruð dala ínntekt, og held eg,
að sýslumönnum væri mikill styrkur í, a'ii búa á þeim, ef þeir væru
færir um það eða nenntu því, Eg finn eiuga orsök til, ao taka mer
breyfíngaratkvæð! Í máli þessu, nema ef ,;IÍ upp.ístiinga, a'ii það færi
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ekki leingra, yrði kallað breytíngaratkvæðí ; og vil eg stínga upp ;í

því, að eingin bænarskrá verði send frá þínginu um það til konrings,
fyr en hentugur tími til þess er kominn.

P. Guðmundsson: Eg er hræddur um, aÐ menn gjöri her of
lítiÐ úr Gullbringusýslu, og aptur of mikið úr góÐu sýslunum. Menn
hafa talað um sýslur upp á 2000 rdd. ÞaÐ stendur nú svo á, aÐ
mer hefur verið veitt ein af betri sýslunutn, þar sem Arnessýsla er,
og mun hún varla gefa meira af ser árlega, en í bezta lagi 1500 rdd -::
því aígjaldið af henni var hækkað um 5 eða 6 hundr?-~ dala, þegar
mer nr veitt hún. Nefndarálitið tekur fram sem byrði ýms aukaverk,
sem lendi á sýslumanni Gullbríngusýslu, en gleymir því, að hann er
opt settur í auð embætti, til að gegna þeim, og ,ic það aukast tekj-
ur hans heldur. Eg vona og, aÐ aukatekjur séu þar nú orðnar meiri,
en áour voru þær, þar sem frjálsa verzlunin er nú byrjuð, og mörg
skip koma í sýsluna, Mer sýnist því ekki full astæða til ao fara
nefndarálitinu fram að svo stöddu, og eg að mínu leyti ræð þíng-
inu frtí því, aÐ innsenda nokkra bænarskrá til komings í þessu máli.
Embættið er öldringte ekki óaðgelngllegt, og ekki lakara en mörg
iinnur sýslumannaembætti her. hú ónotalegasta vlð embættið er, ao
sýslumaðurinn verour að standa skil á hverjum skildíngi, sem hann
fær, frá Elliðaám og þaÐ suður úr. AÐ öÐru leyti held eg það se
ekki vandasamara að vera sýslumaður í Gullbrfngusýslu, en hval' ann-
arstaðar, og eingu vandamelra en í Snæfellsnessýslu, hvar fátæktin
ei mun vera minni og skuldavafsíð, en í Gullbrfngusýslu.

Framsögumuður: Eg verð a~ svara hinum komingkjörna þíng-
manni, er nú talaði, fám orðum, þac er hvergi í ncfndarálitinu
talið sem byrði, að sýslumaður í Gullbríngusýslu er svo opt settur
í önnur ellibættl, heldur er það talið sem astæða fyrir því, aö mað-
urinn þurfi aÐ vera duglegur. þao þykir mer og skrítið, ao vitna
til þess, sem er öldúngis évíst, ac tekjur sýslumannsins muni auk-
ast við frjálsu verzlunina. ViÐ erum bá~ir jafnfærir til a~ spá um
það, Eg verð, enn sem fyr, aÐ vera á þVÍ, að sýslumannsembættið í
Gullbringusýslu se vandasamara en í Snæfellsnessýslu, þao er auð-
vitað, að það liggur vandi ;í hverjum embættísmannl, sem vill standa
vel í stöðn sinni, en þessi vandasemi getur verið mjög misjöfn eptir
því, hvað embættið er margbrotið, því þess margbreyttari sem störfin
eru, því meiri vandi er og ao gegna embættinu.

G. Brandsson: Eg vildi, að hinn heiðraði 6. konuugkjörnl þíllg-
maður hefbi bætt því ,i'b áðan, þegar hann "ag~i, a'b sýsluinubur í
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Gullbríngusýslu ætti að standa skil á hverjum sklldíngi, ao það er

ekki hægt, að standa skil á því, sem aldrei fæst, og það mátti hon-
um vera kunnugt, því líklega á hann þar nokkuð til góða enn, swan
hann var þar sýslumaður, og eg get alls ekki talið það með tekjum,
sem aldrei fæst, en sýslumaður nui kann ske borga af sínu eigin;
hvort sem það svo kemur af undandrætti eða fátækt sýslubúa eða
eptirgángsleysi og gæfð sýslumannsins, kemur allt í sama stað niður:
því það verour aldrei talið, sem ekki er til.

J. Sigurðsson: Mer þykir undarlegt, að vera ao kvarta yfir In Í,

að það fáist ekki, sem gjalda á, ef það er annars á rðttum gjald-
stofni byggt. Eg held það geti ekki flotlð af öðru en fursúmun eða
ödugnaðl viðkomandi embættismanns.

G. Einarsson: Eg skal ekki vera margorður í þetta sinn. Eg
vil einúngis vekja athygli þíngmannsins úr Mýrasýslu á því, að sýslu-
menn geta líka verið og eru líka sumir hverjir sarnvizkusamlr, og
annaðhvort ekki heimta eða þá gefa þar gjöld sín, sem fátækir eiga
hlut að.

St. Jónsson: það er eingin ;ístæða til að hækka laun embættis-
mannsins, þó hann se góoviljaður, og gefi af tekjum sínum, eða þó
hann kunni að eiga bágt með að fá þær útheimtar. Allir sj;í, Im,\'J
þar af mundi leiða, það er meiri tregleiki gjaldþegna, það eru ekki
heldur allir embættismenn eins gjafmildir. Kann ske sá sýslumaður,
sem nú er, gefi, en s;í næsti á eptir ::;e þvert ;í móti. Ekki finnst
mer það heldur nein ástæða, þó menn hafi sókt frá Gnllbríngusýslu
til minni embætta; því það er algeingt meðal presta, að þeir sækja
frá meira brauði til minna, stundum til að komast í átthaga sína,
og stundum annara orsaka vegna, sem margar mætti telja, bæði betri
brijörð og fleira.

G. Brandsson: Eg er ánægður með ástæðu þá, sem þíngrnað-
ur Eyflrbínga nú kom með, að menn sæktu opt frá meiri launum
til minni. Af hverju skyldu menn gjöra það, nema af þYÍ, ao þeim
þykja hin minnl launin svara betur til embættanna, sem þau eru við,
en hin stærri, sem þeir fóru frá, víð þau ernbætrín ?

Þ. Guðmundsson: Eg verð ao lýsa því yfir, að eg hef einga
orsök til að kvarta yfir éskllvísí manna í Gullbringusýslu, meðan eg
var þar. Ef þar er eitthvað mer égoldíð, þá er það mer at) kenna,
eu ekki óskilvfsi sýslubúa ; annars vildi eg ekki láta vera ao bera
slíka W1ÚJllUni upp á þingsalinn herna.
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Forseti: .Me~ því nú tekur einginn til nuíls framar, þá álít eg

þessari undirbúníngsumræðu lokið.
Eptir dagskránni er þá næst að taka nefndarálit um þegnlega

uppástúngu um, a~ her verði stofnaour lögfræbíngaskölt, til undir-

brinfngsumræðu,
Var nefndarálitið þá afhent framsögumanní, þíngmanni Stranda-

sýslu, J. Peturssyni, og las hann það upp, svo hljóðandi :

Ilið hefðraða alþíngi hefur kosið oss í nefnd, til a'O segja :íJit
vort um bænarskrá þá, er nú hefur verið borin upp á þinginu, um
það, að tilskipun 26. janúar 1821, 15. gr. se úr lögum numin, ao
því leyti sem blín akveður, að hinir "dönsku lögfræðíngar" geti
orN'ð sýslumenn á Íslandi, svo að sýslumannaembættln .verði ekki

veitt neinum, sem eptirlei'ðis les dönsk lög, og ao í stað þess veröi
settur kennsluskóli í Reykjavík handa lögfræbínga-efnum mco því
fleiru, er bænarskráin fer fram :í í því efni.

Álit vort um fyr nefnt málefni er þá þetta. Ver ætlum þá
fyrst, ao eingin stjórn eigi a'ð fela dómarastörf <Í hendur þeim mönn-
um, er hún ekki álítur að feingi'ð hafi næga menntun eður þekk-
íngu, til ao gegna slíkum störfum, svo vel fari, því meðal annars
er það eitthvert hið mest áríðanda atriði fyrir velferð þegnanna, ao
réttur þeirra se ekki aflaga borinn sökum vanþekkingar dómendanna,
heldur ao mál þeirra seu dæmd með skynsemi samkvæmt gildandi
lögum og landsvenju, og þegnarnir því geti borið traust til dúmeud-
anna. þetta hefur og hin danska stjórn fyllilega viðurkennt, þvi mí
má einginn fá í Danmörku nokkurt dómaraembætti, nema hann hafi
feingi'ð vísindalega menntun og tekið fullkomið próf í lögfræði :í
þann hátt, sem fyrir er skipað í tilskipun 26. janúar 1821.

En þó þessu se nú þannig varið, hefur stjórnin s<tlllt gjört fni
áminnztri reglu undantekningu, hvað Ísland snertir; þar eð luiu í
fyr te'ðri tilskipun hefur leyft, a'ð menn mættu verða sýslumenn her :i
landi, þó þeir einga vísindalega menntun hafi feíngíð, og ekki hali
tekið nema ófullkomið próf eitt í lögum. Þa~, sem komið hefur
stjórninni til þessa, er án efa eingan veginn það, a'O hiin hafi látið
ser það liggja í lettara rúmi. ao þegnar hennar her á landi skyldu
geta náð rétti sínum, en þeir, sem í Danmörku ern, heldur hitt, ao
hún hefur se'ð fyrir, eins og reynslan og hefur sýnt a'O satt er, ao
eingir júrídiskir kandídatar 1í stunduni mundu sækja Ulll þessi eru-

bætti, og því áliti'ð sig þá neydda til, aÐ veita þau hillum, ef þeir um
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þau sæktu, þar e~J það þó væri éhultara, en ao veita þau með öllu
ólöglesnum mönnum.

Þegar menn mí gæta a'ð því, hvað þeir eiga ao nema í liigulll.
('1' vilja taka við háskólann í Kaupmannahöfn ófullkomið lHM i þeim.
þ:i hljóta menn fljótt a\) komast til þeirrar sannfæríngar, a'ð sti laga-
þekkíng getur lángtum heldur gjört þá hæfa til, að verða dómend-
ur í Danmörku, en her á landi, því meðal annars eiga þeir ao læra
lög þau, er þar eru gefin fyrir Iandbúnabarh.íttu, en læra þar Ii móti
ekkert í lögum þeim, er gefin eru fyrir landbúnaðarháttu her á landi,
sem eru allt aðrir, en í Danmörku, og svo er mn fleira.

þao verður nú ekki dulið, ao það virðist mjög eðlilegt og '01'-

kennnndi, þó mönnum her á landi finnist það sárt og þyki það lítið
tryggjandi rettindi sín, a\') stjórnin þannig skuli álíta sig neydda til,
að veita þeim mönnum dómaraembætti her, sem hún þó ekki álítur
óhult að veita slík embætti Í Danmörku, og það, þó þeir eptir þekk-
íngu þeirri, sem lögln af þeim heimta, seu Língtum færari til, a\')

vera þar dómendur, en her; og því meira áhyggjuefni er þetta fyrir
menn her á landi, sem her eru eingir löglærðir ruálaflutníngsmenn,

svo löggjafinn, til ao bæta IÍr þessum skorti, hefur her og orMú ao
fela undírdémendunum lí hendur, að leiðbeina nuílsvíbelgendunum
undir sjálfri málsfærslunnl, svo allur undírbúníngur málanna el' hel'

og kominn að mestu undir undirdómendunum, en allir sjá, hversu
mikið ríður á því, ao málin seu rett undirbúin í héraðl, og hversu
það er því her með öllu ómissandi, að menn geti boríð nægilcgt
traust til undirdómendanna ; og í sakanuílum hefur löggjafinn álitið
sig neyddan til, að láta einga sækjendur mæta vio undírréttina, og
gefio undirdómendunum vald til, a'ð hefja þar sjálfum málssóknina,
svo her er og í þessum málum lángtum meira átt undir undirdóm-
endnnum, en í Danmörku. þao er ao vísu satt, að sumir hverjir
af hinum ágætustu og lögkænustu embættismönnum, er her á landi
eru og hafa verið, hafa að eins tekið hio ófullkomna próf í lögfræði
við háskólann í Kaupmannahöfn, en þó einstöku menn hafi gcfizt
svo vel, þá hefur það ekki verlð að þakka framsýni laganna, heldur
sjálfra þeirra framúrskarandl gáfum og dugnaðí, en þó ser í lagi
því, að þeir hinir sömu hafa haft fyrirfram ágæta klassíska, og því
;-;\'0 gott sem vísindalega, menntun.

Af öllum fyr te'ðul1l lÍstæ\')ullI virðist, sem menn her lÍ landi
hali fulla heimtíngu :í því, a~ þessu fyrlrkomulngí hætti sem Iyrs I,
og ac þac' verði tir fögum numið. að þeilll verbí veitt dómaraern-
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bætti her á landi, er eptírlelðís að einstaka híð éfullkonma próf í
Idgfræði vil) haskólann í Kaupmannahöfn.

En þessu næst kemur þ,i til íhugunar, hvernig fá megi nógu
marga menn til lögfræðíngaernbættanna her á landi, sem óhult se
al) veita þau. því þegar menn á einn bóginn gæta að því, hval)
Iögfræðíngaembættín sum her á landi eru luunalítil, og um leið að
því, hversu ófýsilegt það er og ætíð má verða fyrir danska júrídiska
kandídata, sem nokkra aðra úrkosti eiga, að sækja um slík embætti,
og eiga að vinna til þess, að skilja vi'ð ættíngja sína og vini og
taka ser bólfestu í ókunnu landi og svo glaðværbalitlu og ólíku
Danmörku, sem Ísland er, og þar til og með verða að læra annað mál,
og sem er eitthvert af þeim erfi'ðari a'ð nema, og menn aptur á
hinn bóginn a'ðgæta fátækt lands vors og hversu ókljúfandi kostnaður
það er fyrir flestalla her, a'ð sigla til a'ð taka hið fullkomna próf í
lögfræbí víð háskólann í Kaupmannahöfn, þá mega menn gánga að
því vísu, a~ svo muni fara her eptir, sem híngað til hefur verið,
al) eigi muni ávallt júrídiskir kandídatar, er lært hafa lög víð há-
skólann í Kaupmannahöfn, sækja um hverja sýsluna her á landi,
þegar hún losnar. A þessu verbur eingan veginn rá'ðin bót með
því, þó danskir júrídískír kandídatar yrðu feingnir til að fara út
híngað, með a'ð heita þeim betri embættum í Danmörku, þegar þeir
væru búnir að "efa her nokkur :ir; því það er einúngis þá fyrst,
þegar þeir eru búnir a'ð vera her nokkur ár, sem menn geta vænzt,
a'ð þeir nokkurn veginn séu orðnir kunnir landsháttum her og lands-
venju og landsins serskildu löggjöf, og því orðnir fullfærir til a~
vera her embættismenn, en þal) væri með öllu ósanngjarnt og ó-
réttlatt, að svipta landíb þeim einmitt þ:í, þegar menn fyrst gætu
vænzt, ab mega fara a'ð hafa þeirra fullu not, til þess aptur að láta
híngað koma í þeirra stal) al)l'a, er eins lítio þekktu her til með
fyrsta, en sem aptur færu, þegar þeir færu að þekkja til landsins.

Þegar nú lÍ einn bóginn er gætt a'ð því, hversu réttarvenjur
her á landi og löggjöfin fyrir Ísland er í ýmsum greinum ólík lög-
gjöfinni fyrir Danmörku, bæði ao upprunanum til, þar hún hefur
sína eigin sögu (er ver álítum svo merka, a'ð hún fyllilega verð-
skuldi, a'ð hún einhverstaðar væri kennd, í híð minnsta íslenzkum
lögfræ'ðíngaefnum), og eins hlýtur ávallt al) Hra það nokkuð vegna
þess, að landshríttum og hugarfari manna her er nokkuð öOl'UYÍsi
varið, en í Danmörku, og þegar menn aptur á hinn bóginn gæta að
því, a'ð það vírðíst, sem menn her á landi hafi fulla heimtingu á
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því, ao þat ekki ~e gjiil't þeim svo örðugt, að ná þeirri menntun,
er útkrefst til þess, ao geta Ielngið embætti her á landi, ao það sð
með öllu þ,í nær ókljúfandi kostnaður fyrir þá, er ávallt hlýtur ao
vera það, meir eða minna, ef þeir eiga ao sækja alla menntun sína
til annara landa, eða h.ískölans Í Kaupmannahöfn, þá viroist það
með öllu nauðsynlegt, að stofnsetja her á landi lögfræOínga- skóla
(en höiere Dennetses- Anstali for vordende juridiske Embedsmærul
i Island), hvar þeim, er ritskrlfuðust úr latínuskólanum og búa vildu
sig undir Iögfræðíngaembættí her á landi, væri kennt bæði heim-
spekileg lögfræði (Rets- Philosophie v. Naturret), og líka Íslenzk
lög og réttur, eins og þessi embættismanna efni og ættu ao taka
próf í forspjallsvísíndum, áður en þeir tækju embættispróf víð lög-
fræðíngaskölann.

Tveir kennendur gætu hæglega lesið í 3 ár yfir það, sem
nema þyrfti í þessum skóla, og það er vor fullkomnasta sannfæríng,
ao þeir menn, er nytu þar kennslu á fyr teoan hátt, yrðu lángtum
hæfari til ao geta orðið her sýslumenn á eptir, en þó þeir hefðu að
eins numið það, er eptir liiggjöfinni ritkrefst til þess, að geta tekið
híð ófullkomna próf í lögfræði við háskólann í Kaupmannahöfn, og
að stjórnin þVÍ óhult gæti falið þeim á hendur þau embætti, þVÍ
bæði hefðu þeir vísindalega menntun, er löggjöfin ekki krefur að
danskir júrístar skuli hafa, og eins gætu þeir náð lángtum betri þekk-
íngu á hinum gildandi retti her, en hinum er auðið ao n,í þar.
Kostnaðurinn til að afla ser þessarar menntunar yrði ekki meiri, en
svo, ab hann yrði kljúfanlegur fyrir marga (þar hann varla yrði meira,
en svo sem 600rdd.), sem alls ekki gætu klofið þann kostnað, er
útkrefst til ao sigla á háskólann í Kaupmannahöfn og taka þar
em bættispróf.

Hversu Íslenzk lögfræði mundi vinna víð slíka kennslu, hversu
langtum rétturl hugmyndir um skyldur og réttíndi manna lllundu
útbreiðast um landið jafnvel meðal alþýðu, en sem nú drottnar, því
meðal annars mundu margir efnagóðlr bændur láta sonu sína gánga
á þenna skóla, þó þeir ekki ættu ao fá embætti á eptir, og hversu
heillarík áhrif þetta aptur gegnum alþíngíð mundi hafa á löggjöfina,
virðíst að megi liggja í augum uppi.

Hvað nú kostnaðinn vio nefndan lögfræðíngaskóla snertir, þ.í
ætlum ver, ao hann í hið minnsta fyrst um sinn ekki þyrfti að vera
meiri en varla 21/2 þúsund ríkisdalir um ári~, eða til forstöðumanns
skólaus 1250 og hins kennarans 800 dalir, og svo sem 400 dalir til
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leigu eptir Ms það, er fyrirlestrarnir væru haldnir í, til bókakaupa
og annara útgjalda, er a~ skólanum lytu, því menn hafa nú feingíð
kennara í Iorspjallsvísinduin ,i'tl prestaskélann, er móti lítilfjörlegri

þóknun mundi og taka a'tl ser kennsluna Í þessum víslndagreinnm á
lagaskólanum, einkum þar kennslan gæti orðíð samfara fyrir hvora-
tyeggja, bæði guðfræðfngaefnín og Higfræ\'Jíngaefnin.

Kostnaðurinn yrði og talsvert minni vlð það, ef þeir, sem í
yfirdóm inum eru, vildu mót sanngjarnri borgun kenna svo Ii laga-
skólanum, að þar þyrfti ekki nema einn kennara.

Þessí kostnaður, al'! koma upp lagaskóla hér á landi, er nu 1

sj:ílfu ser þannig harðla lítill og ekkert a'tl reikna Í samanburði víð
hið gtÍoa fyrir landíb, er menn mega vænta Ser af slíkum skóla, eins

og hann og, sem ver höfum fyr sýnt, er me'ð öllu nauðsynlegur, ef
menn eiga a'tl geta verið vissir um, al'! fá hæfilega menn til lögfræð-
fngaembætta þeirra, sem eru her á landi.

Ver erum því fullkomlega sannfærðir um, a~ stjórnin ekki muni
Lita fyr nefndan kostnað fæla sig frá, að stofna her á landi hinn um-
rædda lagaskóla i en skyldi kostnaður þessi mót von vorri samt ekki
fást greiddur úr ríkíssjóðnum, og lagaskólinn þannig ekki komast á,
nema landið vilji bera hann sjálft, þá álítum ver, að þetta se svo
mikilvægt málefni fyrir landið, að það se fyllilega tilvinnandi; en þá
yrbi alþínglð að fá leyfi til, a'tl mega Í hvert skipti, sem það væri
saman komíð, akveða upphæð kostnaðarins fyrir hin næstu hö
þá í hönd farandi ár, og eins til að jafna kostnaði þeim niður á
landið lí þann hátt, er það mætti álíta hentugast.

Af öllum fyr te'ðum ástæðum er það þannig samhuga álit vort,
a'ð alþingi nú allraþegnsamlegast ætti a~ blö]a vorn allramildasta
konúng um:
1. Að tilskipun 26. janúar 1821, 15. grein se úr lögum numin, a'ð

svo miklu leyti sem Mn ákve'tlur, að hinir dönsku logfræðing-
ar geti orbíb sýslumenn á Íslandi, svo a~ sýslumannaembætt-
in her á landi ekki verðí veitt neinum, sem eptlrleíðls les dönsk

lög, og að í stað þess verði sem allrafyrst settur kennsluskóli
í Reykjavík handa lögfræMngaefnum (a: höiere Danneisee- An-
stalt for oordcnde juridiske Embedsmænd i Island), er :i~ur

. hafi lokið burtfararpr6fi vi'tl hinn lærða skóla, og einnig taki
próf í forspjallsvísindum einhvern tíma, :í~nuen þeir taki em-
bættispróf víð skóla þenna. Í skólanum verbi veitt kennsla í
heimspekilegri lögfræði og íslenzkum lögum og réttl.
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2. Xo lögfræðfngar þeir, Heill þar tækju embættispróf og reyndust
vel hæfir, öðluðust rett til að getn. feíngið lögfræOíngaelllbætti
(juridiske Embeder) her á landi, og se gjörður líkur munur :i
retti þessara lögfræ'Oínga og hinna, sem tekið hafa fullkomið
próf í lögfræbí Yi~ háskólann í Kaupmannahöfn, eins og er ú.
guðíræbíngum frá prestaskólanum og frá te~um luískéla.

3. A'ð kostnaðurinn til fyr te'Os lagaskóla verði greiddur úr rfkis-
sjó~nllm, eður, fáist það ekki, a'O alþíngi megi þá veitast rðttur
til að ákveða upphæð kostnaðar þessa, Í hvert skipti og það
kemur saman, fyrir hin næstu þá í hönd farandi tvö ár, og
jafna kostnaðl þeim svo niður á landíð á þann hátt, er þa~
fyndi hentugast, og a'ð stjórnin síðan hlutaðist um, a'ð heimta
hann ár hvert, og að hann verði útborgaður hlutaðelgendum.

Heykjavík, 16. dag júlílllána'tar 1855.

P. Petursson, J. Pétursson, Jón Guðmundsson. P. Siyw'ðsson
forrnabur. frarnsðgumaf.ur.

E. Ó. Kúld.

Fromsáaumaður : Eg hef mí eingu við þetta nefndar.illt :tO

bæta, fyr en eg heyri ræður manna um það, ef þær þ,í gefa mer
til efu i til að svara.

Þ. Jónassen: Eg li'~t Í ljósi, þegar þetta mál kom til fyrstu
undirlniuíngsumræðu her á þíngínu, a~ stofnun sú, sem her ræðir

um, mundi naumast svara kostnaði, af þVÍ mjög fáir mundu gánga
Í skóla þenna bæðí vegna þess, að ekki væru nema Í mesta lagi 20
embætti Í landinu, sem þeir, er geingju í skólann og þar undir próf,
gætu sóld um, og af því það væri svo margt, er hlynnti að þYÍ, ao
ringlr menn, sem vildu læra lög, færu í þVÍ skyni heldur til Kaup-
mannahafnarháskóla. þessari skoðun minni hef eg ekki breytt ,io
það upplesna nefndarálit, þó það se vel og rækilega samið. Eg jiíta
að YÍw, að, ef lagaskóli kæmist her á, kynni lagakennslan, ef til
"ill, í sumum grei~um a'O geta orðið öllu hagfelldari fyrir Íslendfngu
en hún mí kann að vera við háskólann í Höfn, en á hinn bóginll
get eg ekki gjört eins líti'O úr lagakennslunni vib háskólann, eins
og mer virðist nefndin hafa gjört.

A'ð minnsta kosti þekki eg af eigin reynslu, a'O tekið var fram í
lagakennslunnt víð háskólann allt það, sem sérstaklegt er fyrir Ísland.
Eg tek til dæmis reglurnar í tilskipun frá 15. ág. 1832, og þetta sýníst
JIIer nefndin sjálf sanni með mer, er hún segir, a'Omargir okkar lÍgæt-
ustu og menntuóustu embættismenn hafi verið og seu dausklr júrist-

572



ar. Eg skal mí ekki bera neitt á móti þessu eba fara leingra fram í
þetta atriði, en hitt skal eg leyfa mer a~ taka fralll,a~ það er ekki
eins mikið djúp staðfest milli hinna dönsku og íslenzku laga, eins
og mel' virðist nefndin ætla. l)a~ vita þó allir, sem skyn bera Ii
þetta mál, a~ hin íslenzka löggjöf el' í öllum hennar aðalatriðum
samkvæm hinni dönsku liiggjöf. Þannig er sættalöggjöfln hin sama
og Proces-löggjöfin, hrisrétturínn, erfðarétturlnn og sakamálalögin yfir
höfuð þau sömu og í Danmörku. Landsleigubálkur og rekabálkur el'
þao einasta verulega atriði, sem er fr.íbrugðið, en í þessum grein-
mn átta hlutaðeigendur sig án mikillar fyrirhafnar á skömmum tíma.
Ao þYÍ leyti þessi mismunur á Í8Iand~- og Danmerkur-fögum her á
að mæla fram með lagaskólanum get eg fyrir mitt leyti ekki gjört
mikið úr honum, allrasízt svo míkið, a'ð nauðsyn beri til, einmitt
þess vegna að stofna serstakan lagakennslu-skóla á Íslandi. I)a'ð
helzta, sem í mínum augum mælir fram mco lagaskölanum, er það,
að ef hann kemst á, þá dettur úr sligunni akvörbunln í 15. grein-
inni í tilskipun af 1821, a'ð danskir jtirlstar geti, þegar þörf se lí
því, orðið sýslumenn og dómarar Ii Íslandi; þessi ákvörðun hefur
mer ætío þókt övíbkunnanleg, og þa'ð því heldur, sem danskir jrir-
istar yfir höfuð ekki hafa í Danmörku neina skólamenntun (því það
rr sérstaklegt fyrir Ísland, al) flestir af þeim, sem heðan hafa farið
utan og orðíb danskir júrlstar, hafa verið skólageingnir menn), og
því hefur þessi ákvörðun íelngíð lÍ sig þann blæ, ac það þurfi tölu-

vert minni menntun til þess að vera dómari í Íslandi, en annarstað-
ar Í ríkinu; en stjórninni gekk þó raunar ekki þal) til, heldur heit
lnín, al) sýslumannaembættln hérna væru sum svo ínntektalítíl, al) eing-
inn latinskur júristl mundi vilja sækja um þau. þessi ákvörðun yrðí
nú að falla í burtu, ef lagaskólinn kæmist á, þYÍ Í hann eiga ein-
úngls a'ð gánga þeir, sem Ieíngtð hafa reglulega skólamenntun, og

þao mælir í mínum augum, eins og eg áðan sagði, mest fram mel)
upp.istúngunnl, því þessi ákvörðun ætti, að m~r vlrölst, eptlrleíðís
ab verða numin úr lögum. En svo a'ð eg snúi mer aptur að upp.i-
stringunni. treysti eg því a'ð YÍðU, að stjórnin muni styrkja oss til
ab IWJIl<l þessari her umræddu uppasningu lí fót, ef hún aðhyllist
að öOJ'U leyti þá skoðun, að hún se oss nauðsynleg, en þ6 þannig,
a'ð ,-er stöndum sjálfir af henni allan verulegan kostnað ; en þá ef-
11:,;t eg um, a'ð þjéðln mundi verða fús á að greiða hann, og eg er
miklu fremur hræddur um, a'ð henni mundi þykja honum betur varíð
til einhvers annars, og það er líka mín sannfæring, því eg se einga
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veruloga nauðsyn til þess, að koma her upp lagaskóla, og el' hrædd-

ur um, að hann, þó hann kæmist upp, ekki mundi verða her ab
nokkru verulegu gagni, en þá værí of mikið lagt í sölurnar.

Framsögumaður: IIinn 3. konúngkjörni þíngmaður var nefnd-
inni öldúngis samdóma í því, a\'} stofnunin væri þénanleg og hag-
kvæm fyrir landið, og eins íþví, a\'} 15. gr. í tilskipun 1821 se ekki gó~,
þar sem Mn bannar hinum SYO nefndu dönsku júristum að komast að
dómaraembætti í Danmörku, en leyfir þeim aðgang að sýslumanna-
embættum her, og þessari grein tilskipunarinnar vill hann líka breyta.
i)að, sem hann hafði helzt á móti nefndarálitinu, var, að honum
fannst það gjöra of lítið úr lagalegri þekkíngu hinna dönsku júrísta

í samanburði við lagaþekkíngu latínsku júristanna, og se svo, þá
hefur það verið miður orðað, en skyldi, í nefndarálitinu, því nefndin
ætlaði ekki að gjöra lítið úr þeirri þekkingu. En hvað þessa dönsku

júrista snertir, þá eru það opt ómenntaðir bændasynir utan af
landinu í Danmörk, sem ekki þurfa a\) kunna nema líti\) eitt í
þýzku, landafræði, sögu og stærðafræöí, og lesa síðan þau lög, sem
eru fyrir Danmörku. Þegar löggjöfin er nú svona lin við þá, þá er

rett, að þeim er neitað um dómaraembætti í Danmörk, en þ,í er þei
undarlegt a~ leyfa þeim aðgáng að sýslumannaembættum her á landi.
Stjórnin hefur án efa gjört þetta af því, að hún hefur þegar se\)
fram á, að híngað mundu annars ekki fást nógu margir í embættln,
því fríir mundu verða til a~ sækja um þau. það hjálpar nú ekki,
að nema þessa grein úr lögum, ef ekkert er sett í staðinn, því niður-
staðan yrði sú sama, að stjórnin mundi neyðast til eins fyrir því,
að veita dönskum júristum sýslumannaembættin her, þegar aðrir ekki
feingjust. En kæmist lagaskólinn her á, þá yrði án efa bætt úr
þessari fæ\), því þá mundu allt af verða til nógu margir í embættin.
þat'>, sem þíngmaðurinn annars helzt hafði móti stofnuninni, var, að
stjórnin mundi ekki vilja leggja fe til a\) koma henni upp; það veit
eg nú ekki. Eg í!f1ynda mer, að stjórnin mundi þó líklega gefa Ís-
lendíngum sama rett og öðrum þegnum sínum víðvíkjandí þessu, og
setja ekki þessa dönsku júrísta í embætti her. En ef hún vildi mí
ekki veita þetta, þá mundi hún þ6 veita það, a\) landið feingi sjálft
að bera þenna skóla, og eg þori að segja, at Íslendíngar vildu einga
stofnun heldur bera, en þessa, því bæðl hafa þeir verið og em enn
svo mjög mikit'> fyrir lög, og það fremur mörgum þjéðum ö~ruJlJ.

Þ. Sveinbjörnsson: Mer sýnist eins og það se tvenns konar
ofni í nefndarrilitinu, 1. at taka þa\) rir lögum, ao danskir jrirístar
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fái her embætti, og 2. það, atl stofna her lagaskóla. Eg er nú ekki
á móti hinu fyrra. atrlðinu, en eg held, a~ því megi hjálpa vil) mel)
því al) bæta þar inn í: "einginn, sem ekki heiði felngið fullkomna
skrilamenntun", því þá væru hinir útilokaðir, þeir ómenntul)u. En

hvað þessa stóru stofnun snertir, þá er eg henni öldúngis mótfallinn.
Eg ímynda mer varla, al) bændur vilji Iáta jafna á síg árlega ein-
um 7000 rdI. samhliða alþínglstollínum annaðhvort ár, til atl halda
,-jtl stofnun, sem 1 eða 2 embættismannaefni kann ske l!:æmu frá Ii
ári, og sem þó geingju síður að embættum, en hinir, sem siglt
hefðu, Eg vil bíðja þíngmenn a'ð yfirvega, In' ort vert væri a'ð jafna
þessu niður á landsmenn samhliða þeim 7000 rdd., sem alþíng kostar.
Hvað hið fyrra atribið snertir, þ,i áskil eg mer breytínguratkvæbi á
þ,í leið, "aÐ einúngis skólageingnir danskir júristar fái her embætti I.,
og víðvíkjandí hinu síðara. atriðl áskll eg mer rétt til OliJbera upp

breytíngaratkvæOi, ef eg vll,
Konúngs(ulltrúi: Eg skal ekki verða fjölorcur um þetta nefnd-

arálit; því þó eg nú færi a\) ræða ítarlega hin einstöku uppástringu-
atríðl þess, hverjum eg ekki er samdóma, þá er eg hræddur um, aiJ
mönnum yrði úr minni liðnar athugasemdir mínar, þegar mállð kemur
til atkvæðagreiðslu. Eg skal þá að eins taka það fyrst fram, a'b
skoðun mín á þessu nefndaráliti er öldúngls hin sama og hins hátt-
virta 1. konúngkjörna þíngmanns ; og hvað kostnaðinn til slíks skéln

snertir, þá er eg viss um, að þó hann má ske næmi ekki fullum
7000 rdd. á ári hverju, eins og hinn hattvirti þíngmaður hélt, þ,í

mundi hann verða miklu hærri en nefndin hefur getið til; eg er
líka hræddur nm, a'b stofnun þessi yrbí landinu ekki svo nytsöm,
eins og menn ætla, því eg held, atl lögfræðínni hj.í okkur mundi

fara aptur, en ekki fram, ef hana ætti að kenna elmingls við þenna
skóla, sem her er suíngíð upp á, en hætta ætti aÐ kenna hana Ís-

lendíngum við Kaupmannahafnarháskóla ; því sú raun mundi gefast,
all ekki feingist a'ð þessum skóla eins lærðlr og fullkomnír kennar-
ar, eins og lögfræbískennendur háskólans eru, en ávallt hefur reynslan
sýnt, að ávextir kennslunnar eru undir því komnir, hve vel mennt-
aðlr og fullkomnir kennendurnir ern. Sú eina tilbreytíng á hinni
nrlverandi löggjöf og kennslumáta, sem eg álít æskilega, er sú,
a,) aðrir danskir Iögfræðíngar feingju ei sýslumannaembætti á Íslandi,
en þeir, sem tekið hafa burtfararpróf annaðhvort víð skólann í Reykja-
vík, ella einhvern lærtlan skóla í Danmörku; og að víð háskólann
yrbi kennd Íslands ~er8taldegu liig og íslenzk rett:maga.
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En það var einkum 3. uppéstringuatríðí nefndarálitsins, sem eg
víldl leiða þíngsins athuga al). þar er fyrst beðið um, ao alþíngi
megi fá rett til að .íkveða upphæð kostnaðarins til lögfræMngaskól-
ans. þetta er nú nokkuð tvírætt, því eg fyrir mitt leyti er í efa
nm, hvort nefndin mco því meínar, að þíngíð skuli gjöra áætlun
(Budget) til skólakostnaðarius, og þá á þetta mjög illa við, því það
verður eptir eðli sínu ætío að vera ætlunarverk skólastjórnarinnar,
ao gjöra pvílíka áætlun; ellegar nefndin hefur ætlað þínginu rett til
ao samþykkja eða gefa leyfi sitt til, hvað mikill kostnaður skyldi
gánga til skólans; en þetta kemur ekki heldur betur víð, því með
því hefur nefndin eins og viljað smeygja inn "Skattebevillingsret('
fyrir þíngið í þessari einstöku grein af útgjöldum landsíns. En nú
kemur það, sem að minni hyggju er það mest ísjárveroa við þetta
nppdstringuatríðí, þar sem nefndin ætlar alþíngi að jafna skólakostnað-
inum niður á landið, á þann hátt, er það fyndi hentugast. Her er
nú ekkert tiltekið um það, eptir hverjum gjaldstofni kostnaðurinn
skuli jafnast niður, hvort hann á ao leggjast á sem efnaskattur eða
tekjuskattur eða atvlnnuskattur, eða hvort hann á ao jafnast niður
eptir eintómri velþóknun alþíngis í hvert skipti. þessa uppástúngu,
sem svona er löguð, get eg til ao stjórnin ekki verði fús á að sam-
þykkja, og eg gezka líka á, ao skattgjaldendur lands vors muni
hugsa sig nokkuð um, á'bur en þeir aðhyllast hana. Eg held því, að
þao yrðu hin beztu afdrif, sem þetta nefndarálit gæti feíngið, ef ein-
hver þíngmanna vildi taka ser vio það breytíngaratkvæbí í þá stefnu,
sem eg og hinn hrittvírtl 1. konúngkjörni þingmaður höfum bent til,
en hafna því að öðru leyti.

P. Petursson: Her hafa nú heyrzt svo margar menntaðar og
merkilegar raddir móti nefndarálitinu, að eg se þao fyrirfram, að
það muni ekki eiga her lángan aldur, ef svo fer, sem þær hafa farið
fram á. Framsögumaður hefur þegar svarað tölu hins heíðraöa 3.
konúngkjörna þíngmanns. þessi heiðraðí þíngmaður var hræddur
nm, ao fáir mundu sækja skóla þenna, en eg gjöri ekki mikið úr
þeim ótta, og þao því síður, sem hinn sami heiðraði þínginaður
hefur áour látio í ljósi viðlíka ótta fyrir öbrum stofnunum her, t.
a. m. prestaskölanum, og sá ótti hans hefur þó enn ekki ræzt.
Prestaköllin eru ao sönnu fleiri, en lagamannaembættin, en þess ber
að gæta, að her lesa fleiri lög, en að tiltölu eptir embættafjöldanum,
og þar ao auki er það almenn 6sk, ao dómendum verði fjölgao víð
landsyfirréttinn, og al') þar verðí settir málsfærslumenn. Eg skil
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ekki í, að menn mundu nú hætta al') nema Wg fyrir það, þ6 þeir

ættu kost :í al') gjöra þab heima í landinu sjálfu, og eg ímynda mer,
ab menntunin í landinu sjálfu yroi þ6 æHo eðlilegri, heldur en SIÍ,

sem fæst ,'io háskólann í Kaupmannahöfn, hversu mikil og gtÍ\)

sem lnín annars kann ao vera þar. l)a'O or ekki mitt aú dæma um
muninn á hinni dönsku og íslenzku löggjöf, en þ6 held eg, að hin
íslenzkn lög, að svo miklu leyti sem þau eru byggð á Jénsbék,
.'ieu Irabrugbln hinum dönsku, og eins munu þau vera þeim frá-
brugðin, síðan alþíng komst aptur á. Ao íslenzk og dönsk lög hafa
svo leingi verið rugluð saman, held eg ekki geti verið astæða m6ti
menntunarstofnun þessari. Eg veit vel, ao her er lítil auðlegð, og

það er hægt a'O fæla menn frá, ao setja :i f6t nýjar stofnanir, þegar
þeim er bent á mörg þúsund ríkisdala gjöld á ári hverju. En samt
vona eg, að þíngmenn láti ser þetta ekki í augum vaxa, því þetta
er a'O eins varauppastringa nefndarinnar, ef hitt ekki feingist, ati
stjórnin vildi leggja nokkurt fe til stofnunarinnar af ríkissjdðnum.
Ilinn heíðraðl 1. komingkjörnl þingmaður sagði, að kostnaðurlnn,

sem alþíng þyrfti að jafna niður á landið, mundi verða 7 - 8 þús-
undir dala, en hann færði ein gin rök fyrir, ao :íætIlln nefndarinnar
væri of lág, og eptir henni yrði það ekki meira en 5000 rdl., eða
2500 rdl, á ári. Eg játa, að uppastúnga hins hæstvirta konúngs-
fulltrúa og hins helðraða 1. komingkjörna þíngmanns er betri en

ekki neitt, en þ6 mundi hún hvergi nærri bæta úr þörfum lands-
manna í þessu efni. Hinn heíðraðl 1. komingkjílrnl þfngmaður stakk
upp lí, ao her skyldi einginn geta orðið sýslumaður, nema sá, sem
væri sk6lageinginn, og er þao gott, að því leyti sem það mundi
bægja dönskum og yfir höfuð órnonntuðum júristum frá embættum
þessum, einkum þeim, sem frá Danmörk ern. En þá gæti vel farm
svo, aú of fáir yrðu til sýsluembættanna her á landi, því það er
ósagt, hversu margir Íslendingar, sem fcinglð hefðu skólamenntun,
mundu sigla til þess a~ taka próf í dönskum lögum, eða verða
danskir júrístar. Hinn hæstvirti konúngsfuWrúi óskaði, að íslenzk
lög yrðu kennd fremur en áour víð háskólann, en eptir minni skoð-
un á innlendri menntun kæmist þessi kennsla ekki í neinn sam-
jöfnuð víð hana. þeir, sem þar kenna, eru menn, sem hafa allan
sinn aldur lagt stund á annara þjóoa lög, en vor, og Iögfræðí yfir
höfuð, svo það liggur í augum uppi, ao þeim mundi veita óhægar
ao setja sig inn í hin íslenzku lög, cn mönnum, sem einatt fcingjust
viú þau í landinu sjálfu, og þcim mundi, ef til vill, þykja það
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leiðinlegt verk, Eg get því ekki gjört mel' "líka von, sein hinn
hæstvírtí liOHúngs(llllt1'1Ii, nm hinn gleðllega áránglll' af þessari
upp.isningu, hversu .ilitleg sem hún annar" kann a'O vera í sjálfri
~er. Eg hef 11,i tni, a\) stofnanir í landi nn sjálfu séu hverju landi
hollastar, og þa'O þó þær seu lÍfullkomnar Í fyrstunni. það herGi
,eri( annað mál, ef nefndin hefði farið fram á, að banna mönnum
.~iglíngar til háskúlans, en þa'b er ekki, og slíkt getnr eingnm dotti't
í hng; það er gott, a'b sumir slgli, sem hafa til þess g.ífur og efni,
einkum ef þeir ,i eptir verja menntun sinni landinu til gagns, ann-
a(.hyort ,i'b slíka stofnun, sem her ræðir um, eða á annan hátt.
\[enn hafa l.itið her í ljósi mikið vantraust :i stjómlnní í- tilliti til
íjrínitl.íta. Eg get ekki verið því 110 öllu leyti samdóma, þar sem
þessir menn bera sama vantraust til hennar í öllum málum. Mer
IInns t mikill munur á, hver stofnunin er, og eg get ekki skilið í
iioru, en hún leggi fe til hverrar þeirrar þarflegrar menntunarstofn-
unar hjá oss, sem lnin Ser a'b er svo einstaklegs eðlis, að áhngi
landsmanna yfir höfuð geti varla verið vaknaeur ;Í því efni, eða ef
kraptar landsins eru ekki færir um a'b bera hana. Eg held því, ac
ef stjórnin álítur þessa stofnun þarflega her, þá muni hún leggja fe
til að koma henni upp, og eg hef reynsluna fyrir Iller í þessu. Eg
CI' ekki svo hverílyndur, ao eg kasti frá mer margra ára reynslu yit
hinn fyrsta vindblæ, sem ætlar ao feykja henni burt, og eg er viss
nm, a'O ríklsþíng Dana mundi ekki heldur verða :í móti oss Í þessu,
ef stjórnin rílíti það nauðsyn a() styrkja oss mco fe; því rfkisþínglð
hefur ekki reynzt OS:3 8'-0 áður.

1). Sveinbjörnsson: Mer skildíst svo, sem hinum heiðraða 4.
konúngkjörna þíngmanni þætti eg hafa tekio til of stóra summu lÍ'b-
an, þegar eg nefndi 7000 rdl, Þa\'! getur vel verlb, að eg hall ekki
hitt ;í það rétta, en það 'eit eg með vissu, ao útgjöldin hara jafnan
orMo hálfu meiri, en ætlazt hefur verlb á ,iú slíkar stofnanir, þegar
þær eru komnar .í, og það mundi einnig fara svo her, þegar búið
værl ao útvega hús og kennara og allt, sem til þyrfti. þa'O þarf
ekki heldur að byggja upp á landsyfirréttinn í þessu, þVÍ eg segi
fyrir mig, a'O eg tæki alls eingan þátt í kennslu við skóla þenna,
þó til kæmi, hvað sem meOdómendur mínir kynnu a'b gjöra; það
læt eg ósagt, en eg hef nóg annað að sýsla. Eg er þVÍ handviss
11m, ao kostnaðnrinn víð skóla þenna, með 2 kennurum, yrði 7000
rdl. :i :íri, en eg ætlabi öldúngls ekki að setja þá 7000 rdl, sem
grýlu fyrir þíngmenn; þao hefur nefndln sjálf gj(irt, þar sem hún
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gjörir r:íl'l fyrir, al'l kostnaðurinn falli á landið. Og hversu sem von
hins hei'ðra\')a þíngmanns er sterk í þessu efni, þli er mín Hill veik
um það, ab stjórnin leggi her fe til, heldur þvert á móti \;ít,i jafna
því lÍ landlb, og ber eg þé, ef til vill, ekki minna traust til stj,írn-
arinnar en hann, þó eg í núverandi kríngumstæðum ætli, að hrin
muni fara svona að, Eg ætla ekki all tala UlH 2. uppzístúngu nefnd-

arinnar, því hinn hæstvirti konúngsfullt1,tti hefur sýnt, lml\') rett Iuin
mundi vera.

Framsiiqumaður : þó það væri gjiirt ao lögum, a\') danskir
jrirístar skyldu vera útskrifaðir IÍr skóla til þess að nli ernbættum
her, þá mundi Blí ákvörðun hafa litla þýMngu, þegar til stykkislns
kæmi. Allir danskir menn, skólagengnlr, sem færu til haskólans a\')
nema lög, mundu heldur velja latínsk lög, en dönsk, þar þeir víð

það feingju aðgáng a\') öllum em hættum þar; og það eru ein gin
líkindi til, al'! neinn danskur stúdent færi ao taka danskt-jrirídlskt
examen til þess ao geta orðið embættismaður her. Þeua, að leyfa
dönskum jriristum að fá her sýslumannnem hætti, ætti þ;í a\') verða
hvöt fyrir íslenzka stiidenta til a\') lesa dönsk liig, er ekki vildu taka
hið fullkomna próf í lögum; en þar mundi verða sama ofan á, a\')
þeir mundu heldur lesa latínsk lög en dönsk, IÍr því þeir væru

komnir til háskólans; því kostnaðurinn yrði þeim ekki svo miklu
meiri fyrir það; en rettur latínsku jriristanna til ernbætta bæði íDan-
mörku og eins her lí landi SYO langturn meiri, en dönsku jiirístanna.

Eg ímynda mer því, að, þó þessu væri hætt inn í liiggjiifina, er hinn
heiðraði 1. konúngkjörni þingmaður stakk npp á, þ:i mundi þa\') ekki
bæta úr, og fæðín á duglegum Iögfræðfngum til lögfræbíngaembætt-
anna her á landi mundi verða hin sama fyrir því, Stjórnin mundi
þá, eins eptir sem á\')ur, neyðast til a\') setja híngað danska jrirista,

þó þeir væru ekki skólageingnir, til þess cm hætt in væru þ6 ekki
auð, l)ar sem hinn hæstvirti konúngsfulltl'úi talað i um, a'O það
væri æskilegt, al'! Islenzk liig yrðu kennd meir en á\')ur við h:ískól-
ann, þá væri þa\') a\') vísu gott, en það mundi þó ekki stoða mikíð,
því, ef latínskir júristar ættu a\') taka próf í þeim a\') auki hins la-
tínska [úrídlska prófs, þá mundu þeir sneiða h!j,i all bæta því á
sig, og svo kæmi allt í sama staðinn niður, a\') veita yrði þeim em-
bættin her eins fyrir þVÍ, þó þeir ekki hefðu tekið þvílíkt próf. En
a\') lagamenntun færi her lí landi aptur, ef lagaskóli kæmist her á
fót, það skil eg ekki; all minnsta kosti mundi henni fara fram í
iillum íslenzkum lögum. þall skyldi vera í náttriruréul, sem henni
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ekki færi fram, og skil eg þó ekki í því; þVÍ menn hafa til ágætar
bækur í honum, og sá, sem kenndi hann, mundi útvega Ser slíkar
bækur, og: góour kennari getur mikið. Og þó préfcssórarnlr yio luí-
skólann séu víst ágæta vel ao ser í alls konar li;gfræOi, þá verða
þó ekki allir lærisveinar þeirra þeirra líkar; meiri menntun fá þeir
ekki hj:i þeim, en þá, sem ritheimtist til þess, aú geta tekíð examen.
Þar er og margt þao kennt, sem her lí ekki víð, t. a. m. "dansk
Landboret", og eins ýmislegt í prócesslnum, sem embættismenn her
ekki þurfa ao vita, en í íslenzkum landbúnaðarlogum og verzlunar-
lögum vorum er þar eingin kennsla. l)a'ð er auðvitað, að það el'
æfinlega frótleikur fyrir víslndamanninn, a'ð vita hið serstaklega í
löggjöf Dana, þó þao ekki gildi her, og eins aú kynna ser annara
þjó'Oa lög, en embættismaðurlnn her þarf þessa þó ekki. 2. uppá-
stringa nefndarinnar er einúngis til vara ; þVÍ hún vonar, a'O pen-
íngarnír fáist úr ríkíssjóbnum. En fáist þeir ekki, þá helt nefndin,
ao landsmenn sj.ilfir mundu "ilja standa kostnaðinn af þessum skóla,
þVÍ, þó hann kosti talsvert, er þao aðgætandí, ao peníngarnir fara
ekki út úr landinu, heldur renna inn í það aptur. A'ð sigla kostar
míkíð, og er fáum fært sökum efnaleysis. Eg skil ekki heldur, ao
það eigi neitt skylt við "Skattcbevillingsl'ct", þó alþíng mætti jafna
þessu fe lí landið, sem er svona fyrir einu serstaklega stofnun.

P. Pétursson: Eg vil bæta þVÍ YiO það, sem framsögumaðnr
nú mælti, ao peníngarnlr rynnu inn í landíð aptur, að eg álít það
hag fyrir landið, ef þessi stofnun kæmist her á, því auk þess
sem feo rynni inn í landið aptur, Í stað þess aú fara út úr þVÍ,
eins og það fe, sem eytt er til békn.íms Í Kaupmannahöfn ,
þá sparast her líka mikið. Einginn mun brúka minna í Kaup-
mannahöfn, ef hann er þar víð bóknám og ætlar ao verða "dansk-
ur" lögfræöíngur, en 1000 til 1200 rdl., en við þessa stofnun
ætlar nefndin að maður verði 3 ár, og þurfi 200 rdI. um áriú, svo
það yrði alls 600 rdl., sem hver eyddi, og er þá helmíngur, eða þar
um bil, sparabur fyrir hvern, Þao var tekið her fram víð inngángs-
umræðuna, og eg ætla af einum þíngmanni af bændastétt, aú það
væri eptlrtektavert.éað bænarskráin kæmi frá þeim Íslendíngurn, sem
nú ern að lesa lög í Kaupmannahöfn. Mer finnst þessi astæða svo
merkileg, að eg vil rifja hana upp aptur fyrir þíngmönnum, þVÍ
biðjendum þessum má þó vera kunnugt um kosti og ókosti á laga-
kennslunni ,iú háskólann.

Þ. Guðmundsson : Eg álít þat- mjiig æskilegt. ao þeim, sem
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lesa lög víð háskólann, gæfist betra tækifæri, en verið hefur, til aú

nema þar íslenzk lög; því það hefur sýnt sig, að þeir híngað til
hafa ekki verið fræddir í þeim þar. þó að eg geti nú ekki abhyllzt
það, ao her se stofnaour lagaskélí, aðhyllist eg þó grundvallarskoðun
nefndarinnar, og áskil mer riHt til þess breytfngaratkvæðís, að kon-
úngur verði beðinn um að láta kenna íslenzk lög vlð háskólann í
Kaupmannahöfn, svo hver, sem sækti um dómaraembætti her á landi,
hefbí ál'lur tekið próf í íslenzkum lögum víð háskólann í Kaupmanna-
höfn. Eg skal seinna orða þetta breytíngaratkvæðí betur; því þétta
er einúngis stefnan, sem það á að fara í.

Framsiiqumaður : Ef þetta próf í íslenzkum lögum á að vera
v'il'lbót víð aðalpröflð, sem júrístar nú taka við háskólann, þá er eg

hræddur um, að flestir þykist vera búnir ao f,t nóg, þegar þeir eru
orðnir lausir vio embættlsexamen, og ao þeir því slepptu þessu auka-
prófi. þal'l ræki því að hinu sama lí endanum, sem nú er, eins fyrir
þessu, að, þegar ekki feingjust nógu margir í embættin, þá neyddist
stjórnin til ao setja híngað danska júrísta ömenntaða, er ekkert því-

líkt próf hefðu tekið í íslenzkum lögum.
Þ. Guðmundsson: þao væri ósanngirni að heimta þetta próf

af dönskum mönnum yfir höfuð, og það var ekki mín meiníng, en
það er eingin ósanngirni ao krefjast þess, ao þeir af þeim, sem
sækja um dómaraembætti her á landi, hafi tekið próf í íslenzkum
lögum, og til þess ætlaðist eg.

P. Pitursson: Eg vil einlÍngis geta þess, ao eg held það yrbí
nærri því eins mikill kostnaður fyrir stjórnina, að setja kennara í
íslenzkum lögum vi\) háskólann, eins og ao koma her upp lagaskóla.
Kennarinn við háskólann yrði ao hafa 16 til 18 hundruð dala I Iaun,
eptir því sem laun slíkra embættismanna nú eru orðin í Danmörku,
og eptir 5 ár feingi hann launavlðbét, svo þá yrðu launin kann
ske 2000 rdI. Síoan feingi hann aldursvíðbét, svo launin yrðu þá,
ef til vill, 3000 dala, nema það væri beinlínis tekið fram í fyrst-
unni, hve há laun hans mættu verða. Og með þeirri tilhögun geingi
feo, eptir sem áour, allt saman út úr landinu. Eg get því fyrir mitt
leyti ekki verið þessari skoðun samþykkur. •

St. Jónsson: því er hreift að biðja um, að danskir júrístar
fái ekki aogáng til sýslu embætta her á landi framvegis, en mer fyrir
mitt leyti finnst það miklu skipta, hvort maðurinn er innfæddur Í~-
lendíngur eða innfæddur danskur maður, þó ao menntuníu væri hin
sama, þVÍ menn vita, hvað dönskum mönnum, sem optast, lærist
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seint mál okkar til hlítar, og hvaða arnnarkar af þYÍ leiða, ilt skilja
ekki uuili\) vel, eins og líka hitt, hvað innlend þekkíng í mörgu til-
liti er öldúngls nauðsynleg fyrir embættismenn her á landi. Mel'
vlrðist því a'O nokkru leyti ísjarvert a\) bægja innfæddum Íslendíng-
Ullt Ir.í embættum her, þó þeir hali ekki geingi'O í gegnum skóla-
lærdóm, ef þeir eru lögfræóíngar, eða hafa tekið danskt examen,
Dugnaður og réttsýnl dómendanna mun opt meira komin undir glöggri
þekkingu bæði laganna og á eðli málanna, og ser í lagi heilbrtgbri
skynsemi, heldur en lærdómi í ýmsum öðrum vísindagreinum. hlO
er margt annað en g.ifuaskortur, sem bægir ringuni mönnum Ir.í, ao
g.ínga í skóla, og opt ná þeir þó talsverðri menntun, eptir ao þeir
em orðnir of gamlir til að fá inngaungu í skóla, og geta, ef til vill,
urðio eins vel að ser í lögum, eins og hinir skólageingnu. Mer kemur
[rví til hugar ao taka lller breytíngaratkvæbí í þá átt, sem eg hel'
nú talað um; eg get hítio þab falla niður, ef það virðlst óráOIegt
ao fara því íram,

Framsijgumaðul': Íslendingur hafa sama rétt til embætta í

Danmörku eins og Danir, og Danir aptur sama rett her til embætta
og Íslendíngar, og þessu má ekki hagga, þar þa'O þar að auki strít,ir,
ef til vill, móti innfæddraréttínurn, og það væri a\) minnsta kosti
ningt, a'O dunskír menn hefðu ei jafnháan rétt til embætta her ii
landi, eins og Íslenzkir menn hafa í Danmörk, Eg verð því a\) veru
,i móti breytíngaratkvæðí þíngmannsins úr Eyjafjaróarsýslu ; því eg

álít þav ekki vera gutt eða eiga víð,
Þ. Guðmundsson: Eg verð av álíta breytíngaratkvæbi þíng-

manns Eyflrðínga vel til fallið. En þar sem hinn heiðraði fram-
:>ögllllla\)ur talaði um jafnrétti milli Íslendínga og Dana, þ,í veit eg
ekki dæmi til, a'O íslenzkur maður, sem veríb hefur danskur júristi
hali feittgið embætti í Danmörku, en, ao danskir menn, sem hafa veríö
danskir júnstar hali Ieíngíb embætti her á landi, til þess veit eg,
eins ug aðrir, mörg dæmi. Jafnréuið hefur því í þessu tilliti ekki
verið sem mest.

Framsiiqumaður : þetta er ekki öldúngis rétt, sem hinn helor-
aN kouúugkjörul þ~ngma\)ur nú mælti. Danskir menn, sem eru
dankir [úristar, geta nú orN'O sýslumenn her, ug eins þeir Íslendíngar,
sem eru danskir júristar, en eigi geta danskir júristar, hvorkl Danir nu
Íslendingar, feingi\) dómaraembætti í Danmörku. Danir eru því ekkert
reuhærri til embætta, hvorki her ne í Danmörku, en Íslendingar, heldur
hal'a Í~lendÍlIgal' fullkurníð jalurettl mel: þeim í þessu tilliti.
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St. Jónsson: Eg vildi ekki halla rétti Dana i neinu mco þVÍ
breytíngaratkvæbí, sem eg talaði um, svo þao hlýtur ao vera mis-

skilningur, ef nokkur hefur tekið það svo. Eg talaði einmitt UlH,

að þetta hefbí bæN vegna malsins og margra annara kríngumstæðu
kornið Ser vel, ef svo hefði mátt vera, sem eg fór fram lí.

Forseti: Af því nú taka ekki fleiri til máls, þá 1ilít eg und-
írbiiníngsumræbu þessari lokið, og liggur þá næst fyrir, samkvæmt
dagskránni, málið um »eqabætur.

Nefndaralltíð í þessu máli val' afhent Irumsögumanni, .ll. "\I!dl'(~s-

syni, og las hann það upp.

\' er her undlrskrlfaöir erum af því heiðraða alþíngi kosnir í
nefnd, til ao segja álit okkar um 2 her með fylgjandi bænarskr.ir,
aðra Ir.í þingmanninum frá Árne:;sýslu, hina fr,i þingmanni Mýra-
sýslu; lúta þær baðar ao sama efni og fara baðar um það í sömu
stefnu og svo ao segja jafnlángt áleiðis, nefnilega um breytingu ;í
grundvallarreglunní, sem híngað til hefur verið lögboðin og víðhöfð
,io lagfæringu veganna her á landi, bæbí eptir Jónsb. LIb. 44. kapí-
tula og komingsbréfi 29. apríl I7iG. Eptir báðum þessum lagaboðum
hefur hver bóndi í sveitinni verið skyldur til, undir umsjón hrepp-

stjóra, ao leggja til lllann eða sjálfan sig til að "inna ao vegabótum
í sveit sinni á ári hverju, en báðar þær nefndinni til handa komnu
bænarskrár ætla, ao reynslan hafi sýnt, ao þessi tilhögun eingan veg-
inn haf i veganna tilliti kornið neinum verulegum endurbótum áleið-
is, heldur einmitt verlð þeim til íyrlrstöbu, og fara þær því fram á,
ao þessari aðferð, að endurbæta vegina með samvinnu bændanna.
íramvegis verðí sleppt, en ao endurbætur veganna eptírleiðis gjörist
með leigðum erflðlsmönnum, sem launað se af almennum framlögum
að gjörori niðurjöfnun.

Eptir ao nefndin hefur IIIÍ nákvæmlega íhugað þetta efni og rætt
það á fleiri nefndarfundum, verður hún eindregið að verða á hinni
sömu skoðun og bænarskrárnar. því það þykir mega gánga ao því
vakandi, ao skylduvinnu almenníngsíns ekki geti skeð með því fylgi
og þeirri samhljóðan, sem vinna þeirra manna, ~r fyrir launum eiga
að gángast, og eingaungu eru teknir til að vinna stöðugt a'ð vissum
starfa. Bændanna vlnnukraptar, margra hverra, eru svo veikir, að
eptir þVÍ, sem híngað til hefur verið, hefur hreppstjórinn sumstaðar
mátt þakka fyrir, a'ð fá Iiðlítiuu ímglíng eða stelpu í vegabæturuar,
hver þ,i eingu geta afkastað, sem nokkur aflraun er í, mæta líka opt
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og tíöum verkfæralítil til þe,,~, sem gjöra:lt;1. Slíkir verba þVÍ ei
til annars notaðir, eu til að kasta snuistelnum IÍr götustígnum, en til
elngra verulegra umbéta u veginum. Heimilisstörf bændanna, einkum
;í vorum og sumrum, eru líka svo mörg og margbrotln, a'Ofæstir geta se'O
af þeim vinuukrapti eða verkatíma, sem þeir hafa, síst á þeim tímum,
"em heutastír eru til vegabéta, og þó hreppstjórnin aldrei nema ákveði
þann tíma til vegabótavetkslns, sem hún ætlar öllum hreppsbúum
hentastan, getur hún þó eingan veginn svo ætlazt á um heimilisþarfir
allra, a'O ekki marga vanti, hverjir þá mæta til þessarar skylduvinnu
;i Ö0flllll tíma, og verður svo í verksins framkvæmd eingin samhljóð-
Ull. l)egar enn fremur er litið til þeirrar vegaleingdnr, sem margur
vegabótarmaður verour sumstaðar ao fara, á'ður hann kemur þ.íngað,
hvar verkið ;Í ao gjörast, og líka á þann ójöfl1uo, sem sú regla, er
híngað til hefur verið fylgt, hefur í för með ser, þar sem lík, ef ekki
sama, krafa gjörist til einyrkjans, sem til þess, er meiri hefur vinnu-
kraptinn : þá verður þao enn ljósara, a'ð full nauðsyn se til ao breyta
grundvallarreglu þeirri, er híngað til hefur verið fylgt í þessu efni.
Þegar lí þessi vandkvæði er liti'ð, og jafnframt lí það, að vegabétum
her lí landi hefur um svo Iangan aldur ekkert miðað áfram; þegar
aptur ,í hinn bóginn er Iiti'ð til þess, hve miklu hið litla fjallvega-
felag fyrir nokkrum árum síðan kom til leiðar me'ð litlum en lclgb-
UIlI vinnukröptum : verður maður ósjlílfrátt <tokomast <toþeirri niður-
stöðu, ao það se grundvallarreglan, sem hel' standi í vegi, og sem
því þurfi a'ð breyta.

Eins og nefndin þannig í einu hljóði verður að vera á því, a'C
grundvallarreglunni fyrir vegabótalöggjöfinni eigi, samkvæmt framan-
skrifuðu og uppástringu bænarskrénna, ao breyta frá skylduvinnu í
grci'ðslu lJár, er vissulega einnig mundi verða alþýðu miklu léttbær-
ari, en skyldu vinnan: eins finnur nefndin fulla ástæðu til, að taka
það annað til greina, sem bænarskrárnar fara fram á, það nefnilega,
ao laun hinna leígðu vegabótumanna lúkist af öllum þeim búandi
mönnum, eða brilausum. sem löglega eiga með sig sjálfir, eptir
sanngjarnri niðurjöfnun fyrir hvern hrepp, eða þá hverja sýslu.
Undanþágur frá þessari gjaldskyldu, sem horfir til almennra þarfa,
og hverrar tilgangur er bæði því almenna og hverjum einstök-
um til gagns, ættu alls elngar a'ð vera, því eins þurfa andlegr-
ar, sem veraldlegrar, stéttar menn, eins bóndinn, sem sýslumaður-
inn, a'ð nota vegina, og þeir fyrri ekki <etíú sem embættismenn til
embættlsferða, heldur flestir jafnfrarut sem bændur til aðdriitta og
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annara helmllisþarfa-Ierða. Þa~ er líka kunnugt, hvað allar undan-

þágur eru óþokkasælar, og það ekki einasta á þessum tímum, heldur
ávallt. Jafnvel embættismannanefndin var 1839 og 1841 á sama
máli, þar 4/;; partar þeirrar nefndar voru á því, að eingar undan-
þágur frá vegabétavinnu-skyldunnl ættu a\'J eiga ser stað,

Nefndin finnur ser hvorki skylt ne fært a\'J fara leingra fram í
þetta arfðandi og umfungsmikla mál; ekki skylt, að því leyti þær
bænarskrar, er þfngíð hefur feingíð nefndinni til meðferðar, ekki nrí

lcingra, og ekki fært, að því leyti nefndin hefur það ekki \-i~ a~
styðjast, sem á undan er geíngíb, málefninu víðvfkjandí, og henni þykir

líka ísjárvert, að láta meiningar sínar í ljósi um náln-æmari reglur
fyrir sundurgreiníng veganna, framkvæmd vegabótanna, umsjón á
verkinu, niðurjöfnun og innkröfu tillaganna, með öðru fleiru, því hún
vill ekki í þessum efnum grípa fram fyrir hendurnar á þeirri nefnd,
er híð heiðraða þíng hefur sett til a'b íhuga konúnglegt I,frumvarp
til tilskipunar um sveitastjórn á Íslandi", undir hverja nefnd, eða þá
tilskipun, allar frekari raðstafanir um þetta efni sýnast eiga a'b hverfa.

Eptir því á\'Jur sagða leyfir nefndin ser a'b raða því helbráða al-
þíngi til að beiðast þess, a~ hans hátign konúngurinn allra mildileg-
ast vildi ákvarða, og gjöra a~ lögum, á hvern hátt sem honum

þóknast:
1. A~ skylduvinna bænda við vegabætur framvegis hætti.
2. Að vegabætur allar á Íslandi eptírleíðis gjörist, undir yfir-

valda umsjón, af leigðum erfiðismönnum.
3. A\'J laun hinna leigðu erfiblsmanna lúkist af einum og ner-

hverjum, er löglega á með sig sjálfur, án allrar undanþágu.
4. A\'J upphæð þessara launa jafnist af yfirvaldinu niður á gjald-

endur eptir efnahag þeirra.
Reykjavík, 17. d. júlímálla'6ar 1855.

JJf. Andresson, J. Hávarðsson. J. Sigurðsson. Þ. Sveinbjörnsson.
framsuguma'l'ur. Þ. Guðmundsson,

formabur.

Framsögumaður : Eg hef nú litlu vi~ að bæta um þetta mál,
því nefndaráliti\'J tekur það ljóslega fram, sem þörf er á. Aöalat-
ri\'Ji\'J er, a\'J fá breytíngu á grundvallarreglunum fyrir vegabótar- til-
skipuninni, og þær sýndust mönnum standa mest í vegi, og hefur
líti~ orbið ágeingt með þessum hinum fyrri lögum; og get eg jafn-
framt tilfært eitt dæmi, þar sem vegabót ur gerð í einum hreppi
einúngis með tveimur erfíbismönnum, og kostaði það ekki meira en
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12 eca 14 dali, ug höfðu þó aldrei eins verulegur vegabætur verlö
gerbar áour þar í hreppi. Eg fer nú ekki fleiri orðum Ulll þetta
ao sinni; þetta er ekki flókio mál, og lllunu þíngmenn eiga hægt
með að átta sig í því ; en mikil 1Ínægja væri mer, ef hinn hæstvirti
honúngs{ulltníi vildi gefa þínginu bendingar, eins og frá stjórnar-
innar sjónarmiði, um þessa breytíngu á hinni eldri löggjöf.

Komíngs{ulltrúi: Eptir ósk framsögumanns get eg af stjóru-
ariunar hálfu ekki gefib þá umbeðnu upplýsíngu, því stjórnin, sem
all sínu leyti ekki hefur fundið ástæbu til að leggja fyrir þíngio
nokkuð Ulll þetta malefuí í þetta skipti, gat ei vitað, hvort þar uni
mundi koma þegnleg uppástringa eða ekki í þetta sinn. Ilvaö aðal-
uppastringu nefndarinnar snertir, nl. ao snúa skyldukvöð alþýðu til
ao vinna ao vegabótum í peníngagjald, og láta vinna ao þeim af

daglaunamönnum, þá hef eg ætío verið og er enn fÍ þeirri meiníngu,
að þetta lllundi verða hentugra en sú tilhögun, sem nú er á, ao
minnsta kosti hvað alla aðalvegi áhrærlr. 1:>ao einasta, sem þar

,io kynni liO vera athugavert, er það, hvort her muni vera :;'0

mikil peníngaráð almennt hjá alþýðu, ao hún rísamt með ö\:·rUlIl
útgjöldum sínum geti greitt gjöldin til vegabötasjéðsíns. Eg er, og
hef ætío verið, ii því, ao eingar undanþágur ættu að vera undan
vegabótaskyldunni. Í'ab einasta, sem eg finn athugavert ,iú nefnd-
adlitio, er 4. upp:i~túnguatrioio, þar sem sagt er, ao vegabóta-
kostnaðurinn eigi ao niðurjafnast af yfirvaldinu. En þetta er or
ó.ikveðið, því uppástúngan lætur menn í óvissu um, hvort meint :o\}

amts- eða syslu-yflrvaldíb. Se amtsyfirvaldíð meint, verður því ó-
mögulegt ao jafna niður kostnaðinum, nema ef vera skyldi ti sýsl-
urnar; en se sýslumaðurinn meintur, gæti hann niðurjafnað kostn-
aðinurn li hreppa sýslunnar, en látio hreppstjórana eða sveltastjór-
ana jafna niður lÍ þ.í einstöku gjaldendur. þar sem nefndanílítíð

talar um, ao jafna niður eptir efnahag, þá er þetta ærlð óáheoinll
gjaldstofn, og nokkuð viðurhlutamikið ac leggja jafnvel mikil gjöld
á menn eptir öldringis óvissum gjaldstofni, hvar af flýtur, ac gjöld

manna í þessari grein verða ac greiðast eptir eintómri áætlun, sem
hætt er víð að verði mjög misjöfn í þeim ýmislegu sveitum og
héruðum.

P. Petursson: Eg ætlabi einmitt ac fara í sömu átt, og or'O
hins hæstvirta h'onÚIl[ls{ulltrúa fóru í, og taka mer breytíngaratkvæði
í þá stefnu, ao í stað "yfiryalda" yrð! sett :)sycitastj6rn((. Ao öorll
leyti er eg samþykkur nefndanílitinu ; og mer hefur skilizt þao SH',
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sem nefndin hafi ætlazt til, aÐ mál þetta heyrði undir sveitastjém-

ar- frumvarpið, en ekki hitt, a~ þa~ væri skylda þeirrar nefndar, sem
í þa~ mál hefur verið sett, aÐ gefa nákvæmari reglur um ,·ega-

bætur.
Framsiiqumaður : Þa~ kom ekki til af því, a~ nefndin hef'ði

ekki haft þetta í huga; en hrin áleit, að, cnn sem korníð er, gæti
hún ekki talið þær stofnanir, sem ekki eru komnar á fót; en henni
virtist þetta mál enn heyra undir sveitastjörnlna, og þegar nú jafna
skal niður á menn, þá er ekki til annara að taka, en yflrvaldanna,
á meðan sveita- sýslu- elía amta-nefndir ekki eru orðnar til.

J. Samsonsson : Ef eg man rétt, þá vill nefndaralitið ekki
neinar undanþágur í vegabótakostnabínum ; en hvernig á ao jafna
þessum kostnabí niður ~iþá menn, sem hvorki eiga eða r.íða fast-

eigna- eða lausafjar-hundruðum, eða eiga serlega gjaldstofna, á hverja
se hægt a~ jafna það níður ?

G. Brandsson: Mer skilst þó með tilliti til þess, aÐ sumir
menn eru aÐ tala um, aÐ eingin sveitastjórn se, aÐ þó se eins konar
sveltastjérn til; þa~ eru þó hreppstjórar og prestar; og hverjum er
kunnugt um efnahag manna, ef ekki þeim? þeir geta því jafnað
niður á sveitarbúa eptir efnahag þeirra. Grundvallarreglunni er eg
samþykkur; en það er einúngis eitt, sem eg vildi taka fram í þá
átt, nefnilega, að sumstabar stendur svo á, aÐ menn tíunda ekkert,
gjalda ekkert til sveitar, og, hvað fjárúthít snertir, eru til elnkis
aflögufærlr, en geta þ6 má ske lagt fram verk einhverja stundina.
þetta þyrfti því aÐ takast til greina, og mundi líka verða gjört,
enda þó grundvallarregla nefndarinnar yrði yfir höfuð látin gilda.

Framsögumaður : Eg skil ekki í því, a\') þetta geti verið máli
þessu til fyrirstöðu (G. Brandsson: Eg sagði það ekki) - því annað-
hvort getur maður gert, lagt fe til vegabótanna, eða þá unnið af
ser það gjald, sem til þeirra skal greiða, með því aÐ "inna sjálfur,
eba þá senda aðra í sinn stað.

Þ. Sveinbjörnsson: Áhrærandi það, sem talað er um efa um,
her ætti aÐ jafna þessu niður, þá korn sá efi upp hjá nefndinni af
þeirri orsök, ao hún vissi ei, hvort vegabótunum mundi verða skipt
niður eptir hreppum, eða eptir sýslum (á hvern hrepp fyrir sig, og
hverja sýslu fyrir sig); hún ímyndabi ser þó heldur, a~ jöfnunin
mundi verða eptir sýslum; því í mörgum hreppum stendur svo lí,
ab þar þarf eingra vegabóta víð, en þeir eru þó jafnskyldir til a'O

taka þátt í kostnabi þeim, sem vegabæturnar leiða almennt af ser,
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og því hefur nefndin suingíð upp á, a'O öll sýslan tæki jafnan þátt
í vegabétunum, eh a'O sýslumaður jafnaði þeim niður. þó sumir
hreppar þurfi eigi sjálfir vegabóta Yi'O, þ,í þurfa þeir þó eins a\)

nota vegabætur annara hreppa; því er "yfirvald" tekið til; en korni
sveitastj órn lÍ, þá heyrir þetta sjálfsagt henni til.

G. Brandsson: Eg er míkíð vel ánægður með útskýríngu hins
1. konúngkjörna þíngmanns; þa'O eru þjóðvegirnir, sem allir hljóta
að taka þátt í sameiginlega, en hver sveit verður líkast til a'Oannast
sína v~gi eins her eptir, sem híngað til. Þíngma'Our Árnesínga mb-
skildi mig aban ; eg er alls ekki mótfallinn nefndarálitinu, því eg
er samþykkur grundvallaratriðum þess, eins og öllum hlýtur ac Hra
ljóst af þVÍ, sem eg hef sagt.

Jón Guðmundsson: Eg er samdóma nefndinni í þeim grund-
vallarreglum, sem hún tekur fram; en mig greinir lÍ víð hana í
ö'Oru. Nefndin ræður til ac biðja konúng um, a'O ákveða uppástúngu
hennar með lögum, svo orbað : "lÍ hvern þann hátt, sem honum
þykir bezt vi'O eiga". Þa'O má einginn mísslklja 01''0 mín svo, sem
eg ekki vilji, a'O vegabötamaltð komist sem fyrst í gott horf; en eg
finn ástæðu til a'O leggja það til, ac biðja konúng um, a'O láta leggja
frumvarp um þetta mál fyrir næsta þíng, enda þó svo kunni ac
sýnast, sem þetta heldur tefji fyrir málinu, því eg byggi þa'ð ekki
eimíngis á vafalausulll rétti þíngsins, eptir alþíngistilsk., a'ð mega
segja álit sitt um hverja þá Iagaakvörðun, sem áhrærir þetta land,
heldur líka á nauðsynínni til þess, vegna málefnisins sjálfs; því bæ\: i
er það merkilegt og allan almenníng varðandi og mjög margt ,ic
þa'O athugavert. En eg lái ekki nefndinni, þó hún nú ekki byggi
til neitt beinlínis frumvarp til laga í þessu máli. (Þ. Sveinbjörns-
son: Þa'O stó'O ekki heldur til), - eg segi það - nei, það stóo
ekki til, og þess var ekki að vænta, því nú var hvorki tími til þess
ue til þess ætlandi af nefndinni, heldur einúngis til þess, sem hún
hefur a'O vísu gjört, a'O benda lÍ fáein undirstöðuatriðl ; en þessi und-
írstöbuatrtði eru ekki svo skýr og glögg, sem eg vildi og þyrfti ao
vera. Um það leyti, a'ð næsta þíng verður haldið þá veít bæði
stjórnin og þíngíb, hvort sveitastjórn verbur komin á, og að því leyti
má þá laga mál þetta þar eptir. Eg legg það því til, a'O sem minnst
se talað um í atríðunum, hvaða völd eigi að hafa umsjón með vega-
bótunum, og eins vll eg, a'O 4. uppástúnga nefndarinnar falli burtu,
en a'O frumvarp yrði lagt fyrir næsta þíng, og rískil eg mer breyt-
íngaratkvæðl Í þá átt. Eg vil einnig taka það íram, sem hinn
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hæstvlrtí konúngsfulltrlli líka benti til, að menn verðn í þessum at-

riðum aú gera mun á þjóðvegum og vegum innan hreppa; og þaú
eru einkum þjóúvegirnir, sem eg álít nauúsynlegt a'ð séu lagðir og
lagfæröír fyrir akveðin laun, en vegir innan hreppa, sem ekki eru
þjót'!vegir, liggi undir hreppastjórnirnar, hvort heldur þær sem eru,
eða þær sem verba. Og þó a'l) grundvallarreglan se gó'l), sú sem
nefndin hefur tekið, aú taka skylduvinnu vm vegabætur úr lögum,
þá er má ske ísjárvert að gjöra það öldúngis undantekníngarlaust,
og hvort menn "ilja heldur kalla þa'l) fastheldni ,'iú astæður eða á-
stæður, þ,i vil eg, a'l) kostur se gefinn á aú "inna aú vegabótum á
aukavegum (sem ekki eru þjöðvegir) innanhrepps, með skylduvinnu,
ef hreppstjórnirnar og hreppsbúar kjósa það heldur, og eg vil bæði
í þessu og öðru gjöra skýran greinarmun á vegabötunum, byggðan
li þeim mismun, sem er, og þarf aú vera, á þjóðvegum og innan-
hreppsvegum ; og áskil eg mer breytíngaratkvæbl í þá stefnu, sem
eg nú hef tekið fram.

Frarnsiiqumaður : Nefndin vissi það ekki, hvort vinnuskylda
kæmi ser betur her en gjald; hún fann ser heldur eigi skylt að til-
taka smrívegi eða gera greinarmun lÍ þjöðvegum og ötJrum vegum ;
og þar a'l) auki haföl hún eigi Í höndum það, sem stjórnin hefur,

nefnilega athugasemdir yfirvaldanna um vegina. Breytíngaratkvæbl
lí serhver heimilt aú áskilja ser, og það er bezt, a'l) það geri nú allir,

sem "ilja.
P. Pi'tnrsson: Eg se, að eg get sameinað breytíngaratkvæbí

mitt ,i'ð breytíngaratkvæðí varaforseta með því a'ð takmarka það til

YCga í hreppnum; en mer skilst SYO, sem margir séu á móti þeirri
reglu, a'ð hver hreppur beri sínar vegabætur lít af fyrir sig. Mer
vírðist þetta þó vera yfir höfuð að tala rétt ; því þa'l) er undarlegt,

að, þar sem náttúran hefur myndað góða vegi, a'l) þetta megi þá

ekki vera notagjald þeirra hreppa, því fleiri fara um þá en hrepps-
btiar einir; en það er auðvitað, að sumstaðar þarf aptur stórkost-
legra vegabóta víð, og um þess konar undantekningar verður þá
sýslumaðurinn eða öll sýslan að sjá.

J. Sigurðsson: Viðvíkjandi því, sem varaforseti hrelfðí, a~ það
væri hentugra að biðja um frumvarp um þetta efni, en um lög, þá
hafði nefndin það fyrir augum, a'l) það væri hentugast, a'l) bíðja kon-
úng a'l) koma þessu sem hentugast í verk; því hann mundi, hvort
sem er, hafa vit á því, hvort raðlegra væri, a'ð leggja frumvarp
fyrir þínglð um þetta mál, eða gefa lög. þa'ð er Mi\) a'ð tala um,
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hversu jafna skuli þessu nlöur, og eru allir :i því máli, ao sveita-
stjórnin geti það eigi, heldur skuli sýslumaðurinn gera það, eður
sÝ:illlnefndir, ef þær verða, elía þá jafnvel amtmenn, elía amtsráð,
þar sem eru fjallvegir milli sýslna.

P. Sigurðsson: Eg er samdúma nefndinni í aðalatriðum máls
þessa; en eg vil einúngis geta þess, að eg hef sömu skoðun, og hinn
virðulegi varaforseti, alí beðið se um, að vegabótafrumvarp se lagt
fyrir næsta þíng. I)etta yrðl þá undlrstöðupristur í frumvarpinu,
þVÍ, áour það yrbí gjört að lögum, þyrfti allt í því að ákveðast
ljósar og bætast fleiri umvarðandí athugasemdum, sem nú á ekki

,"io að tala um. þao er uppástúnga nefndarinnar, að allir hreppar
taki þátt í vegakostnabí Ym þjóðvegí sýslu hverrar; nú liggja þjéð-

vegir ekki yfir alla hreppa í sumum sýslum, en þeir hreppar þurfa
þó ao gegna miklum vegabótastörfum í hreppnum; og ættu nú allir
ao taka jafnan þátt í þjöðvegakostnaðl eptir efnahag, þ:i þyrfti að
gjiira athugasemdir her um, og margt fleira.

Ó. Sívertsen: Eg hef hugsao mer að taka mer breytíngarat-
kvæði í þá átt, sem varaforseti og hinn 4. konringkjörnl þíngmaður
hafa tiltekið, einkum með því ao undanfella 4. uppástringu nefnd-

arinnar.
G. Brandsson: Áhrærandi það, sem þingmaður Rángvellínga

sagði, þá er eingin uppástringa komin fram um það, hversu jafna
skuli nlöur vegabótunum, heldur eru einúngls grundvallarreglurnar

teknar fram, og eptir þeim á kostnaður til vegabótanna að jafnast
niður eptir efnahag manna.

Frarnsögurnaður: Mer virtist hinn 4. konúngkjörni þíngmaður

mæla fram með þVÍ, ao hver hreppur bæri sínar vegabætur út af
fyrir sig, af því náttúran væri þar svo og svo, en það vakir þó allt
af fyrir mer, ao þetta hljóti ao vera jafnara en SYO, ao hver hrepp-
ur annist sína vegi ; þYÍ annars væri það eins og ef hver jöro ann-
aðist vegina í sínu landi; og nú skyldi þar liggja þjöðvegur um, þá
er það ösanngjamt, ao ábúandinn skuli einn vera skyldur ao bæta
þar um. H vað 4. uppastúngunní viðvíkur, þá held eg nefndin mundi
verða flÍs á, að breyta henni, elía taka ser breytíngaratkvæðí elía vio-
aukaatkvæðí, það er, að nlðurjöfnunín á vegabótunum jafnist fyrst
niður af sveitastjórnínnl, þ:i af sýslustjórninni, og þá af amtmönn-
unum.

Þ. Sveinhjörnsson: l)ao er þ:i með öðrum orðum, að amtíð
jafnaN niður á sýsluna, sýslan á hreppann, og hrepparnir lÍ bændnrna.
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Forseti: Fyrst eigi fleiri taka til máls, þá álít eg undirbrin-
íngsumræðu þessa máls lokíð ; en þar liN~ er Ii tímann, þá mun

hentugra ao ræða á morgun það, sem eptir er dagskraarlnnar. Eg
vil nú, á~ur en eg slít fundi, leyfa mer a~ lesa upp fyrir þínginu
allraþegnsamlagast álitsskjal þíngsins um bristað GyOínga her á landi.

Síðan las forseti upp álitsskjallð, og var það samþykkt í einu
hlj6(i. Alitsskjali'ð hljó~ar þannig:

T iI k 0 nún g s,
Yðar hátign hafið láti~ bera undir álit þessa þíngs, hvort ekki

hleri ao lögleiða her á landi allrahæst lagaboð, sem gefið er út fyrir
Danmörku 5. apríl 1850 og SCIll gefur útlendum Gyðíngum leyfi til

ao setjast ao íDanmerkurrfki, eöa.: "Lov om [remmede Jtidere Adgang
til at opholde sig her i Riqet",

Eptir að þfngið hafði sett 3 manna nefnd til a~ íhuga þetta
m.íl, hefur það verið vandlega rætt á þínginu á lögbobinn hátt, og
skal mí þíngíð allraþegnsatnlegast leyfa ser a~ láta Ilm þa~ álit sitt
í ljósi á þessa Ielö:

Ilíð rímlnnzta lagaboð frá 5. ap1'l11850 var eitt af lagaboðum þeim,
sem yðar hátign ário 1853 leituðuð álits alþíngis um, hvort löggilda
skyld! her ,i landi, og sem upphaflega einúngis voru gefin fyrir Dan-
mörku. Þíngio fann þá ekki yfirgnæfandi ástæður til a\) r:toa til

þess, ao hið umgetna lagabob væri l<ítio nlí til Íslands, því síður,
sem þa~ var ætlun sumra, a~ GyOíngar hefðu lagaheimild til a~ setjast
ao her ,í landi samkvæmt tilskipun 13. júní 1787 rr § 4 og 10. En,
eins og nú er ástatt, virðist í þessu tilliti nokkuð (iern máli a~ gegna,
þar eo yðar hátign hefur látil'! leggja fyr greind lagaboð ser á parti undir
.ilit þessa þíngs til ao burtrýma þeim efa, sem hreift hefur verið um
Það, hvort Gybíngum eptir hinum eldri lagaákvörðunum se heimilt
a~ taka Ref bólfestu her Ii landi. Hvað mí malefnið sjálft snertir,
þ:í er þa~ yfir höfuð allt þíngsins, a~ það se ísjrirvert fyrir velmeg-
un hvers þjúl'!felags, að Iáta mismunandi tniarbragðameíníngar fá of
mikil áhrif á borgaraleg réttíndí manna, og a~ það í því máli, sem her
ræðir UIll, kynni að ríða í h<íga YiO hina íslenzku verzlun, ef Gyðing-
um vegna trúarbragða sinna væri bannað að setjast a~ her á landi,
hvar til því síður sýnist vera gild ástæða, sem það er alkunnugt, a~

þessi þj6~ gjörir ser alls ekki far um, að lokka aðra til ao taka trú
sína, eins og þal'! líka ao hinu leytlnu er almennt viðurkennt, ao
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margir Gyðíngnr eru ötulir og framkvæmdarsamir verzlunarmenn, og
ab þeir, yfir höfuð ab tala, eru íðjusamlr og friðsamir þegnar. En þar

eð allrahæsta lagabob frá 5. apríl 1850 hefur upptök sín frá þeim
tálmunum, sem hin eldri danska löggjöf og einkum tilskipun frá 29.
marz 1814 § 19 og 20 lagbí á dvöl útlendra Gyðínga í Danmörk,
þá yrði að breyta áminnztu lagaboði, ef það ætti a'b lögleiða það her
á landi, þannig, ao það næði ekki einúngis til utanrfkís Gyðínga,
heldur og til danskra Gy'bínga, eða Gyðinga yfir höfuð, Um leíb og
þíngið getur þess, al'> það einúngis hefur haft tilefni til að íhuga, ao
hve miklu leyti því virtist þörf á ao leyfa Gy'bíngum al'> setjast her
ao með nýju lagaboði, hefur það gjört ráb fyrir, ab seinna kynni al'>
þurfa ab taka nákvæmari ákvarðanir um ýmisleg borgaraleg réttíndi

þeirra.
Samkvæmt framansögðu leyfir þingið ser allraþegnsamlegast mel'>

16 atkvæðum gegn 4 al'> rál'>a til þess, al'> allrahæst lagaboð frá 5.
apríl 1850 um Gy'bínga verði látil'> ná til Íslands, þó mel'> þeirri
breytíngu, al'> ekki einúngis utanríkis, heldur og dönskum Gyðingum
og Gy'bíngum yfir höfuð, verði leyft al'> taka Ser aðsetur her á landi.

Reykjavík, 20. júlí 1855.
Allraþegnsamlegast.

ll. Stephensen. P. Petursson.

Forseti: Áour en menn gánga af þíngl, vil eg tilkynna þíng-
mönnum, al'> eg í dag hef feingíb frá umsjónarmönnum alþíngis-
bókasafnsins bréf, þannig hljöbandí :

"Eins og þeim heíðraða forseta er kunnugt, vorum vil'> undir-
skrífaöír þann 3. ágúst 1853 kosnir í nefnd, ásamt með sekretéra
J. Sigurðssyni í Kaupmannahöfn, til þess að hafa umsjón um bóka-
safn alþíngís her í landi; þenna starfa höfum vil'> haft á hendi síðan,
þangað til þíng þetta hófst og bókasafni'b varð al'> nokkru leyti
öllum a'bgeingilegt. I1ina sömu sýslun hafði Þíngil'> einnig lagt okk-
ur á herðar fyrir árabili'b frá alþíngi 1849 til ál'>urnefnds tíma, svo
víb höfum í allt haft þessa sýslun í 6 ár samfleytt um fram aðra
þíngmenn, og án alls endurgjalds. Upphaflega hafði umsýslun þessi
ekki serlegt ómak í för með ser, en eptir því sem bökasaíníð hefur
auklzt, og fleiri lána bækur af bókasafninu, eptir að yfirlit yfir
bókasafnlb kom á prent, er þessi sýslun orðin ansvarsfull og ónæ'bis-
"örn. Ver frásegjum oss henni því mel'> öllu, eins og (illu ansvari
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af bókasafninu frá byrjun þessa þíngs, en skulum hið bráðasta og
fyrir þessa þíngs lok afhenda í (orsetans hendur skilagrein fyrir
öllu, bókasafninu viðkomandi, bæði peníngum og ö'ðru.

Reykjavík, 19. d. júJím. 1855.

Þ. Sveinbjörnsson. P. Pétursson".

Af bréfi þessu sest, a'ð menn þessir segja af ser þessum starfa,
og er þá bezt að kjósa menn til þess að nýju.

Uröu nokkrar umræður um þetta mál, og stakk Jón Guðmunds-
son upp á, að fá stlptisbékavörðínn til ao hafa umsjón alþíngisbók-
anna. V. Finsen gat um, að stærri skápa þyrfti, ef vel ætti að fara
fyrirkomulag bókanna, þar þær gætu nú alls ekki komizt fyrir her,
og væri nauðsynlegt ao smíða sem fyrst skapa, og ætti það ekki
við, að geyma bækurnar upp á kirkjulopti eða saman víð stiptisbóka-
safníð. Þ. Sveinbjörnsson sagði, a() ekkert rúm væri á klrkjulopt-
inu, og nú væri 60 nr. komin inn, síðan skýrslan hefbl verið prentuð.

A() því búnu stakk forseti upp á, að kjósa tvo menn, til þess
að gera uppástúngu um fyrirkomulag bókasafns þíngsíns, og tók til
Þ. Sveinbjörnsson og P. Petursson, og var það samþykkt í einu
hljóði. Síðan ákvað forseti fund daginn eptir um 11. stund, og

sleit fundi.

21. júlí - fjórtándi fundur.
Allir á fundi, nema hinn fyrsti konúngkjörni þíngrnaður og ann-

ar komíngkjörni þingmaður hinnar andlegu stéttar, samt þínginaður
Suður- Múlasýslu, er allir höfðu tilkynnt forseta forföll sín.

Gjörðabók frá síðasta fundi lesin upp og samþykkt.
Forseti: þar ýms breytíngaratkvæöl, er þíngmenn hafa ætlað

ser ao koma með, ekki eru til mín komin á tilteknum tíma, vil eg
benda þínginu á, að eg skoða þau sem apturtekin, og vona þeir ei
hreifi þeim.

þá kemur til inngangsumræðu eptir dagskránni bænarskrá hins
3. konúngkjörna þíngmanns, um breytíng á 11. gr. tilskipunar 28.
desemb. 1836.

Flutníngsmanninum var afhent bænarskráin, og las hann hana
upp, svo hljóðandi:

Lagaboð frá 28. des. 1836 skipar svo fyrir í 11. gr., að þeg-
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ar ~YO standi ;Í í einhverju kauptúni ~íÍslandi, ao þau skip, sem
heyra til vcrzlunlunl ;Í þeim stall, og önnur skip ekki geti samtíða
klft not af höfnlnnl eða hafnargögnunum, þ:í eigi þau skip, sem
ht'}TU til vcrzlnninni ;Í slíkum stað, ao Hra í fyrlrnimi fyrir þeim
aclwm<lndi skipum til afnota af höfnlnnl og hafnargögnunum, og eigi
}l\í aökomandl skip ao leysa og fara í burtu, ef þau Stll! fyrir ;Í

höfulnui, þegar skipin, sem tilheyra verzluninni, koma; en jafnframt
('I' .íkv eð i\'!, a\'! eigandi hafnargagnanna, hver helzt sem eru, skuli

Lí borgun fyrir brúkun og afnot þeirra eptir samkomulagi yio hInt-
abl'Ígendur.

Víð þessa Iag.uíkvdrðun hafa hlutabelgandi kaupmenn ekki get-
ac unað, og 1)ao a\'! vísu ekki ,in orsaka, því það hagar SYO til Lí
þeim höfnum, sem her ræðir um, en þær eru einkum Húsavík, Vopna-

iJiirhll' og Eyrnrbakki, ao það er bundið miklum vandkvæðum og get-
ur enda rioio :i lífi skipverja, auk heldur á skipinu sjálfu, að full-
nægja þessu boðí ; því þær umgetnu hafnir liggja fyrir opnu hafi, hvar

hrim og hafrót er ógurlegt, auk þess að sker og grynníngar eru allt
um kríng ; beri nú að þannig, ao skip hlutaöeigandí kaupmanns leiti
hafnar :í þeim tíma, sem aðkomuskíp liggur fyrir á höfulnní vio
hafnargögnín, sem þar eru, eru bæði skipin í voða, því það eina get-
ur ekki Iagzt, og hitt ekki lagzt ne heldur snúið frá. Niðurstaðan
getur því auðveldlega orM'b sú, ao skipið týnist; að vísu hefur þetta
ekki enn nú að borið, en það má óttast fyrir þYÍ, og hlutaðeigundi
kaupmenn, sem eiga verzlun lí þessum kauptúnum, og cptlega eru
hú fastir íDanmörku, eru, sem von er til, ávallt milli vonar og ótta,

þegar þeir senda skip sín á þessar hafnir.
þa'b viroist því a'b vera yfirgnæfandi ristæða til þess, ao þessu

lagaboði verði breytt þannig: að eigandi hafnargagnanna í þeim UIl1-

getnu kauptúnum annaðhvort verði frítekinn fyrir því, að lána hafnar-
gögnin, nema hann sjálfur viljl, eh þessi lagaskylda bundin "ic það
skilyrðl, ao hlutaðeigandi kaupmaður, eigandi hafnargagnanna, ekki
sjálfur geti átt skipavon á þeim tíma, sem hafnargagnanna er beíðzt,
en ao hann ao öðrum kosti hafi rett til að synja þeirra.

Eg leyfi mer að vænast þess, ao hið heíöraða alþíngi muni finna
yfirgnæfandi ástæðu til, ao taka mál þetta til yfirvegunar og meðferð-
ar, og ao þao mæli fram með þessari minni uppástungu.

Reykjavík, a. 1fl. júlí 18,)5_
Vir'bíngarfyll,t_

Þ. Jðnassen.
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Þ. Jónassen : Eg vona þessi bænarskr.í, sem mer er f:tli~ lÍ

hendur a~ bera upp frti verzlunarhúsinu Örum og lYulff í Kaup-
mannahöfn, finnist að vera þess eðlís, að henni þyki vel gaumur gef-
andi, því að vísu snertir hún einúngis einstakra manna rett og hags-
muni, en grundvallarregla sú, sem akvörbunln UlU útlán hafnargagn-
anna lÍ þeim kaupstöðum landsins, sem hlut eiga a'ð máli, er, a~ mer
virðist, of nærgaungul eignarréttlnum yfir höfuð, og það er því ástæða
til að breyta henni, eins og bænarskráin fer fram á; eg skal líka
geta þess, að þegar opna brðfið frá 28. des. 1836 var rætt á standa-
þínginu í Hröarskeldu, vildi þíngið ekki aðhyllast þessa skyldukvöð,

sem er ljós vottur þess, aú hún í sjálfu ser ekki er eðlileg, og
þess vegna öll von til, aú hlutabelgendur beri sig llpp undan henni.
Eg hef því þá vissu von til þíngsins, aú þaú taki bænarskrá þessa
til ítarlegrar yfirvegunar og kjósi nefnd í málið.

J. Sigurðsson: Mer virðist, sem andinn í upprístúngu þessari
miði á móti verzlunarfrelsinu og tilskipun 15. apr. 1854-, og se til
þess aú bægja útlendum kaupmönnum frá, að fá a'ð festa sig her vi\')

land. þar næst er þetta eingin uppasninga, og ætti að fylgja alþíngis-
tilskipaninni í því efni; uppástúngan á al) hafa ákvarbað innihald

og stefnu, en það hefur hún ekki; þó hún aú sönnu ætlist til, að
hafnareigendur frílst frá kvöðum, þá setur hún ekkert í staðinn um

hafnargögn fyrir þei, er aú landi bera, og ern það mögulega góðar
uppástúngur, að "ilja afblöja lögboðnar skyldur, og "ilja svo láta
hallann bótalaust lenda á hinum, sem áttu að njóta kvaðarlrmar.
Uppástúngan er heldur ekki nema bón frá einstöku mönnum, og lÍ

alþíng ekki að skipta ser af þeim, og af astæðum þeim, er eg hef
nú talið, ætla eg ekki atl gefa þessari uppastúngu mitt atkvæði.

fll. Andrrsson: Eg ætla að fara fáeinum orðum um skrá þessa,
eða uppástúngu, ef uppástringu má kalla, þar eg er þíngmaður Ár-
nesínga; því hún snertir kaupstað í mínu kjördæmi. Skyldi nú það,
sem fram á er furið, verða numið úr lögum, virðist mer, sem al) öllu
leyti se varnað útlendum kaupförum að sigla upp þá kaupstaði, hvar
þau umtöluðu hafnargögn eiga ser stað, til dæmis ef Norðmaður vildi
koma mel) víðarfarm til Eyrarbakka; en nú er víðarekla, og væri gott,
al) víður kæmi fni Noregi, enda þótt dýr væri. Á Eyrarbakka eru
2 skipalegur útbúnar mel) festum; þó nú önnur skipalegan væri auð,
gæti yfirráúandi hafnargagnanna sagt, ef hann vildi bægja Norðmann-
inum frá: "eg á von á skipi, og því ljæ eg ekki festarnar". Eg á-
lít, a(\ þatl, sem þessi bænarskrá fer fram á, se auðsjaanlega til
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talmunar hinni írj.ílsu vcrzlun ; eg vil Því fastlega mæla á múti breyt-

íngu á þeirri grein laganna, sem bænnrskr.iin tiltekur.
P. Sigurðsson: Mer heyrðist ekki betur, en upp.ístringumaður

tæki þa'ð fram, a'ð umkvörtun þessi væri einasta komin fr.í kaup-

mönnunum Önun og YV~dff,en þeir eiga ei verzlan á Eyrarbakka,
og er þú undarlegt, ef þíngíð færi a\) tálma verzlunarfrelsínu, og þab

á Eyrarbakka, fyrir bænarskrá þessa, þar sem þó eigandi Eyrarbakka-
verzlunar hefur einga umkvörtun gjört í þessu efni. Hvað efni henn-
ar vlðvíkur, þá er eg á sama máli og þingmaður l\rnesínga, a'ð henni
eigi a'ð frávísa.

Þ. .Jónassen: Mel' vlrðist það skipta eingu, þó bænarskráin se
orbin til a'ð undirlagi einstakra manna, þar sem her er spursmál um
takmörkun á almennum retti, eignarréttlnum ; það mun líka cptast
standa líkt á og her stendur, vlðvfkjandí þeim tlldrögum, sem geCa
tilefni til bænarskr.ínna ; einstakur maður, eða einstakir menn bera
þær upp í eigin og allra hlutabelgenda nafni, eins og her er skeð :
og þar að auki get eg ekki annað en verlð bænarskr.inni öldúngis
samdóma, og hef borið hana upp í mínu nafni og eptir minni sann-
færíngu; fr.i þessari hlíb getur Því bæninni ekki verið neitt til fyrir-
tiWcJU. A'ð luin, ef henni verður framgeingt, geti or'Di'ðvcrzlunarfreleinu
til Iyrlrstöðu, getur mer ekki skilizt; því eg gjöri yfir höfuð rá\'! fyrir

trúlyndi og sanngirni hjá hluta'beigandi eigendum hafnargagnanna, og
a'b þeir ekki synji um afnot þeirra, nema full nauðsyn beri til; eg
ætla líka hlutaðeigendur mundu verða fúsari til þess en átur, þegar
lagaskyldunni væri lett af þeim í þessu tilliti; fyrir þessu frjálslyndi
hlutaðelgandi kaupmanna þykir mer fullkomlega mega gjöra d'ð, og
eg geing út frá því sem sjálfsögðu.

P. Sigurðsson.: Hinn háttvlrtl 3. konringkjörní þ íngmaðnr gerði
svo mikið úr frjálslyndi kaupmanna, og a'b þeir mundu ljá hafnar-
gögn,' ef ab þeir gætu. þao kann nú vel að vera, a'b þeir seu frjáls-
lyndir; en eg ætlabí samt, að þeir ekki síður .en aðrir menn mundu
"ilja sjá sinn eigin hag, og banna öðrum hafnargögn, þegar þeir geta
þao. Uppástúngan miðar a'b því, að þraungva ab verzlunarfrelsinu, þar
sem það er mest áríðandi fyrir landsmenn, að hjálpað se fram öllum
a'Oflutníngum til landsins, og útlendum kaupmönnum se sem minnst
hindrun sýnd í að verzla þar, sem landsmönnum er haganlega st ; því,
væri þeim bægt frá a'ð koma á Eyrarbakka, eins og upptístúngumað-
ur vill gjöra, þá er undir eins þráungvað mjög verzlunarfrolsí þeirra
h0ra'ð.'húa, sem þar hafa nú vcrslunarvlðsklptl
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Þ. Jónassen : Eg get þ6 ekki gjört líti~ úr eða vefeingt Irjals-

lyndi hlutaðeigundi kaupmanna víð útlán hafnargagnanna; það getur
vel verið, að einstöku tilfelli votti hið gagnstæða, en eg þori að full-
yrða, að aðalreglan heldur ser fyrir það, A\) öðru leyti vil eg geta

þess, að, þ6 sú umrædda skyldukvöð yrði tekin af, getur það ekki
heldur, eins og þíngrnaðurlnn frá Mýrasýslu hélt, lagt neitt verulegt.

band eða tálmanir á aðflutnínga eða verzlun á þeim umræddu höfn-
um; þær eru svo ásigkomnar, að mjög fá skip, sem ekki heyra verzl-
uninni þar til, koma þangað, af því þeim er þar hætta briin ; svona
hefur það reynzt híngað til, og það er því óhætt a\'l halda, að það

mundi verða líkt eptlrleíbis, hvort sem lagaboðið, sem her ræðir UIlI,

stendur eða ekki.

J. Sigurðs.~on: Eg þykist vita, að hinu heiðraði 3. konúng-
kjömí þíngmaður muni vilja stycja að verzlunarfrelsinu, sem stjórnin

hefur geflð, þar hann er sonur föburlands vors, og ver nú, eptir a\)
verzlunarfrelsið hefur komizt á, eigum a\'l fara að sjá fyrir okkur
sjálfir. En eg se alls ekki, að hann með uppástúngu þessari, ef
uppástringu má kalla, sjtii rá\'! fyrir, hvernig útlendíngar her eptir
skuli fara að með hafnargögn, eður ná að festa sig her víð landið,
en hann vill einúngis losa einstöku menn fyrir kvöðum, og þykir
mer það ekki rétt form fyrir þínglð, að taka á móti einstöku bónar-

bréfum. Eg ætla því að mæla móti uppástúngunni formsins vegna,
en ei tala um innihald hennar frekara.

Þ. Jónassen: það þykir mer merkilegt, að hinn heiðraði þíng-
maður, sem nú mælti, vill hrinda bænarskránni frá vegna þess, a\'!
hún se upprunnin frá einstökum manni; eg veit ekki betur, en þær
flestu bænarskrar, sem koma til þíngsins, séu frá einstökum mönn-
um, og hefur það ekki staNð þeim fyrir, og þessi her umrædda
bænarskrá hlýtur ab eiga sama rétt. það er búið að Ielða rök að
því, að það lögboðna útlán hafnargagnanna, svo óbundið eins og það
er, geingur eignarrettinulll of nærri, og a\'l spursmalíð í sjálfu ser
ekki se um annað, en um hinn almenna eignarrétt manna, sem í
þessari ákvörðun virðist þráungvað meir en nauðsyn beri til. Í til-

liti til formsins get eg því ekki skilið, hvað bæninni geti veríb til
fyrirstöðu her ~íþínginu, og verð eg a\'l álíta mótbárur hins heiðr-
aða þíngmanns í þessu tilliti ekki nema útúrdúra.

Jón Kristjánsson: Akvör\)un sú, sem uppástúngan fcl' fram
<Í aö verði úr lögum numin, leggur kvöð á herðar þeim, sem eiga

hafnargögnin, en UIll leið veitir hún öðrum mönnum réttlndl. Eptir
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uppástringunni ii nú <tO leysa eigendur hafuarguguuuua "i\) kvöðlnn,
en hinna er ekkert getið, ekki svo mikið, sem hvort þeir skuli her
eptir verba fyrir réttlndum þeim, sem liiggjöfin hafði veitt þeim,
Mer finnst það vera överðugt þínginu, að líta ekki nema lÍ einn bóg-
inn, gefa fríun fyrir þessari hö\) a\) vísu, en ekki gefa hinn minnsta
gaum að, hvernig framvegis skuli fara a\) me\) tilliti til lrvorstveggja,
sem hlut lÍ al'> máli. Eptir sem mer þykir, vantar þannig annan
Ilðínn eða fullan helmíng í upp.ístiinguna, þar hún átti a\) taka þetta

fram.
Þ. Jónassen : Eg skildi ekki glöggt orð hins helðraöa þíng-

manns frá Suður- Þíngeyjarsýslu; hann talaði um, al'> í uppástring-
una vantaði annan liðinn, því það væri ekkert tekið fram, hvernig
fara ætti al'> eptírleíðís, ef ákvörbunln, sem her er umtalsefni, yrlli
numin úr lögum; þetta skil eg ekki, því bænarskráin sjálf ber það
með ser, al'> eg ætlast til, og gjöri rá'O fyrir, al'> hlutaðelgendur komi

í hafnir þær, sem her er spursmal um, eins eptir sem aður ; því eg
geing út frá því sem vissu, al'> hlutaðeigandi kaupmenn muni yfir
höfuð ekki synja um afnot hafnargagnanna, nema brýn nauðsyn beri til.

.71'1.Andreeson: Eg skal ekki orðleíngja ræðu mína mikíð, en

geta þess, al'> eg ekki hef heyrt eins ómerkileg orð fara um munn
hinum 3. komingkjörna þíngmanni, sem þessi, er hann mælti, ,)a'O
þetta væri lítilsverð tálman á hinni frjálsu verslun"; nei, þal'> gjörir
al'> minni hyggju mikla tálmun, og það vona eg allir þíngmenn sjái,
og láti því þessa bænarskr.í fá þau endalok, sem hæfilegust eru.

P. Sigurðsson: Mer þókti nú merkileg ræða hins 3. koming-
kjörna þíngmanns, þar sem hann færði það fram sem ástæðu, al'>

það kæmi sjaldan fyrir, að önnur skip kæmu á þessar hafnir (er
hann vill fá leyst undan þessari landíestakvöð), en sjálfra eigand-

anna, og þetta álítur hann muni og verða framvegis, og held eg það
mel'> honum; en það víst ser hann þó sj.ílíur, og allt þín gil'> mel'>
honum, al'> þetta er sú sterkasta hvöt fyrir þíngið a() fella uppá-
stúngu hans strax, og hefur honum víst orblð það óviljandi al'> hjálpa
til þess með ástæðu, al'> fella þessa uppástúngu, sem hann kom þó
sjálfur mel'> fram ;i þínginu.

G. Brandsson: Hval'> Eyrarbakka viðvíkur, þ:í gæti orðið mein-
legt, ef utanríkisskip bæri þar al'>, og mætti ekki festa sig á höfn-
inni, eptir ao það annarstaðar hefti sýnt skilríki sín, því það ern
clmingls 6 hafnir landsins, sem skip þessi ycrca :10 koma á~ :í~,nr

1'11 þau ~igla til annara löggiltra verzlunarstaöa. Nú er einginn s:i
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staður þar í nánd, svo, ef útlent skip bæri ao á Eyrarbakka, SCIll
ekki gæti hafnað sig þar, yrði það að hleypa annaðhvort til Vetit-
manneyja eða her á einhverjar hafnir í Faxaflóa.

Hvort bænarskrá sú, sem gefið hefur tilefni til uppástringu þC,;5:1r-
ar, er frá mörgum eða fáum, það virðist mer standa á litlu; mest
gerir til, hverjar ástæður hún hefur víð ao styðjast ; en mer finnast
þær mí ofur lðttvægar ; mer finnst her vera farið fram á líkt og ef
ver, sem búum suður á strönd, vildum banna þeim lendingu, sem
kæmu hérna af nesjunum í fiskileitir vorar, og vildu fá að leggja
\lpp hjá oss afla sinn, og mundi ekki mælast vel fyrir því.

Ilppástúngurnaðurlnn hefur sagt, að sjaldan eða aldrei hafi skip
komið á hafnir þær, sem hann nefndi, önnur en þau, sem tilheyrðu
verzlunarmönnunum þar, og svo mundi framvegis verða ; en ef SYO

fer, þá er eingin þörf á ilO breyta lagaboði þVÍ, sem hann talabi um,

Eg vil þess vegna skjóta því til hins háttvirta forseta, hvort honum
sýnist ekki astæða til að leita atkvæða þíngsins um það, hvað gjöra
skuli víð málefni þetta.

Forseti: þar einginn frekar vill ræða mal þetta, vil eg biðja
þíngíð gánga til atkvæða um, hvort það skuli takast til meðferðar,
en samt um lelð biðja þínglð athuga, hve mikinn starfa þao nú þeg-
ar hefur ;Í hendi.

Uppastringan var felld með 16 atkvæðum gegn 2.
Forseti: þá kemur til inngangsumræðu bænarskrá hins 3. kon-

úngkj örna þingmanns um 100 rdl. styrk af epitalasjéðunum handa
Rosmhvalanesshrepp, vegna huldsveiki

Flutningsmanninum var afhent bænarskrain, og las hann hana
upp, þannig hljöðandí :

"Eins og alkunnugt er, eru í Rosmhvalanesshrcppinum í Gull-
bringusýslu samankomnir fleiri holdsveikír menn, en nokkurstaðar
annarstaðar í landinu ,i ser stað í nokkrum hrepp, þar sem þar eru,
a~ því er landlæknirinn hefur tj;Í~ mer, nú sem stendur 25 holds-
veikir, ýngri og eldri, og flestir þeirra eru á sveitinni eða þiggja
styrk af henni, og þar af lelðír, a;'} hreppsbúar, sem sjálfir eru fá-
tækt bundnir, ætla iI~ örmagnast undir þeim miklu svcítarþýngslum,
sem ;Í þeim liggja.

þa;'} verbur þanuig ekki varið, aö ofangreindur hreppur á víð
serstök kjiir a~ búa, og er háður vandkvæði, sem aörlr hreppar í
landinu annaðhvort ekki þekkja, eða eimingls hafa líti;'} ao segja af;
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þessar sérstaklegu kringumstæður virðast þe~~ eölls, aú þaú >óe bæöi
sanngjarnt og réttvíst, a'b veita þessum hrepp sérstaklegan styrk, til
þess hann geti risið undir byrbinní, sem á honum liggur, og þessi
styrkur virðist eðlilegast tekinn IÍr spítalasjöðnum, og þa'b því held-
ur, sem Rosmhvalanesshreppur árlega borgar, og hefur, svo manns-
öldrum skiptir, borgað töluvert Í spítalasjúðínn, eins og hann, á'bur
en þessi sjótlUr var stofnaður, borgaði það til spítalanna; en ekki
tekið neitt Í staðinn. það er að vísu svo ákveðið, að spítalasjóð-
Hum skuli eptirleióls verja til að bæta læknaskipun her Í landi, en
þetta getur, að mer virðist, ekki orðíð máli þessu til fyrirstöðu,
ser í lagi þegar það er tekið hæfilega til greina, aú sjóðurhin er
orðinn til af því fe, sem upphaflega var ætlað spítölskum til aðstoð-
ar og líknar í eymdarhag þeirra.

Eg efast ekki um, að hið heibráða þíng muni verða mer sam-
dóma í því, að þetta mál eigi það skilið, að því se gaumur gefinn,
og þannig styðja með tillögum sínum þá uppástúngu mína:

"A'b Rosmhvalanesshrepp veitist 100rdl. árlegur styrkur úr
spftalasjöðnum, til þess að geta staðið straum af hinum
mörgu holdsveiku þurfamönnum, eða í annan stal), ao þeir
spítalahlutir, sem árlega falla í hreppnum, verði honum
eptirlátnir í sama augnamiði, en hvorttveggja þó <to ein"
fyrst um sinn, eða svo leingi sem því ofangreinda vand-
kvæði ekki bregður til verulegs batnaðar.

Reykjavík, L6. dag júlímána'llar 1855.
VirMngarfyllst.

Þ. Jðnassen",

Þ. Jónassen : Eg hef nú gjört þessa bænarskrá IÍr garði, eins
og þíngio áskildi, og vona, að hún geti nú kornist a'ð vegna forms-
ins, og að öðru leyti leyfi eg mer al) mæla fram með bænarskránni
hjá þínginu, þar sem eg hlýt að álíta, að hún eigi það fullkomlega
skilið, að þíngíð gefi henni góðan gaum.

Jón Guðmundsson: Eg vil stínga upp á., hvort ei mundi bezt,
aú málinu án frekari umræðu væri vísað til nefndarinnar í lækna-
skipunarmálinu.

Þ. Jðnassen : Eg læt mer það vel lynda, að bænarskráin se
afhent nefndinni í læknaskipunarmálinu. Mer er ekki annt um ann-
að, en að bænarskráin verði yfirveguð af þínginu. þetta getur eins
vel skoð í nefndinni, ef hún vill taka vil) múlinn (Ig er ekki komin

600



fót, tel eg það víst, ao stjórnin mundi verða fús til ao styrkja hana
upp á fleiri máta, bæði mel'>því al'>leyfa, al'>nokkuð væri til hennar
lagt af ávöxtum búnaðarsjóðanna í Vestur- og Norður- og Austur-
umdæmunum; líka mel'>því al'>veita stiptuninni til styrktar nokkurn
hluta af þeim árlegu ávöxtum hins áournefnda hjalparsjdðs, og loks-
ins með því, al'! leita samþykkis hj,í ríkisdeginum til þess ao eptir-
láta stiptuninní afgjaldslaust í nokkur ár einhverja þá af konúngs-
jörðum, er þar til væri hentugust. Slík kennslustefnan mundi verða
aflaragóð og ekki kostnaðarsamurl en svo, ao stofna mundi mega
þvílíka ,,'ðfönstergaarðe« með verklegri kennslu í öllum ömtum lands-
ins, að minnsta kosti með tímanum.

H. Kr. Friðriksson: Þegar eg lít til hinnar síðustu konúnglegu
auglýsíngar til alþíngis, finnst mer stjórnin hafa sagt skýrt og skil-
merkilega, ao hún alls ekki vilji gefa fe af ríkissjóbnum til btinaðarsköla,
en hún kveðst munu styrkja hann á annan hátt, ef hann yrð! stofnaður.
Nefndina vantar í álitsskjal sitt, hvað skóli hennar mundi kosta, og eg
er sannfærour um, að hún hefur eigi gjört ser neina glögga hugmynd
um, hversu mikið fe mundi til hans gánga, hvorki til stofnunar hans,
ne árlegra útgjalda. Eg leiði eingar getur um það, hvað þessi skóli
mundi kosta, en hitt er mel' ljóst, ao leigan af 13000- 14000 rdd.
verour næsta ónóg til þess btinaðarsköla, sem nefndin stíngur upp á.
Eptir því sem ver Íslendingar erum komnir á veg í brinabarhattum,
vero eg að vera samþykkur hinum hæstvirta konúngsfulltrúa, að
betra muni vera ao stofna eins konar Mönstergaarde, heldur en ein-
hverja mynd af búnaðarskóla, sem, ef til vill, aldrei kemst lag á; þ'VÍ
ao bæði er það, ao menn geta alls ekki búizt við, að fá nög fii til
annars eins skóla og nefndin stíngur upp á, og ef hann fer í ólagi
í upphafi, þá getur hæglega svo farið, ao hann falli um koll af sjálfu
ser. Eg áskil mer því breytíngaratkvæðí til að biðja stjórnina að ljá
jarðir, sína í hverju amti, afgjaldslaust um tiltekinn tíma, til þess að
á þeim verði kennd öll hin verklega jarðyrkja ; má þá sleppa því að
stofna búnaðarskóla fyrst um sinn, en þegar stofninn el' góður, þá
má bæta víð, og það veitir miklu hægra, en að laga það, sem stofn-
að er í ólagi. Eg efast ekki um, að stjórn vor og yfirvöld muni
"ilja styrkja ao þessu, og að leigurnar af styrktarsjóðnum 1844 muni
geta orðið þá til styrktar, og stjórnin muni fúslega veita þann styrk;
en sá styrkur mun næsta ónógur, ef stofna skal annan eins búnað-
arskóla, og nefndin hefur farið fram á.

E. Ó. K~Ud: Eg get ekki verið samdóma þingmanninum úr
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Reykjavík. Hvað fyrlrmyndarbúunum viðvíkur, eru ástæðurnar gegn
þeim teknar ljóslega fram ,i alþíngi 1853, og sannað, a'ð hve litlu
gagni þau mundu verða oss. Eptir því sem mer skildust orð hins
hæstvirta konúngsfulltrúa, heit hann, að stjórnin mundi vilja styrkja
a'ð stofnun búnaðarskóla, og benti á sjóðlnn 1844, en gat þess, ao
sjóour þessi mundi vera svo lítill, al'>af þeim stofni gæti einginn
búnaðarskéli komizt á. Hann áleit þó, aa betra mundi vera al'>koma
smáskólum á fót; en eg held þetta verði gagnslítlð og eimíngis til
a'ð dreifa kröptunum, svo úr því verbí "kák", en kak í þessu vll eg
alls ekki hafa. Við fyrirmyndarbú verður lærisveinunum eimingts
kennt aa vinna, en ekki al'>nota ser vinnuna, eaa gefinn kostur ií
a'ð afla ser bóklegrar menntunar. Þegar nefndin tekur fralll kollektu-
peningana, mun hún hafa meint nokkuð annað en styrktarsjóðinu
1844; því það væri nokkuð kynlegt, ef allur kollcktusjóðurinn væri
nú órðínn al'> eins 13 e'ða 14 þúsundir rdl., því sannarlega hafa þeir
:íour verið meiri en þeir eru nú, og hvernig stendur á því? Skil-
yrðíð, sem stjórnin bendir á fyrir búnaðarskdlnnn í auglýsingu sinni
til þíngslns, er, al'>mer skilst, aa búnaðarskéllnn stofnist af öbru fe
en "ríkissjóonum", og nefndin hefur uppfyllt þetta skilyrði, með því
al'>benda á kollektusjóðinn, því allir vita, a'ð vi'ð Íslendingar eigum
það fe. Ário 1853 kom bænarskrá til þíngsins um Thorchillii-
sjóðinn, hvort styrkur til búnaðarskóla ei mundi geta feingizt úr
honum, en nefndarálitið komst þ:i til þeirrar niðurstöðu, að hann
ætti al'>koma þeim til nota, sem tilteknir eru í gjafaskránni, og :l0
því leyti benti nefndin á þann sjóo, og það var samþykkt af þíng-
inu. Eg ímynda mer, að allir sjái, hversu mikil nauðsyn se á bænda-
skóla, því her á landi er velfer'ð. allra stetta undir bændanna vel-
megun komin, og á bændum liggur allt, svo öll þörf er á a'Okenna
þeim a'ð búa og gefa þeim kost á menntun, áður en þeir reisa lnilö,

því svo er með aðrar stettir. Eg ætla því fyrir það, sem enn el'
fram kornib í máli þessu, ekki a'ð hika mer vil'>a'b gefa nefndarálit-
inu meðmæli og atkvæði mitt.

Konúngsfulltrúi: Eg vil blðja hina heiðruðu þínginenn aa
hugsa sig vel um, áður en þeir hafna breytíngaratkvæðí varaþing-
mannsins frá Reykjavík, því það fer öldúngis í þií sömu stefnu,
eins og eg í tölu minni ál'>an rel'>i þínginu til; því væri þessari til-
högun fylgt, mundi helzt vera að vænta, að stjórnin mundi hlynna
:10 henni, og líka mundi þessi tilhögun, eins og eg :i'ðan drap á,
verða hin haganlegasta fyrir landíð, og ekki kostnaðarsamnrl en ;;"0,

602



að henni mætti auðveldlega viðkorna. þao er eingan veginn rett ao
orði kveðið, þegar einn hinna heiðruðu þíngmanna sagði, ao ekkert
mundi lærast í biinaðarfræði, þó menn þrælkuðu eins og vinnudýr
hjá einhverjum útlærðum jarðyrkjumanní ; því jarbyrkjan lærist bezt
með þVÍ, að menn vinni að henni sjálfir, og þab er þar að auki til
þess ætlazt, að jarðyrkjumaðurínn, þegar hvíldartímar eru frá störf-
um, kenni lærisveinum sínum þá nauðsynlegustu fræði, er til jarð-
yrkjunnnr heyrir. þar á móti tel eg það, eins og áour er á víkið,
öldúngis tilgángslaust ao biðja um svo stórkostlegan og kostnallar-
saman skóla, eins og nefndin hefur sningíð upp á; og þínglð ætti
all sjá til þess, að senda ei frá ser þess konar ítrekaðar bænir, upp
á hverjar ei verður svarall öðru en nei hvað ofan í annað,

Þ. Sveinbjörnsson: Eg er öldúngis á máli hins hæstvirta kon-
úngsfulltrúa og breytíngaratkvæði þíngrnannsins úr Reykjavík, því
eg se alls ekki, ao þíngill geti vænzt eptir, að slík stofnan, sem
nefndin fer fram á, geti komizt á, þegar ekkert er til styrktar all
stofna hana með, og hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hefur sagt, að
ekki megi vænta styrktar af kollektusjéðnum.

Þegar nefndinni þóknast ao fara. all ávísa styrk til búnaðarskól-
ans úr búnaöarsjéðum amtanna, þ,í vil rg spyrja all því, hvata rétt
nefndin hafi til ao fara all ávísa fe úr þessum sjöbum. Eg er einn
af stjórnendum búnaðarsjóða þessara, nefnilega hlÍSS- og bústjórnar-
félagsins í Suburamtlnu, og eg vil ei samþykkja, ao einn skildingur
verði gefinn af sjóM þessum, því hann er stofnallur af gjöfum ein-
stakra manna, lifandi og látinna, til þess að honum se varið sam-
kvæmt lögum og augnamlði félagsins. Auk þess eru ávextir af sjóM
þessum á ári hverju ei nema rúmir 100 rdl.; svo ei verður miklu
varið máli þessu til styrktar, þó vera skyldi; en eg vil þess vegna
harðlega mótmæla uppastúngu nefndarinnar, hvað húss- og lnistjúrn-
ar-félagi Suöuramtslns viðvíkur, og hel' á þíngi gefa atkvæði mitt
móti nefndaráliti nn.

Konúngsfulltrúi: Um leíð og eg get þess, að eg í öllu veru-
legu er samþykkur því, er hinn háttvirti 1. komingkjörní þingmaður
sagði, vil eg enn fremur benda til þess, all eg ei nefndi sjóo bú-
stjórnarfelagsins í Suðuramtinu, heldur einúngis btínaðarsjóðína í
hinum ömtunum, þegar eg gat þess til, að stjórnin mundi leyfa, að
nokkuð af ávöxtum þeirra mætti leggja til þess ao stofna verklega
kennslu í brinaðarfræðí, ef henni væri haganlega fyrirkornið.

Framsögumaður : Mer þóktu góðar og æskilegar upplýsíngar
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þær, er hinn hæstvirti konúngs{ulltrúi gaf þíuginu, þó nefndinni
hefði þókt betra, al) þær hefðu komíð fram fyr en nú. Um upphæð
kollektupenínganna, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi blandabi sam-
an vil) einhvern hjalparsjóð handa Íslandi, sem ekki væri nema
nokkur þúsund dalir, skal eg ekki þrátta, því þar um verður rætt
á sínum tíma; en eg get ei annað haldið, en al) þeir séu töluvert
fe. Upplýsíng um upphæðina kemur kann ske fram seinna. Hvað
fyrirmyndarbúum viðvíkur, þá mun nefndin taka þal) til ítarlegri
umhugsunar, og einkum, hvort ei se betra að fá þau en ekki neitt
þó eg se samþykkur þíngmanninum IÍr Snæfellsnessýslu, al) betra De
al) hafa einn skóla, en slíkar lítilfjörlegar stofnanir, og mikil) minna
gagn al) þeim en reglulegum búnaðarskóla.

Um styrk úr húss- og bústjórnar-sj6ði Suðuramtslns vil eg benda
hinum fyrsta konúngkjörna þíngmanni á, al) hann ekki hefur tekið
rett eptir því, sem nefndaralitið fer fram á, en það er ekki, ao
búnaðarskrila skuli stofnsetja af sj6'ði felagsins, heldur, al) nefndin
væntir þess, al) felagio mundi styrkja únga menn, efnilega til jarð-
yrkju, en fátæka al) efnum, til þess al) koma þeim til menntunar í
skólanum, og kemur mer það kynlega fyrir, ef al) til þvílíks yrði ekki
fáaulegur styrkur af felaginu.

P. Petursson: Eg ætla mer ekki al) kasta þúngum steini á
nefndina, þó hún hafi farið í þá átt, sem hún hefur farið, nema ao
því leyti sem hún mátti sj,í fyrir, al) það mundi koma fyrir ekkert
að fara ao biðja stjórnina um slíkan skóla á þann hátt, sem hún
hefur gjört. Hin konúnglega auglýsíng gefur ekki von um, að stjórn-
in vilji stofna af rfkissjöðnum, heldur hefur hún eimingís heltíð styrk,
ef skólinn kæmist á fyrir viðleitni einstakra manna; það hefur því
ekki verlð ætlan stjórnarinnar al) stofna skólann, heldur styrkja hann,
þegar eitthvert skipulag væri kornið á hann. Mer virðist því, að
næst hefði verið al) reyna til al) koma búnaúarskóla á stofn mel)
samskotum einstakra manna, á'ður en málið hefði verið borlð aptur
fram fyrir stjórnina. Nefndin hefðí því heldur átt, úr því hún vildi,
al) mál þetta væri borið undir stjórnina af þessu þíngi, al) vita til,
hvort þíngmenn ei hefðu viljað skjóta fe saman til stofnunar skólans,
og mer kemur til hugar, að ef þíngmenn hefðu viljað gefa dagpen-
ínga sína á þínginu skólanum til stofnunar, þá hefði það verið gó'ð
byrjun, og eg get ekki ætlað, al) þíngmenn hefbí munað það miklu,
þar þeir eru annaðhvort launaðir embættismenn eða efnamenn ; stjórn-
in hefði þá af því getað sel) áhuga þíngslns á máli þessu og ao
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her re~i meira en orðin tóm, eins og aðrir landsmenn mundu hafa
gert gó~an róm a~ máli þessu og fúslega fetað í fótspor oddvita
sinna. En tir því malíb er svona komið, þá vil eg þó heldur fall-
ast á hreytíngaratkvæðí þíngmannsins úr Reykjavík en á álit nefnd-
arinnar, sem mer þykir of stórkostlegt.

P. Sigurðsson: Eg hef tekið eptir athugasemdum hins hæst-
virta komJ,ngsfulltrúa og annara um þetta mál. En eg fæ þó eigi
se~, a~ stofnun þessi muni verða farsælli eður affarabetri, þó hún
se skipt í deildir; eg fyrir mitt leyti held, ab oss se hollast að hafa
slíkt á einum stað ; því, ef menn óttast fyrir, a~ það falli á einum
stað, þá held eg það muni verða minni 'von um, a~ það geti stabíð
á 4 eða 5 stöðum. Hinn hæstvirti konúngs{ulltrúi hefur raunar
sagt, a~ stjórnin væri fús á að styrkja þetta mál, ef smáskólar væri
stofnaðir víðar en á einum stað, og að hún þá mundi ljá jörð leigu-
laust til styrktar þessari stofnun; en eg held, að þetta yrðí affara-
betra á einum stað, og að kennarinn þá feingi laun, sem samsvar-
aN svo sem afgjaldinu af 2 jörðum ; það held eg muni verða oss
farsælla. Stjórnin vill, að ver bændurnir gaungum á undan í því
a~ mennta oss; það hefur nú leingi geínglð svo, að ver höfum hlotið
a~ gera það ; en mer finnst það vera siðferðisleg skylda stjórnarinnar
a~ gánga á undan oss í menntun vorri; henni ber að gæta þess, að
undir bændastéttinní er komin velferð lands vors, og a~ grundvöll-
urinn fyrir velgeíngní bændastðttarínnar er einmitt þa~ a~ mennta
bændurna. þa~ er líka örðugt á voru strjálbyggða landi að fá þann
felagsskap og samtök, sem víð þarf, til þess að einn hlutur verði stofn-
aður frá rótum, þó nauðsynlegur se, en hægra veitir ab fá menn til
a~ styrkja þau fyrirtæki, sem eru komin á fót, og þá álítast nyt-
samleg.

1'1. Andresson: þa~ er lítið, sem eg ætlaði ao segja um þetta
mál, og fer það mikið í þá hina sömu stefnu, sem þíngmaðurínn
kvað á, sem nú settist; því í hverju máli, sem er, þá álít eg það
rettast og farsælast, að byrja á hinu minna, en eigi á hinu meira;
reynslan hefur margopt sýnt, að, þegar hugur vill mlklð, þá fær hönd
Iítið. Eg vil heldur, a~ stofnaður se einn búnaðarskölí, eptir kröpt-
um vorum, þó ekki verði hann stór, heldur en að stofna sinn í hverju
amtí. Eg held, a~ þíngíð ,geri óforsjállega í, ef það eigi mælir fram
með brinaðarskóla, svo sem unnt er, á einhvern hátt; og se það satt,
sem sagt er, að "bóndi er bústólpi, bú er landstólpl", þá er það víst,
<10 Vef ættum ao reyna a() sj:i um framfarir vorar, svo sem verður.

605



Eg hrilf-lmeykslaðtst :i orðum hins háttvirta 1. konúngkjörna þíng-
manns, og fannst mer þau næsta alvarleg, þar sem hann sagðí, al',
sjó'ður húss- og bristjórnar-felags Suburamtsins mundi ei styrkja þetta
mál; þótti mer það ósamkvæmt af manninum, al', hann nú eigi vill
styrkja stofnun þessa, þar sem hann þó hefur verið hvatamaður til
felags þessa og einn hinn fyrsti stofnandi þess. Stjórnin hefur aug-
lýst, al', menn þurfi eigi al', vænta styrks fr:í hennar hálfu al', fyrra
bragöl ; en mer þykir þó eigi of stórkostlegt fyrir þíngið, þó beðið væri
um eina jlir'ð leigulaust ; og er þat al', vísu ein af undirstöðunum
fyrir þessu máli, al', fá jörðina vel lagaöa til þessa fyrirtækis. Fáist

mí þetta, þá gæti vel leitt af þessu, al', "Mönstergaarde" kæmust á;
og eg mæli fastlega mel', því, al', þíngil', iÍ einhvern tiltækilegan hátt
mæli fram mel', þessari stofnun, svo ver þó feingjum einhverja mynd af
búna'ðarskóla. Eg held, að ver séum nú komnir nokkuð leingra en áour;
menn voru fyrrum sendir utan til þess að nema jarðyrkju, og stjórn-
in kostabi fe til þeirra, og svo sjálfir þeir; en ekki varð það þó þ,i
a'ð neinu Iiðí ; nú hafa menn aptur á seinni tímum verið sendir utan,
til a'ð læra híð sama, og horfir nú til gó'ðra ávaxta af, ef eigi verbur
niður kæft ; nú eru víða keyptir plógar, og menn eru farnir a'ð læra
ao stjórna þeim, og er það eitt, sem bætir landbúnaöínn ; en nú er

eingin von, ll'ð menn þessir muni fá áfram komist, ef þjóMn ekki
hjálpar neitt til, og hún getur ekki betur hjálpað til þessa, en mel',
því al', stofna brinabarskóla, enda þótt hann væri eigi nema einn, og
þao eigi sem fullkornnastur í fyrsta sinni.

Komíngs(ulltrúi: Af því eg er samþykkur þeim heiðraða þíng-
manni, er nú settist, í því, að menn heldur ættu al', byrja á litln en svo
stórkostlegu, sem kröptum vorum væri of vaxið, verð eg al', geta þess, a\'J
þao er dulítill misskilníngnr hjá honum, hafi hann meint, al', eg skilyrðis-
laust ætlaðist til, al', 3 þess konar búnabarskólar eða "Mönstergaarde",
sem eg hef umtalað, skyldu stofnast strax allir í einu, því það er auðsætt,
a'ð þetta gæti skeð smámsaman, eptir því sem efni og hentugleikar leyfbu.
En þar a'ð auki held eg, að alla þessa 3 búnaðarskóla, eins lagaða og
eg hef hugsað mer þá, mætti stofna fyrir miklu minna fe en einn
slíkan skóla, sem nefndin hefur stringið upp á; svo al', eg held, að
það yrbi ei hverju amti of vaxið, hvað kostnaðinn snertir, að koma
upp einum slíkum skóla í lllinni stíl.

.J. Kristjánsson: þa'ð getur verið, ao nefndinni hafi místekizt

í þessu máli; eg læt ósagt um þab ; en Mn hefur þó tekið það
sem g:efio í hinni konúnglegu auglýsíngu, ao mögulegt væri ao koma
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búnaðarskúla lÍ fót; hún hefur forðast ao retta hönd sína til ríkis-

sjóosins, og hrin nefndi heldur ekki einn sinni klausturjarðlrnar, því
hún áleit þær heyra til ríkissjéðnum, eins og til var bent her á
þíngi, þegar mál þetta kom fyrst til umræðu, Hún nefndi því
þenna sjúo, sem hún heIt mikinn og vel geymdan með ávöxtum hjá
stjúruinni ; heIt nefndin það vera efalaust mál, hver sjéðínn ætti,
.því hann ur öndverðlega gefinn til ao hjálpa þeim mönnum, sem

biðu halla á velmegan sinni í jarðeldshallærinu víð 1783, og áleit
hún þao betra, ao verja honum í góou árunum til velmegunar lands
'"01'5, ácnr en hallæri eða jarðeldar kæmu aptur, SYO menn feingi
staðizt, þegar harðnaði í ári. Nefndin áleit sjóNnn heldur ekki
einstakra manna eign, t. a. m. am ta ; og eg fæ eigi skílíð, ao enn
~e neitt það fram kornið, er sanni það, að nefndinni hafi mistekizt.
Ilvað áhrærir búnaðarsjóðí amtanna, þá getur vel verið, all SYO

standi á Í Suðuramtlnu, sem hinn háttvirti 1. konúngkjörni þíng-
Illaour gat um; en af búnaðarsjéði Norburamtsins er eg sannfærour
um að styrkur muni f;1st til þessarar stofnunar, Í þá átt, sem nefnd-
aralltið fer fram á.

G. Brandsson: :Þegar mál þetta var rætt her á þíngi 1853,
þá let eg í ljósi þá meiníngu mína, at mer virtist þat efasamt,
In-ort tími mundi vera til að koma á slíkri stofnun á landi her,
sem nú ræðir um, og hvort menn væru undir þat búnir. Eg l!~t
sama efa í ljósi við Inngangsumræðu þessa máls; og eg þykist hafa
nokkra reynslu fyrir mer í því efni; því lÍ meðan ekki er keypt
meira af búnaðarritum her, en raun gefur vitni um, þá held eg, ao
menu yfir höfuð séu ekki mjög fúsir lÍ ao gefa slíkri stofnun gaum
ella meðhald af nokkrum áhuga. Ekki get eg láo hinum háttvirta
1. konúngkjörna þíngrnannl, þó hann vilji halda í þetta litla fe,
sem bústjérnarfélag Suðuramtslns á; felagio hefur gert míkíð gagn;

en það er von, þó hann vilji fyrst sjá, hvað af stofnun þessari kann
ao verða, En hverjum yrM þao að kenna, ef felag þetta felli?
þao væri þjóðinni ao kenna, en ekki stjérnarmönnum þess. Eg get
ekki láo stjórninni, þ6 hún viljl ekki styrkja þetta mál, lÍ meðan
hún ~er, að áhugi landsmanna er ekki meiri en þetta. Ef að þjöðln
leti ser annt um þá menn, sem sigla til að læra jarðyrkju, þá
mundi þeim verða iitveguð jörð, og eg held líka, ao sumir bændur
seu eigi SYO efnalitlir, að þeir gætu ekki leo jörð til reynslu mel')
jarðarrækt. Eg held því, eins og þingmaður ReykYíkínga, að menn
ættu at byrja met lítið : því þá er ekki SYO mikill í húfi, hversu
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sem fara kann, og þá tel eg "íst, a\') stjórnin muni iltyrkja málið,
Eg er ekki heldur viss um, að nógir lærisveinar fáist í þenna skóla;
það getur skeð, ef nóg fe verbur lagt þeim til styrktar; en eg held
það komi her fram, sem optar, að efnin hljóti a'b ráða.

Þ. Sveinbjörnsson: Þíngmanni Árnesínga þótti eg harðmæltur
á'ban, en eg vil taka það fram, a\') það kom ekki eiginlega málinu
sjálfu víð, heldur því stórkostlega í nefndarálitinu, og þeirri miklu
kennslu, sem þar er sttingib upp <Í; þetta stórkostlega er á móti
skapi mínu, og eg vil heldur byrja með lítið en míkíb ; og ef Suð-
uramtsins húss- og bú- stjórnarfélag hefbi haft þá ánægju, að hafa
þíngmann Árnesínga leingur fyrir rneðlim, þá mundi honum hafa
verlð kunnugt, a'b það hefur styrkt jarðyrkju her i Su'ðuramtinu;
þa\') hefur láti'b kaupa plóg handa Bískupstríngnahreppí, og launað
jar'ðyrkjumönnum fyrir framtakssemi og dugnað, Eg er alls ekki
móti hugmyndinni, en eg er móti stórkostlegum fyrirtækjum, sem
yfirstíga krapta vora. Eg veit ekki, hvort eg hef skilið orð þíng-
mannsins rett, hvort hann er sömu skoðunar og eg, með þab að
byrja á hinu smáa, og hvort hann þá vill takmarka þa'b eingaungu
til Su'buramtsins; en þá er það í sömu stefnu og ræða þíngmanns
Reykjavíkur, nema hvað þessi fer feti leingra.

Framsögumaður : þa\') hefur optar en einu sinni verið tekið
fram her á þíngi sem aðalregla, að menn ættu a\') halda fram í sömu
stefnu hvað eptir annað í þeim málum, sem þíngíð tæki fyrir til
meðferðar; og því er það ætíð óhappalegt, þegar margar ólíkar
meiníngar koma fram í sama máli, hvert þíng eptir annað, og því
tekst nú hvað óhappalegast til með þetta mál, þar sem einn hinn
öflugasti verjandi fastheldni þessarar, hinn háttvirti 1. konúngkjörni
þíngmaður, er nú horfinn frá grundvallarreglunni. Hann skrifaði nl.
undir nefndarálltíð í þessu máli 1853, eins og það "ar þá; og nú,
þegar sama máli'ð kemur fyrir með sömu stefnu, hefur hann breytt
meiníngu sinni svo á heim árum, að hann "ill ekkert þý'ðast. I)a'ð
er skrítin uppástúnga, sem hinn 4. komíngkjörni þíngma'ður kom
fram með ; eg held eg verði að kalla það sníkjuferð á milli þíng-
manna, og fer eg ekki fleiri orðum þar um; eg held það se ekki
sem formlegust uppástúnga, og til þess að eyða ekki tíma til að
hrekja hana, tek eg hana sem gamanspaug. Hinn hæstvirti kon-
úngsfulltTÚi gaf þá upplýsíngu, a'ð styrkur til stofnunar smáskólum
mundi fást til brinaðarkennslu. þa'b er a'b vísu gott, þ"í það er þó
betra en ekkert. Hann gerði ráo fyrir heimakennslu ; en heima-
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kennsla krefur helrnakennara. Nlí bið eg þíngið ao athuga, að, ef
kennarinn fær ei annað en leigulausa ábýlisjöro Í laun (Konúngs-
(ulltrtíi: þao er ekki loku fyrir þab skotið), hvort margir hæfi-
legir menn mundu fást til ao takast þenna starfa á hendur. Eg
vero því að vera á því máli, ao uppástúngur nefndarinnar séu látnar
6áhræroar og samþykktar af þínginu; þyki þá stjórninni, ao um of
mikíð hafi verið beðib, getur Mn fært það saman; henni yrbí það
ekki að vandræðum, Þíngmaour Gullbringusýslu fór í líka átt og
hinn 4. komíngkjörni þíngmaður ; en hann geingur of Iítið inn í á-
sigkomulag vort, að mer virðist. Hann efaðist nm, ao lærisveinar
mundu fást í skóla þenna, en reynslan sýnir þó hiO gagnstæba ; og
vil eg segja honum einúngis eitt dæmi, að Vestfirbíngar hafa sent
mann norður lí Eyjafjiiro til ao nema jarðyrkju, og eg er viss UIIl,

ao margur færi ao nema, og leita ser jarbyrkjumenntunar, ef ao hann
hefbl tækifæri til þess her í landi.

Þ. Sveinbjörnsson: Mer virtist, sem framsögumaður brygOi
mer um hvíklyndi, þar sem eg hafbi skrifuð undir neíndanílltið 1853.
Eg finn opt skyldu mína ao beygja mig fyrir kríngnmstæðunum --
þó honum má ske ekki finnist ser það skylt - og þetta litla, sem
nú er á milli komið, það er auglýsíng stjórnarinnar 7. júní 1855.
Eg er of stoltur til þess, að vera að ítreka það með þrábeíbnl, sem
mer hefur verið neitað um, og sem eg veit að ekki fæst.

ll. Kr. Friðriksson: þar sem framsögumaður bar þínginu
hverflyndi á brýn, þá get eg ekki tekið þao til mín. En eg álít það
beina skyldu þíngsins, að breyta sannfæríngu sinni, þegar nægar á-
stæour eru til þess. Eg vil betur skýra hugsun mína um þetta efni.
Eg skildi þíngmann Árnesínga SYO, ao hann vildi byrja fyrst á hinu
smáa; nú set eg, að stjórnin lanaði jörð, og þá mættu menn sjá,
hversu heppnaðist tilraunin; mætti þá vera, ao styrkur feingist hjá
landsmönnum, og þá gætu menn smátt og smátt komízt leingra; þá
gætu menn smátt og smátt felnglð kennara, til þess að kenna hinar
bóklegu menntir. þao ríður á öllu, ao undirstaðan se góo; og ef
hún er góo, þá má smátt og smátt bæta við, þegar menn sjá, að
'vel geingur; þá mætti, ef til vill, skjóta saman fe handa kennurum,
og úr þessu gæti orðlð með tímanum góOUl' búnaðarsköll. En eg
held, að nú se eigi tími til, að stofna slíkan skóla, sem nefndin
hefur stúngíð upp á; og eg er sannfærour um, að nefndin hefur
hvorki íhugað, hversu mikið fe skóli þessi muni kosta, ne heldur,
hve langan tíma kennslan muni þurfa; það er ekki nóg að segja: í
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vetur skaltu læra ensku og þýzku, eða eitthvað á þá leið, því a'ð
einginn lærir allt á stuttum tíma.

E. Ú. Kúld : Eg skoða eingan skóla sem gagnlega stofnun, þar
sem eingar bóklegar menntir eru kenndar. Píngmaourinn, sem nú
settist, vill hafa einn kennara, eptir því sem mer skildist; en eg fæ ekki
skilið, að einn kennari nægi; það er ætlazt til meira, en ao hann kenni
a'ð plægja eða sletta ; því reynslan hefur sýnt, að þetta geta menn lært af
sjálfum ser upp í sveit. þar sem þfngmaburínn ;íleit allt svo ódýrt vi'ð
þessa "Mönstergaarðé', þá vil eg einúngis benda honum á eitt dæmi,
nefnilega prestaskólann ; nú vita menn, ao svo hagar til, ao fleiri eru
hændur í landinu en prestar, og því þurfa líka fleiri menn a'ð gánga á
brinaðarskdlann, heldur en þeir eru, sem á prestaskólann gánga. þíng-
maðurinn úr Gullbríngusýslu gat þess, ao áhugi manna mundi eigi
vera mikill í þessu efni, og þótti honum því eigi tími vera enu
kominn til slíkrar stofnunar; en það er nú samt eigi alstabar eins
hörmulega ástatt, eins og her er, eptir orðum hans; og eg get sagt
honum, ao her fyrir innan grindurnar þær arna situr einn maður,
sem hefur heitið miklu meira fe til stofnunar þessarar, en hinn hátt-
virti 4. komingkjörní þíngmaður stakk upp á að hver þíngmanna
leti, og væri þó má ske ekkert serlega á móti þYÍ; en eg get nú
ekki skilið það, að landsmenn þurfi að gánga á undan, á meðan
stjórnin ekki segir til, hversu míkíb hún muni styrkja mál þetta;
hún á einmitt að vera oddviti þess, og það vona eg hún gjöri, því
þess eru ótal dæmi í ö'ðrum löndum. Eg sé ekki, hvaða ágæti það
er, að fresta þessu máli, og eg skil ekki heldur, ao menn eigi endi-
lega að byrja á SYOlitlu, að það verði eintómt kák úr öllu saman.

II. K1'. Friðriksson: Eg held þíngmaðurínn hafi ekki skllið
mig rett, þar sem hann hélt, að eg ætlaðíst til, ao einn maður kenndi
(E. Ó. Kúld: nei); eg vildi láta byrja á 1 kennara; þegar meira fe
safnaðist, þá mætti bæta öðrum við, o. s. frv. Eg gat um, að
stjórnin mundi má ske lána jörð ; það kalla eg einmitt byrjun, og
mætti þá styrkja þá, sem á henni byggðu. Vil eg reyna með eina
slíka jörð O'lönstergaard) fyrst, og bæta síðan víð, þá er menn sjá,
a'ð vel geingur; en eigi datt mer í hug, ao allt þetta skyldi stofn-
ast jafnframt í senn. Þegar nú efni feingjust nægileg eptir þessar
tilraunir, þá ímynda eg mer, ao stofna mætti annan eins búnabar-
skóla, og nefndin fer fram. á. Eg áskil mer ao öðru leyti rett til,
ao orða breytíngaratkvæðl mitt í þessa stefnu á þann hátt, sem mer
vlrbist skiljanlegastur og ljósastur.
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P. Sigtlrðsson,' Áhrærandi það, el' þingmaður Gullbríngusýslu
tók fram, a~ ekki mundu fást lærisveinar í þenna skóla, þ:i ber eg
eingan kvíðboga fyrir því, og hef eg reynslu fyrir mer í því tilliti.
Eg veit, að margir úngir menn hafa haft lyst til þess a~ læra af þeim,
er utan fóru; en það stendur þessum einmitt í vegl, a\) þeir, sem
geta kennt, hafa ekki neinn samastað, er þeir geti kennt á.

Jf. Andresson: Eg vil og bæta því víð, til styrkíngar þVÍ,
sem þíngmaðurinn mælti nú seinast, að eg veit glöggt marga únga
menn, er vilja nema jarðyrkju, og hafa mikla lyst til þess, ef tæki-
færi væri til. En þeir jarðyrkjumenn, sem til eru, hafa eigi tök á
að kenna frá ser, og geta eigi tekið menn til kennslu, einmitt af
því jörbina vantar. Mer kom og óvænt af þíngmanni Gullbringu-
sýslu, a\) hann, eptir þVÍ sem eg skildi hann, virtist að mæla á móti
stofnun þessari á landi her, eður vildi fresta henni, af því tími
væri enn eigi til kominn; en má eg þá spyrja: hvenær kemur sá
tími? (EI. Kr. Friðriksson,' Þegar efnin eru næg feingin). Hvenær
fæðast þau efni? (H. Kr. Friðriksson,' Smátt og smátt), Hvað þVÍ
viðvíkur, sem hinn háttvirti 1. konúngkjörnl þingmaður sagðí um
mína persónu, þá mun eg tala þar um :í öðrum stað, en eg ætla
þó, a\) mer muni koma saman vib hann, því mig grun aN það ætfð,
að hann þó mundi vilja veita stofnun þessari liðsinni sitt. Eg álít,
að þíngið sízt ætti ao gera það, a\) ráða ekki til einhverrar byrjun-
ar, enda þótt hún ekki væri stór; og ekki er eg viss um, að nokkru
sinni komi tækifæri eða tími til þess, ef það er ekki kornið enn.

G. Brandsson: Þa\) er misskilníngur af þíngmanninum, ef hann
heldur, að eg se á móti stofnun þessari; eg er einúngis þeirrar
meiníngar, að eigi se kominn tími til þess að byrja hana á þann
hátt, sem nefndin stakk upp á; því þegar einu sinni er búið að
neita málinu af stjórnarinnar hálfu, þá er ekki til neins að fara
fram á hið sama aptur og aptur; það verbur ekki annað en umsvif,
og til þess geingur lángur tími. Eg er því þeirrar meiníngar, að
ver eigum að byrja sjálfir; það má byrja á litlu. Þegar talað er
um þessa mörgu lærlsveina, sem muni sækja skóla þenna, þá þykir
mer mikið, að einginn bóndi skuli hafa veri'ð svo eöallyndur, að
bjóða þeim jörð, sem lært hafa jarðyrkju erlendis. þá gætu þeir
þó Ieínglb tækifæri til að sýna, hvern árángur tilraunir þeirra hefðu,
fremur en þó þeir, eins og nú, væru feingnir til þess dag og dag
út um sveitir; þeir mundu þá einnig geta kennt nokkrum, sem lyst
og hæfilegleika hefðu til a\) nema af þeim, og undir eins haft tals-
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vert gagn af þeim á heimilinu, þegar þeir væru komnir til þroska
og menníngar, ekki síður en bændur nú hafa gagn af vinnumönnum
sínum, sem þó verða al'! greiða þeim kaup, en sem þessir líkast til
yrðu fríir víð, Ver erum vanir al'! búa við Iítið, og það dugar ekki
fyrir þ;í, sem sigla, al'! vilja laga allt eptir þeim hinum stórkostlegu
og agæm biinaðarskélum, sem þeir sjá ytra, og sem margir hverjir
eru lagaðir .1 hinn fullkomnasta hátt ; en reynslan verður bezt til
aú sýna, hver aðferðin se notasælli, sem upp á hefur verið stúngiú.

P. Pétureson» þaú sæti ekki á mer, aú vantreysta stjórninni
til þess aú efla menntun vora og framfarir; htin hefur gert það,
eptir því sem frekast hefur orðið. En þegar nú skýlaus orð stjórn-
arinnar liggja fyrir, þar sem Mn tekur pað skilyrði ljóslega [ram,
lið lnínaðarskóla-stofnunin skuli fyrst verða byrjuð af viðleitni
eða tilliiqum einstakra manna, þá er það að mínu áliti þrabelðní,
aú blðja aptur og aptur um þenna sama hlut á þenna hátt. Hvernig
hefði mí átt aú stofna þenna skóla á annan hrítt en þann, a'ð ein-
stakir menn hefðu skotið fe saman og styrkt til þessa fyrirtækis?
l>aú, sem eg stakk upp á áðan, um al'! þíngmenn skytil dagpeníngum
sínum saman, þaú var ekkert "gamanspaug" af mer, eins og fram-
sögumaður áleit aú væri, og það væri sorglegt, ef samskot til þarf-
legra fyrirtækja yrðu almennt kölluð "sníkjuferNr('. En úr Því nú
er svona híngt komið, þá vil eg -halla mer, eins og eg áúan let í
ljósi, aú breytíngaratkvæðí þíngmanns ReykYíkínga. Eg vil bæta því
við, að eg meinti eingan veginn, aú þíngmenn gæfu fáa dali af dag-
peníngum sínum, heldur, al'!þeir gæfu þá alla; það yrði þó eitthvað
2000 dalir; þá sæi stjórnin, að oss væri alvara, og hvílík hvöt væri
þetta ekki fyrir þjóðina, þegar hún sæi, aú fulltrúar hennar geingi
;Í undan með gó'Ou eptirdærni, til þess a'O f,í þessu fram korníð.

J1. Andrr)sson: Eg er mlkíllega samþykkur hinum háttvirta
kenringkjörna þíngmanni, að það væri mjög álitlegt, ef þíngið geingi
á undan í þessu efni; en ekki get eg veríð honum samþykkur í því,
aú þetta se þrabelðni, því málinu er þó Iarið fram síðan 1853, og
það fer í aðra stefnu, þar sem nú er beðið um kollektupeníngana
til stofnunar þessarar; því eg ímynda mer fe þetta fulla eign lands-
manna, og að þeir eigi fulla heimtíngu á því, og er þetta því eingin
þrabeíðní.

P. Petursson: Yfir höfuð álít eg réttara, að biðja um styrk rir
rfklssjöðnuru, - þaú er að skilja: þegar stjórnin er ekki búin aú
neita nm þa~ .: heldur en taka til einstaka ~jlÍtJi. þaú er von á,
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ao stjórnin muni kann ske veita styrk úr ríklssjöðnum, en hitt er

einmitt ao koma málinu á valtan fót, og, ef til vill, kippa rótum
undan því, ao bi\)ja um fe úr sjó\)i, sem má ske ekkert verour tekið
úr; og þegar bent el' :i einstaka sjóoi, þá hefur stjérnín, ef til vill,
yfirgnæfandi astæbur til ao neita þVÍ. Ao því leyti nú er beN!) UIll

styrk af þessum sjóN, sem nefndin hefur til tekið, þá er þao raunar
satt, ao málið fer ekki í sömu stefnu og 1853; en ef nú einginn
styrkur fæst af kollektupeníngunum, þá er ekki annað fyrir, en a'O
skjóta málinu á frest, ef þíngio hefur ekki neitt annað til fyrirvara.
Eg er þeirrar melníngar, ao einn skóli þurfi miklu meira fe, en fleiri
snuiskölar, og ao þeir sðu oss míkíb hentugrí ; því her el' landslag

misjafnt, og sömu btinaöarreglur gilda eigi alstaöar út Ulll land, og
Vao el' alkunnugt, a\') fyrir norðan, austan og vestan em ýmsir slöir
með landshagi, sem eigi em sprottnír af édugnaðí landsmanna, heldur

af nauðsyn, þar sem mismunur náttúrunnar krefur mismunandi krapta
og mismunandi aMer\') til a\') nota hana.

J. Hávarðsson: Eg vil fylgja nefndinni í höfuðstefnunní, því
henni geingur gott til, og IIlÍn hefur se\'), hvílík nauðsyn hel' er :í
búnabarskúla. en samt finnst mer það eðlilegast í þessu máli, a\') snúa

ser til landsmanna fyrst, a\') skjóta saman fe til stofnunar þessarar,
og ef vér gjömll1 það a\) nokkrum mun, þá vona eg líka rífum styrks
fr:í stjórninni á eptir; en gjöruni ,er það lítio og sýnum, a\') oss CI'

ekki annt um stofnunina, þá mun hún a\') því skapi minna tillcggja.
Eg vil og helzt hafa skólana 3, eða sinn í hverju amtí, og hallast
eg því að breytíngarntkvæðl hins heíðraða þíngmanns Reykvíkínga,

og fer eg í því eptir hugsunarhætti amtsbúa. Scrlncrt af þessuni
ömtum hefur sinn sjú\') út af fyrir sig, og er eins og arntsbúar hlynni
hver a\) sínu amti, og mundu því vilja, a\) skólar kæmust þar upp.

Eg ætla því, eins og eg á\)an sagði, hentugra að hafa skólana sinu
í hverju amti, þó þeir yrðu minni fyrir það í fyrstu.

J. Samsonsson : Á næstlíðnu. þíngi, þegar málefni þetta val'
rætt, let eg í ljósi þá meiníngu mína viðvíkjandí búnaðarskóla-stofn-
un her á landi, að þar til mundi líklegast, ao biðja stjórnina um, a\')
leggja slíkri skólastofnun til hag hæ ma b6jörlJ. Og sömu meiníngar
er eg enn, og sú er meiníng fleiri Skagfirbínga, er fleirum sinnum
hafa þar um rætt; og eg hef og sjálfur heyrt amtmannínn í Norðaustur-
amtinu segja meiníngu sína um það, all hann vildi helzt, að slíkur
skóli kæmist ,i fót í því amti út af fyrir sig, og a\) því vildi hann

styrkja eptir mætti á þann hátt, er mögulegastur væri, með tímanum,
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J. Sigurðsson: Eg er einn af þeim, setu álíta betra a~ byrja ;Í

litlu Iyrst, og er þv] ekki Ijærrí því, ao nefndin hafi stúnglö upp á
vel miklu, eða umfangsmiklum skóla, Ao öðru leyti felli eg mlg vel
við nefndar.ílltib. Eg skil ekki Í þvi, hvernig sumir vilja hafa marga
skúla, en vilja þó ekki hafa einn. þao má þó ætla stjdrnlnní, ao
lnin mundi takmarka þenna eina skóla, þó hann kærníst upp, eins
og henni þykir hæfilegt og eiga: við, og hún ser ao efnin leyfa.

Ilvað stefnuna hjá nefndinni snertir, þá ætla eg það að ,íHU
lögulegru, ao hún hefur farið í líka stefnu og her nr á alþíngi í
hitt eð fyrra, nema í því atriði, sem os:; hefur verið neltab Ulll bein-
línis, ao fá styrk úr ríklssjóðnum. þao lítur svo út, eins og efna-
leysi vort vaki allt af fyrir stjórninni, og þVÍ þykir mer það Illjiig
undarlegt, þegar talað er um ao koma einhverri nauðsynlegri stiptun
,i fót, ao hún skuli "ilja láta oss byrja á, ao leggja fe til stofnunar
þessarar, en skorast sjálf undan því, ao gánga á undan með þessu
stofnun. þao Hjá þó allir, hvort þao er ekki aðkvæðamelra, ao hún,
sem hefur allt framkvæmdarvaldið Í höndum ser, fyrirsklpaðí slíkar
stofnanir, heldur en ao bíta kotúngana vera á undan, og ætlast til
þess, ao geta Iríazt við framkvæmdarskylduna undir þVÍ yílrskynl,
:to þeir, sem eru ao bauka hver í sínu horni, hafi samskot og sam-
tök til ao koma upp þarflegulll og stórum stiptununi. Mer sýn is t

nefudln hafi heppilega vísað á efni, sem víð eigum, kollcktupeníng-
ana; þao er ekki þarfara, ao þeir liggi einatt svona arðlausir, eptir
því sem menn til vita, heldur en að þeir séu notaðir til ao komu
upp búnaðarskóla, sem gæti orðið öllu landinu til framfara. Sjúi
stjórnin, ao hún einhverra krmgumstæða vegna geti ekki tekið til kol-

lektupenínganna til þessa, þ,i fáum ver ao heyra það, og þá finnst
llIer fyrst tími til, að landsmenn tali um að skjóta fe saman til þess,
en ekki fyr. Eg fyrir mitt leyti vil, ao skólinn iie einn, og þarf
þó ekki ao byrja mel'! ao hafa hann mjög stéran, og mæli eg í þá
átt fram mco nefndarálitinu.

P. Pétursson : Mer sýnist vera mikill munur á þessari mennt-

uuarstofnun, sem her er umtalsefnlð, og öðrum menntunarstofnunum.
Þíngmanni Mýrasýslu þótti það undarlegt, ef stjórnin vildi ekki vera
oddviti slíkra stofnana, og er það satt, þegar um þær stufnanir el'
al) gjöra, sem eru einstaklegs eðlis, og sem stjórnin gettu' ekki ætlazt
til, að landsmenn hafi almennan áhuga á. En um búnabar-
skúlu er ÖOl'U máli ilO gegna; stjérnin verbur al) gjöra do fyrir,
ai\ ef hann lÍ ac geta haft her happasæl áhrif, þá hljóti áhugi lands-
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manna á honum á~ur a~ vera vaknaður, og þenna áhuga getlw hún
af eingu betur se\), eft af samskotum landsmanna. Af þessum ,í-
stæðum ímynda eg mer, að stjórnin hafi svarað, eins og 11IÍnhefur
gjört, upp á mál þetta í hinni konúnglegu auglýsíngu til þessa þíngs,
að Mn hefur viljað sjá þenna áhuga. Stjórnin er búin að sjá.
áhuga þíngsins í þessu, en hún getur ekki farið eptir því um allan
almenníng, því þeir menn, sem her sItja, eru flestir leingra komnir
í menntun, en almenníngur er yfir höfuð. Mer sýnist því eðlilegt,
þó stjórnin víðvíkjandi þessari stofnun vilji vita elmcnnati áhugct
landsmanna, hversu mikill hann er, á\)ur en hún fer að hjálpa til
með fðstyrk, a\) koma henni á fót.

J. Sigurðsson: Eg se ekki betur, en að stjórninni megi þó
vera kunnugur áhugi -landsmanna í þessu efni, þar sem þeir hafa
sent um það bænarsknír hvað eptir annað til alþínganna her, og ef
alþíngin hvert eptir annað biðja stjórnina um þetta. Hvað sam-
skotin snertir, þá hefur einginn lýst óvilja landsmanna til a\) gjöra
þau, ef a~ nauðsyn krefur; en það virðíst mer undarlegt að vilja
klípa af því litla fe, sem landsmenn eiga, og sem allt er í gángi
til óumflýjanlegra lífsbjargar-þarfa, en láta þá penínga vera óáhrær\)a,
sem landsmenn eiga arðlausa, og taka ekki heldur fyr til þeirra, og
það eru einmitt kollektupeníngarnír, sem menn ekki víta til, að l:ltJU

mí brúkaöír til landsins lffsbjargar-þarfa, og vil eg fyrst fá þá, og
sjá, hvað þeir duga.

G. Brandsson: Eg held það se mlsskilníngur sumra þing-
manna, að þingmaður Reykvíkínga ætlist til, a\) stofnaðir verði í einu
3 búnaðarskölar, heldur tók eg það svo, a\) hann vilji, a'b nokkrir
menn sðu styrktir meb því, a\) þeir fái vissar haganlegar jarðir til
áblÍ'bar, og ef þeir, eða einhver þeirra, þá blömgaðlst, þá mætti fara
lelngra, gjöra kennsluna meir en verklega einúngis, og stofna smá-
skóla. Eg skildi hann svo, sem hann vildi einmitt byrja á litlu í
fyrstunni, og freka heldur á sfðan,

Framsögumaðu1': þa'b eru nú komnar fram nlllrgar meiníngar
um mál þetta, og ætla eg ekki a'ð eyða tíma til a'ð svara þeim út í
hörgul, enda mætti það æra óstö\)ugan að elta þær allar. Mer finnst
þær líka sumar hegómi, og sumar reka sig SYO hver á aðra, og
fella sig sjálfar, a\) eg vona, a\) þíngi'b haldi staðfestu sinni fyrir þeim,
og vinsí þa'b úr þeim, sem því þykir nýtilegast. En þar sem hinn
4. konúngkjörni þingmaður heldur SYO fast meb samskotunum her
á þingi, að hann fór all hreifa máls á þeim aptur, þá verð eg að svara
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þVÍ, sg benda honum stuttlega á, að eg veit ekki, hvort t. a. lll.

allir þingmenn þyldu ao inissa dagpenínga sína, þó hann kunni að
þola það, sem bæoi hefur gól'! laun og er her lí staðnum og þarf
svo sem eingu al'! kosta til þíngsetunnar. Eg held, ao uppástringa
hans þessi se líkust þVÍ, al'! vilja skera breiðan þveíng af annars
skinni. Hann sagði, al'! her væru SYO margir launaðir embættismenn.
Eg þekki nú launin þeirra sumra; þau eru ekki há, og þegar þeir
fara á þíng, verða þeir ao fá menn til að gegna embætti sínu, auk
þess sem bú þeirra, aðalbjargræðisstofnlnn, missir af umsjón þeirra
allra og vlnnu margra þeirra. Og hvað má þá um bændurna segja?
þeim er dýrmætur þessi tíminn, þao er bezt! bjargræblstímlnn og ö:i

tíminn, sem krefur mestrar fyrirhyggju.
J. Sigul'ðsson: Eg vil ao eim; bæta því við, að það mundu

ekki verða mörg þúsund dala, sem saman kæmu, þó þíngmenn gæfu
þao til stofnunar búnacarskólans, sem afg:íngs yrbí frá (illum kostnabi
af dagpeníngum þeirra. Sumir af þíngmönnum þurfa til dæmis að
taka mann í sinn stað, meðan þeir eru her, og gjalda honum kaup,
kosta ferð sína og sig her, og margt fleira, sem frá yrðí al'! dragast,
fyrir utan það, ao þeir geta tapað bústofninum fyrir forsómun SUlIl-

ársins, ef harður vetur kemur, og yrðí þá ágóN alþíngismanna ekki
2, og ekki 1 þúsund dala. Eg held þVÍ, ao það yrðí töluvert :i-
litlegra al'! taka þ,í 13 eða 14 þúsund dali, sem menn hafa stlÍngit
upp á, og sem nú eru arðlausír, og menn vonast þó eptir, ao Sen
meiri en 13 eða 14 þúsund dalir, ef hreinlega og vel eru gjörðir
upp reikníngarnír.

P. Petursson: l\ler þykir vænt um, ao þessar upplýsingar voru
her gefnar; því eg vona, al'! stjórnin sjái það af þeim í þíngtíðlnd-
unum, al'! þa\'! er krfngumstæðunum ao kenna, en ekki viljaleysi þíng-
manna, al'! þeir geta ekki gjört þessi samskot.

G. Brandsson: Eg veit ekki, hvort Iramsllgumaður hefur meint
þa\'! til mín, þegar hann sagðí, ao meíníngarnar ræki sig hver ,í aðra,
og eg skipti mer ekki heldur af því. Annars má hann ekki kippa
Sel' upp vi\'! það, þó ýmsar meiníngar Iýsi ser á þínginu, og þó finnst
mer aðalmelníngín vera ein hjá öllu III , en það er: a'6 bæta búnað-
inn í landinu yfir höfuð. Meiningamunurinn er því í raun og veru
ekki SyO stórkostlegnr, sem hann virðist ætla. Nefndin hefur viljað
byrja strax á því, a\'! stofna mikinn og máttugan búnaðarskúla fyrir
allt Iandíð, en aðrir hafa vlljab byrja á hinu minna, og stíga síðan
til hins meira, eptir sem efni og krfngumstæður leyfðu. Ttlgangur-
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inn er því sá sami hjá öllum, en aðferðin til a~ koma honum fram
að nokkru leyti mismunandi.

St. Jónsson: Eg ætla það muni nú, ef til vill, líka geta á-
litizt of stórt a~ biðja um 3 skóla í staðinn fyrir 1, ef þeir ættu að
verða a~ nokkru gagni, þó það á hinn bóginn væri æskilegt. Hægra
er a'ð stofna 1 bú heldur en 3 af sömu efnum, og eptir því verða
þó kraptarnir minni, sem þeim er meira tvístrað, og svo hafa menn
jafnan sagt her á þíngí, þegar hefur verið talað um verzlun eða
hvað annað, sem þetta hefur átt vlð, og ef þessir 3 skólar, eða hvað
það nefnist, eiga einúngis að vera fyrirmynd, en ekki a~ veita
neina kennslu, þá get eg ekki gjört svo míkíð úr þeim, því menn
hafa þó nokkuð af þess konar fyrirmyndum allareiðu fyrir, og margir
eru farnir a~ geta stýrt plóg og gjört fleira, sem þar a~ lýtur. En
það þykir þó ónóg til verulegrar jarðyrkju, Eg held ekki þurfi
heldur að óttast fyrir því, a'ð ekki fáist nógir í slíkan skóla, held-
ur mun mega fullyrða, a'ð í hann kæmust færri en vildu, ef a'ð kostir
væru þolanlegir. Líka verð eg a'ð halda, að kennslan kæmi a'ð gó'ðu
gagni, hvar sem hún væri kennd her á landi, því menn vita, að
nokkrir menn hafa lært jarðyrkju erlendis, og hefur lærdómur þeirra
kornið að gagni, hvar sem þeir hafa verið á landinu.

P. Sigurðsson: Eg tók ekki eptir, hvort þíngmaðurlnn, sem
nú talaði, tók ser breytíngaratkvæðí eða ekki, og vil eg því áskilja
mer breytíngaratkvæöí í þá átt, sem hann talaði, að fyrst um sinn
verði stofnaðar her að eins einn "ilfönstergaard".

Forseti: þar eð nú tekur einginn til máls framar, álít eg þess-
ari undírbúníngsumræðu lekið. Eg bíð þá, sem hafa tekið ser breyt-
íngaratkvæðl, að hafa þau svo greinilega orðuð, að einginn efi se
vi'ð þau, eða þeim þurfi aptur að breyta víð hina síðustu umræðu
málsins.

þa'ð, sem nú kemur næst til umræðu eptir dagskránni, er upp-
ástúnga þíngmanns Barðstrendínga um meböl til að afstýra vöruskorti
og hallæri her á landi.

Var uppástúngan afhent upp.ístringumannl, próf. Ó. Sívertsen,
og las hann hana upp með leyfi forseta, svo hljóðandi:

"Ekki er rá'ð, nema í tíma se tekíb", og ætla eg orðsháttur sá
ætti sízt að gleymast í þeim efnum, sem lands og lý'ða velferð er
undir komin. Flestir af oss munu þegar orðnir varir víð breytíngu
frá undan farandi tíma góðæri til bágara árferbis, og a'ð nú strax í
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byrjuninni hefur talsvert borið á heyjaskorti og sumstabar á sauð-
fjármissi, ofan á tjón það, sem víða kemur við og heldur áfram í
landinu, af sauOfjársýkinni. Bjargarskortur, jafnvel sultur og seyra,
bryddi því sumstabar töluvert á ser seinast liNo vor. Arður af bú-
smala, sem til er, lítur út fyrir ao verbí mjög rýr í sumar, verzl-
unarstaðir margir hverjir hafa verið, og enda eru enn, einmitt um
verzlunartímann síður en ekki byrgir af kornvöru, og stjórnin sjálf
hefur auglýst, að í því efni ætlaði hún hvorki ser ne fastakaupmönn-
um landsins "serstakleg afsklptl", Þegar alls þessa er gætt og menn
um leið geta gjört ráo fyrir, ab ekki komi strax það g(íoæri og þeir
heillatímar, sem af sjalíu ser ráN fram úr þessu, hygg eg oss mætti
finnast, "a'ð fyrri er þúngt en á sjálfum Iiggl", og að ver ættum því
ei landsmanna vorra vegna a'ð vera hugsunar- og aðgjörða-Iausír í
þessum þeirra vandkvæðum og vandræðum, sem, ef til vill, varbað
geta líf og velferð þeirra.

Eg veit ei betur, en þíng þetta, sem oss Íslendingum er veitt
af konúnglegri mildi, eigi a'ð hugleiða og vera rállgefandi í öllu því
fyrirkomulagi, sem skípulegast, bezt og heillavænlegast er fyrir þjóo-
ina. Eg dylst ei víð, ao þett.a se vilji vors mildasta konúngs og
hann ætlist til þess af þínginu, og líka, að landsmenn voni þess og
beri það traust til þíngslns, ao það í þeim efnum láti sitt ei eptir
liggja. Eg trúi því ei að óreyndu, að þínglð muni skora sig undan
að taka málefni þetta til meðferðar, þó að uppástúngan se ao því
leyti einstakl eg, sem hún er yfirgripsmeiri.

Eg veit til, ab heima í héruðum hafa menn verið að gjöra til-
raunir með samtök til gætilegra heyja-ásetnínga, og til all selja ei
fyrir lítill verð, eða fyrir einhvern óþarfa, matbjörg út úr landinu,
og held eg vel færi á, all þíngio tæki í sama streinginn og hugleiddi,
hvort ei mætti fá hin heiðruðu yfirvöld landsins að hlutast til með
gó'tmm ráðum, hversu helzt mætti reyna a'ð koma í veg fyrir lífs og
velferla hnekki þá, sem opt hafa her í landi leitt af bágu árferoi
(hallærum), og hvernig helzt stjórnin gæti veitt landinu aðstoð því til
framkvæmdar ; eða hvað annað, sem þíngio í þessu efni kynni ao
finna og álíta tiltækilegast.

Eg leyfi mer því að óska þess, ao nefnd verði kosin í málefni
þessu, sem taki til yfirvegunar.
1. Hvort ei se nauðsynlegt ab biðja um alvarleg afskipti stjórnar-

innar, ao hún feli yfirvöldum landsins li hendur að hlutast til
um hvað eina það, er afstýrí vandræðum af hallæri, og að hún
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beri umsorgun fyrir, a~ hjá verzlunarmönnum se fáanleg korn-
vara og aðrar helztu nauðsynjar.

2. Og til bráðabyrgða: a, hvort þíngíð mætti ei fela háyfirvöldum
landsins :í hendur kröptuglega að áminna og aðvara landsmenn
um skynsamlega heyja-ásetníngu og gætilega meðferð á matbjörg
sinni: ab selja hana ei burtu úr landinu fyrir annað en korn-
vöru og brýnustu nauðsynjar. Og b, hvort fulltrúar þjöðurlnnar,
hver í sínu héraði, ættu ei að hlutast til hins sama.

Heykjavík, l6. dag j úlímáua'bar 1855.

Ó. Sioertsen",
Ó. Sívertssen: Eg ætla nú ekki að leingja þingræðumar með

því a~ tala margt um uppástúngu þessa; því bæði eru astæðurnar
í henni sjálfri ljósar, og svo veit eg, að málið, sem hún fer fram
á, þykir öllum mikils umvarðandl, Eg ætla því að bíða, þangað til
eg heyri ræður þíngmanna um hana.

J. Sigurðsson: Eg held uppástúngu þessa mjög þarflega, og
vona, að þínglð gefi henni gó~an róm, og eg mæli mikillega fram
með því, a~ þíngmenn gefi athygli þessu efni, en ser í lagi því
atrlðl uppástúngunnar, sem sýnist a~ vera í réttu formi og eptir
þeim rettu þínglagareglum, atl þíngi~ riti konúngi bænarskrá um,
að hann virðist að sjá um, að landið verði byrgt upp af nauðsynja-
vöru, og láti alvarlega gæta þess ár hvert, og gæta þess með annari
betri forsjá, en a~ telja það til gildis, all hann opni her hafnirnar
fyrir þeim, sem kann ske vilja aldrei koma her, því ver lifum
víð lítill.

E. Ó. Kúld: Eg efast ekki um, að allir þíngmenn finni ser
skylt að taka málið til yfirvegunar, jafnvel þó eg se nokkuð á
annari skoðun um það, en þfngmaður Mýramanna. Uppástúngan fer
fram á, að menn í tíma sjái vill voruskortí og heyjaleysi. lha~
vöruskort snertir, þá kynni stjórnin a~ geta rá'ðitl bót á honum, en
um heyjaskort og peníngsásetníng finnst mer sízt af öllu eiga, víð,
að þíngi~ riti konúngi bænarakra. Um þetta síðara atriði hefur
verið rætt á hðraðafundum, og einn fundur í Vestfírðíngafjórðúngl
ritaði um það ávarp til amtmanns síns; og til allflestra sveita í því
þíngi, sem fundarmenn áttu heima, og þótt því væri nokkuð mis-
jafnlega tekið, þá hefur það þó leitt gott af ser, því sumstaðar fell
minni peníngur í vor, en í fyrra vor, og "ar þó harðari vetur og
vor núna, en í fyrra. Sumstaðar var og ávarpi þessu tekið vel, og
eg þakka það einmitt með fram þessu, a~ minna varð af skepnu-
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felli þar, en í hitt e~ fyrra. Eg ímynda mer ekki, a~ luiyflrvðldin
í landinu, ef þíngið nú sneri ser til þeirra, og ritaði þeim her um
fyrir forseta sinn, mundu ekki gjöra gó~an róm a~ þessu og efla
það sem mest þeim væri mögulegt, með því a~ senda aðvaranir og
áminníngar um það út um landið, Þa~ kann nú a~ virðast svo,
sem þetta atriði heyri undir sveitarstjórnina, en eg held, a~ þa~
felngi meiri þýðíngu og gildi, ef það kæmi meðfram frá hayfir-
völdunum, og þau styddu það. Ef þíngíb vildi því rita þeim rívarp
um þetta síðara atriði uppastúngunnar, sem eg held réttast a~ þao
gjöri, gegnum forseta sinn, ef það er ekki móti réttu formi, þ,í
þyrfti má ske einga nefnd ao setja í þessu máli; en eg vil samt,
ef það sýnist betra, a~ nefnd se sett í það - þó þíngm hafi feingio
þegar mikið a~ starfa - heldur en það falli niður.

Konúngsfulltr'úi: Efni það, sem bænarskrá þessi talar UIlI,

er, eins og allir þíngmenn munu viðkannast, mikils áríðandi fyrir
landið, ser í lagi að því leyti sem hún miðar til þess ao stuðla ao
því, að heyjaásetníngar verði skynsamlegar, og því vil eg ei vera
því mótfallinn, þó nefnd se kosin í málinu. En nefndarinnar verk-
efni ætti ekki a~ vera þa~ að rlÍoa þínginu til, að senda konúngi
bænarskrá um þetta efni, því það getur ekki átt Ser neinn stað,
eptir því sem uppástungan er löguð, þar á mót ætti nefnd þessi
að yfirvega og stínga upp á þ,í víð þínglð, upp á hvern máta og

í hverju formi það bezt gæti ráðlagt landsbúum og upphvatt þá til,
ao hafa eptirlit á og styðja :10 því í hverri sveit, ao bændur ekki
settu öðruvísi en skynsamlega á hey sín; því þegar nauðsynlega
framsýni hefur skort í þessu tilliti, hefur þao opt, eins og öllum er
kunnugt, ollað landsbúum hins stórkostlegasta tjóns.

G. Brandsson: Eg viöurkenní það, að uppástúngan er af góú-
um rökum sprottin. En ef þíngib ritar í gegnum forseta sinn til
héraðanna, eins og hinn hæstvirti konúngsfulltrúi stakk upp á, þá
fær það ávarp eingan skipandi krapt, og þá vero ur að eiga uudir
kasti, hvað það verkar, eða hvort það hefur meiri áhrif, en þó þa'ð
kæmi frá héraðsbúum sjálfum. A'ð senda konúngl nú þegar bænar-
skrá um vörubyrgðír, sýnist mer lýsa hræðslu fyrir hinni frjálsu
verslun, og því vil eg ekki ráða til þess. Mer finnst allur dagur
til stefnu í Þ"í efni, og hafi stjórnin ekki gjört betur híngað til, en
uppfylla þá skyldu sína, sem hún sjálf hefur játao að á ser hali
hvílt, ao byrgja oss upp með nauðsynjar, ao undanförnu: þá hef
eg litla von um, a'ð hún gjöri eða geti það her eptir.
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J. Samsonsson : Í tilliti til heyjaásetnínganna á haustin get
eg þess, að nú verandi sýslumaður í Skagafjarðarsýslu mun hafa á
hverju manntalsþíngí í sumar tekið fram með alvarlegri áminníngu
bæði til hreppstjóra og annara bænda, að þeir framvegis gættu þess,
að setja forsjallega á heyafla sinn á haustin, og var því vel tekið,
því heldur sem tíð og kringumstæður næstlíðln vetur sýndu fram á,
ao slíkt væri jafnan nauðsynlegt.

it!. Andresson: þao gleður mig, að bendíng hins hæstvirta
lwnúngsfulltrúa var einmitt í sömu stefnu og það, sem mer kom í
hug, þegar eg las þessa uppástúngu lí lestrarsalnum. Hvað heyja-
ásetníng snertir, þá er hann mjög áríðandi atriðí í öllum búnaði
vorum. Þíngio getur að vísu ekki haft neinn skipandi myndugleika,
en þao gæti kornið ráOIeggíngum og upphvatníngum til landsmanna
á gáng, og það held eg væri mjög æskilegt og gott. Eg man eptir
því, af því eg er nú gamall orðinn, að stíptamtmaður her, mig minn-
ir greifi Trampe, gaf út áminníngu til landsbúa 1809, ao nota öll
landsgæði sem bezt; þá var stríostíð og harbærí, og gjörbu menn að
því góðan róm. Eg held þess vegna, ao það væri mjög gott, að
þíngíð ritaði amtmönnum landsins um þetta, og þeir sendu síðan
viðlíka upphvatningu til landsbúa um það. Í Árnessýslu eru nú í
hverjum hreppi komnar á búnabarnefndír, sem standa undir einni
sýslunefnd, og er þetta eitt atriði af því, sem þær eiga að starfa,
ao sjá um heyjaásetníng manna. En ekki geta þær gefið nema
raðleggíngar, enda eru þær stofnaðar af bændum sjálfum, en ekki
af tilhlutun yfirvaldanna. Eg vil því stinga upp á því, hvort þetta
se ekki farandi vegur fyrir þíngíð, því eg efast ekki um, ao það
verkaði nokkuð, ef háyfirvöld landsins lðtu slíka aðvörun gánga út
til landsmanna. Nú bendir og flest til harbærís, og hið milda stríð,
sem nú er, bætir ekki um, og óseo, hvaða áhrif það kann ao hafa
fyrir oss, þó þau séu ekki orðin tilfinnanleg enn.

KonúngsfulltrtU: Mál það, sem her ræðir um, er SYO ser-
staklegs eðlis og þar að auki SYO ógreitt aðgaungu, eptir því sem
uppástúngan er löguð, al) eg ætla það þó betra, ao nefnd manna
yfirvegi og stingi upp á því við þíngíð, í hverju formi því skuli
ráða til lykta, heldur en að þetta s.l gjört eptir lausri uppástúngu
her frá bekkjunum.

Y. Finsen: Mer þótti bendíng hins hæstvírta konúngsfulltrúa
ágæt, en eg skildi hann SYO, sem nefndin, ef hún yrði sett, væri
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ekki bundin vi~ það atriði, sem hann nefndi, heldur gæti tekið uppá-
stúnguna yfir höfuð til yfirvegunar.

P. Petursson: Eg skildi bendíngu hins hæstvirta konúngsfull-
trúa svo, a~ þingið skildi fá forseta sinn til a~ rita ávarp til manna
upp í sveitum, en ekki til hayfírvaldanna, eins og þíngmaður Ár-
nesinga fór fram á.

Konúngsfulltrúi: Þa~ var meiníng mín, að svo skyldi vera,
sem hinn heíörabl þíngmaður sagðí ; en þar hjá ætlaðist eg til, að
nefnd sú, sem kosin yrðí, skyldi finna þann veg og stínga upp á
honum, er bezt væri að fara, svo a~ málinu yrðí haganlega og skyn-
samlega ráN'O til lykta.

P. Petursson: Eg er viss um, að allir þíngmenn taka mikla
hlutdeild í máli þessu, sem er svo mikilvægt, og eg held það væri
gott, að nefnd yrðí sett í það, Eg vil einúngis vekja athygli manna
á því, hvort það mundi ekki spara tíma og hvort þingið mundi ekki
ná sama tilgángi með því, a~ allir þíngmenn kæmu saman, og kæmu
ser niður á einhverjum föstum reglum, sem þeir vildu sfðan fylgja
fram í sveitunum, t. a. m., a~ sveítanefndir yrðu sem víðast stofn-
aðar til að annast um þetta. Í uppástúngunni er ásetníngur li hey
helzt tekinn fram, og erþað mjög árí~andi atriðl fyrir sveitabændur,
en ekki eins fyrir sjóarmanninn. þó getur skortur allt eins vel
korníð a~ við sjó, og ef þá ætti a'O taka hvað eina til greina í því
efni, t. a. m. fiskverkun og fisksölu sjávarbdndans, þá held eg það
mundi taka ærinn tíma á þinginu og tefja störf þess meira, en ef
hin aðferbín væri höf1>. Og úr því nú þfngíð verður að fara bónar-
veg til landsmanna, þá veit eg ekki, hvort það hefur meiri áhrif,
þó þínglð skrifi, heldur en ef að þíngmenn fylgja fram málinu sjálfir
eptir einhverjum föstum reglum, sem þeir kæmu ser her níður á.
Eg vildi að eins vekja athygli manna á þessu, án þess að eg mæli
þó lí móti nefnd í málinu, ef þínginu virðíst svo betur fara.

St. Jónsson: Eg verð heldur a~ vera með Þv í, að nefnd se
kosin í mál þetta, því eg held það hafi meiri krapt, þegar þíngi'b
fer með þa'O eptir öllum rétturn reglum.

P. Sigurðsson: Eg er og á því, sem þíngmaður Eyfirðínga nú
mælti, a~ það se betra, að nefnd verði kosin. Hvað heyja-ásetníng
snertir, þá er áhugi manna vaknaður á því, a'b minnsta kosti í mínu
hera'bi. En um matvöruna er eg hræddari, og held nauðsynlegt, a'ð
þa'ð væri brýnt fyrir landsmönnum. Mer þykir auglýsíng ráðherrans
eða stjórnarinnar í vor koma :í óhentugum tíma. Land "ort liggur
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afskekkt frá öðrum þjóoum, og á þessu sumri "ar oss ómögulegt
a\) flí utanríkískaupmenn, ao færa okkur nauðsynjar, Heíðí stjórnin
sagt oss það fyrir einum 3 árum, að "io þessu mættum "er búast,
þegar verzlunin yrði frjáls, eða þá að 2 arum her frá, þegar menn
vona, að sú frjálsa verzlun se farin að sýna gáng sinn, þá nr allt
öðru máli að gegna; en nú lætur hún það verða frelsinu samfara,
sem her til var örétrilega haldið fyrir oss (Forseti: Eg verð að
gjöra þíngmanninn varan víð, ao þetta er málinu övíðkomandl),

G. Einarsson: Eg leyfi mer að spyrja, hvort það se rett form,
þegar nefndin kæmi með álit sitt, að vísa þá málinu til forseta.
1>ao hefur orOio þrátt um það her á þíngi og það síðast í dag, og
því vlldi eg vekja máls á því; en se það ekki á móti réttu formi,
er eg með því, að nefnd verði kosin, og stíng upp á 3 manna nefnd.

J. Sigurðsson: Eg er og með því, að nefnd verði kosin til
ao yfirvega mál þetta, því eg held það verði þá þýMngarmeira, og
þó þíngio þar á eptir heidi sig með það til háyfirvaldanna og beiddi
þau að rita um þetta bæði þjóOinni og stjórninni. En að þíngmenn
sjálfir gjörðu her ákvörðun og tækju hana svona hver með ser heim
í héruð, held eg væri þy'Oíngarlaust, því allir víta það, ao þíngmenn
hafa ekkert vald, hvorki að fyrirskipa Iífnaðarháttu manna eða ao
skipa mönnum að birta þetta, það geta þó háyfirvöldin.

Forseti: Af því nú tekur einginn til máls, álít eg þessari inn-
gangsumræbu Iokið. Og þar eð einginn þíngmanna hefur mælt móti
nefnd, og stúngíð hefur verið upp á, að í henni væru 3 menn, vil
eg biðja þíngmenn ao kjósa 3 menn í nefnd þessa.

þVÍ næst voru atkvæði greidd, og voru í nefndina kosnir:
Ö. Sioertsen, prófastur, með 15 atkvæðum,
V. Finsen, kanselírað, með 12 atkvæðum,
J. Petursson, assessor, og lll. Andresson feingu 6 atkvæði hvor,

og varð bl. Andresson nefndarmaður, þar hann var eldri.
því næst Hr uppástúngan afhent formanni nefndarinnar, þíng-

manni Barðstrendínga, prófasti Ó. Sívertsen.
Forseti: Málum þeim, sem á dagskránni stöðu, er nú lokið,

en eg skal leyfa mer að lesa upp álitsskjal þíngsins til konúngs,
sem til mín er komið, í kosníngarlagamélínu, og er það svo
hljéða ndí :

T i I k 0 nún g e.
Yðar konúnglegu hátign hefur allramlldílegast þóknazt, ao láta

fulltrúa yðar leggja fyrir alþíngið konúnglegt frumvarp yðar hátignar
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til tilskipunar um breytíng á tilskipun 8. marz 1843, víðvíkjandi
kosníngum til alþíngis.

Eptir a~ frumvarpið er ítarlega rannsakað af þar til kosínni þriggja
manna nefnd, og þar á eptir á lögbobinn hátt rætt á 2 aðalfundum
þíngsins, leyfir það ser nú allra þegnsamlegast al'>láta yðar hatígn í
ljósi álit sitt um það, á þessa leíð :

Þíngi~ viðurkennir samhuga með allraþegnsamlegastri þakklát-
semi, al'> frumvarpið í öllum "verulegum atriðum er allramildilegust
uppfylling af óskum og vonum þingsins 1853, en það leyfir ser þó
allraþegnsamlegast al'>skjóta því til yðar hátignar allramíldustu úr-
lausnar, hvort ekki eptirfylgjandi breytingar á frumvarpinu mættu
eiga ser stal'>:

Vil'> 1. grein:
al'>í stafliðnum a, í stað orðanna: "til ríkissjóðsins(', setjist:
"til allra stétta", og a~ víð enda stafllðslns bætist: "þó ein-
hverjir sökum serstaklegra lagaboða sru undanskildir þegn-
skyldugjaldinu, missa þeir ekki kosníngarrett sinn (yrir
þaðú.

Hval'> hina fyrri orðabreytíngu Í stafliðnum snertir, finnur þíng-
i~ eins nú, sem áril'J 1853, yfirgnæfandi ástæðu til, að taka hana til
greina, því a~ orðín : "til allra stétta", innibinda Í ser allt hið sama
sem orðin: "til ríkissjóðsinsú, þar sem einginn sá geldur gjald til
"allra stétta", sem ekki ásamt geldur nokkuð til "ríkissjóðsins('; en
þau hin fyr nefndu orð eru þar a~ auki öllum gjaldþegnum frá
aldaöblí kunn, en hin síðar nefndu ekki, svo hæglega getur skeð, að
þeir þar við sameini allt aðra hugmynd en þá réttu. Al'>bæði orða-
tiltækin Í verunni tákni híð sama, sest bezt á þVÍ, a~ þó briand-
maðurinn ekki eigi meir en 1/2 hundrað tíundbært, og fyrir minna er
varla rál'J að gjöra hjá þeim, sem "grasnyt( hefur, þá geldur hann þó
til ríklssjóðsins gjaftoll og lögmannstoll, til kirkju ljóstoll, til prests
dagsverk og til fátækra tíund. Helzta ástæðan til orðabreytingar-
innar er því, al'>þíngsins áliti, nauðsynlegt tillit til gjaldþegnanna
skilníngs á orðunum, Hvað vibaukastaflibinn snertir, þá er hann
gjörður til al'>útiloka ekki frá kosningum hreppstjóra og gamla stú-
denta, sem með sérlegrí löggjöf eru þegnskyldugjaldi undanþegnir.

Al'J úr staílíðnum d burtu takist orðin: "og þurrabúðarmenn((,
en a~ nýr staíliður bætist inn í greinina, 8,'0 hljóðandi:

"e, þurrabúðarmenn, sem að minnsta kosti gja7da til sveitar-
eða l)(:l'jar-þar(a 6 rdl. ár7ega((.
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Eins og nefndin, sem sett var 1853 um þetta málefni, hafði
ekki ætlazt til ao veita [mrrahúðarmönnnm kosnfngnrrðrt, eins hefur
nefndin, sem nú var sett í nuíllð, og l)íllgio sjálft fundlð þao í~j,ír-
vert, ao veita þurrabúðarmönnum kosníngarréttinn eins óskorao og

verslunarstaðanna beztu borgurum, þYÍ fleiri af þurrabúðarmönnum
ern þállga'ð komnir úr ýmsum héruóumIandslns, og sumstaðar, t. a.
m. í Reykjavík, er þeirra fjöldi svo mikill (140: 60), ao óttast mátti
fyrir, a\) þeir hafa kynnu allt of mikla verkun ,i kosníngarnar, ef
þeirra kjörkostum ekki væri að (jorn leyti meira þraungvaö en horg-
aranna.

Vio enda 1. greinar ætlar þíngið ætti ao bæta sem almennum
kjiirkostl, er næði til allra stafliðanna.:

"og þar að auki hvorki þiggur af seeit nÞ stendur ískuld
fyrh' þeginn sreitarstsjrk",

Og ættu þá má ske orðln í staflio d: ,.0[7 standa - sveitarstYl'k",
ao falla úr.

vrs 4. grein.
[iíngíð ætlar, a\) byrjun þessarar greinar geti hj:í. kjörstjóruJllllll

sumum hverjum vakið þá meiníngu, ao þeir, ,io rannsökun nafna-
skránna, megi kveðja eða geti hatt ser til aðstoðar, hverja sem þeir
vilja, og aðra en þá, sem síðan takast í kjörstjórnina með kjörstjór-
anum ; en af því þíngio ætlar, ao það ekki se meiníng frumvarpsins,
og því þykir það æskilegt, a\) öll kjörstjórnin se frá upphafi kunnug
(illu því, sem framfer kosníngunum viðkomandi, leyfir það ser allra-
þegnsamlegast a\) raða til, að byrjun greinarinnar orðist þannig:

"Þegar - samdar, slwl kjörstjóri með þeim 2 mönnum,
er hann, samkvæmt tilsl.ipun 8. marz 1843 § 16, kveður
8(;1' til aðstúðar í kjörstjórninni, rannsaka þær", o. S. frv.

Vi\) 7. grein.
Til enn meiri skýríngar leyfir þíngi\'i Ser allraþegnsamlegast ab

stínga upp ~iþví, ab þessarar greinar upphaf orðíst þannig:
"Einginn er retl kjörinn aðalþíngmaðul' eða varaþíngmað-
ur, nema", o. s. frv.

Til þess ab koma í ,eg fyrir, að kjördæmin nokkurn tíma missi
af þíngmanní, leyfir alþíngib ser allraþegnsamlegast ao beiðast þess,
a\) á milli 7. og 8. greinar frumvarpsins setjist ný grein þannig
«rðuö :

.Jloenæ» sem hvort heldur aðalþíngma,}ur eða vamþíng-
maður, sem heju» geingizt undir kosnirujar, deyr, algjör-
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lega (orfallast, missir Jiín!7setu eða segir henni a( sh', ll1i
slíulu farm'laust nýjar Iwsníngal' (ram fara, til að kjósa
þíngmann í stað hans".

Ef að yðar Initign allramildilegast leyfir, ao þessi nýja grein
takist inn í þessa nýju löggjöf, er það sjalfsagt, ao tala enna fylgj-
andi greina þar við hlýtur ilO raskast.

Samkvæmt því, sem her ao framan er tilgreint, leyfir þíngio ser
allraþegnsamlegast, með 20 atkvæðum gegn 1, a'ð biðjaryðar kon-
únglegu hátign, ab þessu kominglega frumvarpi yðar hátignar allra-
mildilegast verði veitt lagagildi á Llalllli, mco eptirfylgjandi breyt-
íngum og víðauka-atkvæðum :
1. í 1. gr. a, með 12 atkvæðum gegn 9, ao í stað orðanna: "til

ríhissjóðsísns", komi: "til allra stétta",
2. með 15 atkvæðum gegn 6, ao vlð enda þessa stafliðs bætist:

"Þó einhverjir sökum shstaldegra lagaboða sht undan skildir
þegnskyldugjaldinu, missa liCii' eHí liosníngarrrtl sinn fyrir
það".

3. d, með 16 atkvæðum gegn 5, að úr þessum staíllð fellist orðin :

"og þurrabúðarmenn".
Og með 17 atkvæðum gegn 4, a'ð úr honum fellist orðín : "og
standa ekki - sveitarstyrk".

4. með 16 atkvæðum gegn 5, a'ð nýr stafliður bætist inn í, svo
hljóðandi :

"e, þurrabúðarmenn, sem að minnsta kosti gjalda til sveitar-
eða bæjar-þarfa 6. rdd. árlega.

5. með 17 atkvæðum gegn 4, að víð enda 1. greinar bætlst : I,og
þar að auhi luiorki þiggur af sveit, nl~ stendur í s7alld (yrir
þeginn sveitarstyrk".

6. með 14 atkvæðum gegn 7, a'ð byrjun 4. greinar orðíst þannig:
"Þegar - samdar, skal. hjörsfjóri með þeim 2 mönnum, er
hann, samhvæmt tilskipum. af 8. marz 1843 § 16, koeður srr
til aðstoðar í h'jurs(jórninni, rannsaka þær", o. s. frv.

7. með 17 atkvæðum gegn 4, að 7. gr. byrji þannig: "Einginn
er reU kjörinn aðalþíngrnaður eða 'varaþíngmaður, nema", o.
s. frv.

8. með 13 atkvæðum gegn 8, a'ð á milli 7. og 8. gr. bætist inn í
ný grein, þannig orðuð : "Hvenær sem hvort heldur aðal-
]Jíngmaður eða 11araþíngrnaður, sem hefur geingizt undir kosn-
inqar, (!fyr, a7!ljij'r7ega (or(a71asr, missir Jlíngsctu eða segir
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henni af ser, pá skulu tafarlaust nýjar kosninqar (ram fara,
til að kjósa píngmann í stað hans",

Reykjavík, 19. jlílí 1S55.
Allraþegnsamlegas t.

ll. Stephensen. Þ. Sveinbjörnsson.

Alitsskjal þetta var síðan samþykkt af þínginu.
Forseti: Þa~, sem á morgun kemur til umræðu, er 1. þegnleg

uppásninga um laun sýslumanns í Gullbríngusýslu, til undirbúníngs-
umræðu ; 2. þegnleg uppástúnga um stofnun Iögfræðíngasköla á
Íslandi, til undlrbúníngsumræbu; og 3. eömulelðis þegnleg uppástúnga
um vegabætur, og tiI ínngangsurnræðu 3 þegnlegar nppástúngur: 2
frá hinum 3. konúngkjörna þíngmanni, og 1 frá þíngmanni Skapt-
fellínga, og eru þær nú lagbar fram álestrarsalinn.

Varaþíngrnaður Reykvíkinga hefur beðið um orðið, áour en fundi
væri slitið .•

H. Kr. Friðl'iksson: Eins og þíngmenn muna, var eg og
hinn heiðraði 4. konúngkjörni þíngmaður á 4. fundi þíngs þessa
kosinn í hina svo kölluðu ritnefnd. Eg vil því geta þess, að í prent-
un alþíngístíðíndanna er orðin nokkur ósamkvæmni, þar sem 1. örkin
er prentuð með annari réttritun en hinar. Eg vil geta þess, a'ð
þessi ósamkvæmni er ekki okkur ritnefndarmönnum að kenna; prent-
urunum hafbí gleymzt, að senda mer 2. örkina tiI yfirlits, áour en
hún var hreinprentuð, svo að eg vissi alls ekki af þeirri breytíngu,
fyr en örkin var hreinprentuð, og get eg því þvegið hendur mínar
og meðnefndarmanns míns í þessu efni. Nú vil eg láta þíngíð raða

I

því, hvort það vill láta prenta 1. örkina upp aptur fyrir þessa ó-
samkvæm ni, eða ekki.

Forseti: þetta mun ao nokkru leyti vera meint til mín; því
eg vildi, a'ð réttrltunin á tíöíndunum mí væri hin sama og vant er.
Á 1. alþíngi voru þeir assessor Johnsen og herra J. Sigul,ðsson,
skjalavörður, kosnir í rltnefndina, og þá tóku þeir réttritun, sem
síðan hefur verið fylgt á tíðindunum, og með hana er eg ánægður,
með því líka eg veit ekki, hvort hin er í nokkru betri. En eg
kannast "ið það, að eg sá ekki 1. örkina af þessum tíðlndum, fyr
en hún var alprentuð, og btiíð var að leggja hana af í prentsmíðj-
unni, svo eg gat ekki gjört víð breytínguna, sem á henni var orðin.
En eg vil því síður breyta frrí hinni fyrri réttritun nú, sem mer er
það ljóst, að þessa var farið á flot YiO forseta á alþingi 1853, og
hann þá aftók það, og í því vil eg þó fylgja honum.
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ll. JÚ'. Fl'it'l'ihs8on: Eg Yl'r0 þó að geta þe"", al:\ á aijlíngb-
t ít,indunum 184:i er allt önnur rettritun en <Í alþíngistíNndullulll
1847 og 18J!!, og enn önnur á alþínglstíölndnnurn 18:;3, "'0 reglan
er ekki föst, þar eina, sem eg ætlaN mer með In í, ac vekja m.íls
;Í þessu, var að bera þessa ósamkvæmní af III er.
. Forseti: Og bera hana þá ;Í mig. Eg er <Ímrg\':,ur mco þa~,
ac skörnmln lendi þá á mer fyrir þetta.

P. Pitursson: Eg er nú ekki sterkur í rettrltun, því eg hef
aldrei lagt hana fyrir mig, og það eina, sem eg vil í því tilliti, er,
al,; siimu rðttrítun se allt af fylgt, hver sem helzt höf(: er.

Forseti Icitaðl því næst atkvæða um, hvort prenta skyldi upp
uptur 1. örk tíðindanna fyrir þessa ésamkvæmni :i rértrltunínni, og

var því neitað með 18 atkvæðum gegn 3.
J. Sigurðsson: Má ekki koma mco þá uppástringu, að þeir 3,

sem stóðu upp fyrir því, ac örkin væri prentuð upp aptur, fái rett
til þess al': láta gjöra það á sinn kostnað.

P. Pétursson: Eg álít þetta ósæmilega upp.ísuingu, og biú

forseta að gefa þíngmanninum áminníngu.
Forseti: Eg vona, ;t() þíngmnðurlnn sjúi a~. ser, þegar hann

hugsar sig betur um.
J. Sigurðsson: það er vel mögulegt, að mer hafi yfirsést, en

eg tók mer dæmi af uppástringu þess æðsta kennara í dag, aú þíng-
menn skyldu fá að stofna búnaðarskólann á sinn kostnað.

Forseti har' þá fundi slitið,

20. júlí - þrettándi fundur.
Allir :1 fundi. Gjörðabók frá sföasta fundi lesin upp og sam-

þykkt
Forseti: Fyrst kemur til undlrbúníngsumræðu eptir dagskránni

þegnleg upp:ístúnga um, al'! bæta laun sýslumannsins í Gullbríngu-
sýslu. Framsögumaður nefndarinnar er þingmaður Reykjavíkur, ll.
Kr. Friðrilæson, og honum afhendi eg nefndarálltib.

Framsögumað-ur: Mel'i leyfi forseta skal eg lesa nefndarálitið
upp, og hljóðar það þannig:

Ver undirskrifaðir erum af því hciðraba alþíngl kosnir í nefnd,
Hl ac yfirYega og s('gja álit vort mn upp.istúngu þínngmannslns úr
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Gullbríngusýslu, um það, a~ þessi sýsla við næstu sýslumanuaskipti
yrði veitt með sömu skilyrðum og aðrar sýslur landsins, nefni!. fyrir
árlegt hæfilegt eptirgjald, embætti þessu til rffkunar, og a~ sii halli,
sem leiddi af þessari breytíngu fyrir konríngssjöðlnn, yrði bættur hon-
um upp með því a~ færa upp að því skapi eptírgjaldið af öllu ur
hinum betri sýslum landsins.

Eptir a~ ver höfum yfirvegað málið, leyfum ver oss a~ segja
IIIIl það álit vort lÍ þessa Ieið :

Ver leggjum til grundvallar fyrir skoðun vorri á þessu máli þa\)
atriði, a~ það er mjög univarbandi fyrir Gullbríngusýslu, a~ hlutað-
eigandi sýslumaður se sem bezt menntaður og æf'ður í hvers konar
embættisstörfum, því í þessari sýslu koma fyrir ýms þau embættis-
verk, sem sjaldan eða aldrei koma fyrir í öOrulll sýslum landsins, og
er þetta í eðli sínu, því sýsla þessi el' ein hin fólksríkasta sýsla, og
þéttbýl, og viðskipti manna þar margbreyttari og margbrotnari, en upp
til sveita; þá er sýslumaður í Gullbríngusýslu, þegar svo ber undir, <lCl
embættlsstörfum þarf að gegna íReykjavík, í hlutaðeigandi embættis-
manna forföllum ávallt Sil, sem vegna nálægbar er skipaður til að gegna
þeim í hinna stað, t. a. m, þegar bæjarfógetinn þarf ao fara úr sæti
sínu, eða dómara vantar í landsyfirréttinn, sem allt vottar þab, ao
sýslumaðurinn í Gullbríngusýslu þarf a~ vera vel að ser í lögum,
kunnugur landshuttuni og réttarvenju, og leikinn Í öllu þVÍ, sem elll-
bættísmanni í þeirri stöðu getur a~ höndum borið að gegna.

Í annan sta~ er það einnig kunnugt, að sýslumannsembætllð í
Gullbríngusýslu með þeirri tilhögun, sem nú er, er með töluverðum
annmörkum; því fyrst er tekjuheimtun þar bundin mikilli ábyrg\) og
örðugleíkum, bæði vegna fátæktar hlutaðelgenda og stopulleika þess,
sem atvínnuvegí þeirra, svípulum sjávarafla, er og hlýtur a~ vera
samfara, og svo þarf sýslumaður vegna þeirrar margbrotnu reiknings-
færslu og annara skripta a~ halda fastan skrifara, sem Í þessum stað
er bundið ærnum kostnaði, og þar vi~ bætist, að sýslumallur er skyld-
ur að búa í Hafnarfirði, hvar eldlvíður, hey og hvað annað, sem út-
heimtist til heimilisþarfa, er bæði vandfelnglð og dýrkeypt, af því
sveitirnar, er liggja a~, eru fátæklega úr garði gjörbar og velmegun
harðla líti!.

Vegna þessara annmarka, sem nú voru taldir, þykir sýsla lle~:;i
ekki girnileg, sízt dugnaðarmönnum, er þeir, sem slíkir, eiga annars
úrkosti, einkum þegar her víð bætist, a~tekjuruar eru mjög SH) rýr-
ar) og uppgangssnmar all því ;:;kapi;. og reynslan hefur og sýnt, a~ fáir
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hafa orðib til þess, að sækja U1II hana, og núna seinast ekki nema
1, enda er þess ekki að vænta, því al'l meðaltali munu tekjurnar
naumast verba meiri en nemi rúmum 900, eða að mesta lagi 1000
rdd., og þar á liggur aptur ærinn kostnaður, svo sem til skrifara
200 rdd. að minnsta kosti, húsleiga meir en 100 rdd., og árleg á-
byrgð, og hún ekki lítil, af tekjum, sem ekki hafa getað feingizt, m.
m., svo tekjurnar mundu varla geta talizt meiri en her um bil milli
600 og 700 dala, og sjá allir, að þetta eru síðnr en ekki viðunandi kjör,
eða hæfileg laun handa slíkum embættismanni. A'O b6t yrði ráðin
:í kjörum hans, virðíst oss því vera brýn nauðsýn, enda ætlum vér
og, að þessu geti orðíð framgeingt á þann hátt, sem uppástúngan fer
á flot; því að vísu eru sýslumenn í 10 beztu sýslunum, eins og nú
er, aflagsfærír, en uppbótin, sem konúngssjó'ðurinn þyrfti árI. að fá
fyrir þann halla, sem flyti af breytíngunnl, ætlum ver mundi verða
rúmir 300 rdd., og þetta kæmi þ:í. niður á beztu sýslurnar, sem oss
virðíst eingan veginn ósanngjarnt; en sjálfsagt er það, að þessi upp-
færsla í afgjaldinu ekki getur komizt ab, meðan ekki verða þar sýslu-
mannaskipti; svo, ef stjórnin aöhyllíst þessa skoðun á málinu, yröí
komingssjöðurlnn a'O líða hallann af breytíngunni þangað til, þar sem
ver ekki getum vísað á neinn annan tekjustofn, sem fe þetta gæti
or'Oi'ð tekið af á meðan, A'O öðru leyti er meiníng vor, að hlutað-
eigandi sýslumaður, þegar þessi tilhögun kæmist á, missti þau laun,
sem hann híngað til hefur haft úr jarbabékarsjdðnum, sem hera'Osdómari
íGullbríngusýslu. I)ar sem ver ætlum hann þá verða sæmilega laun-
aðan og í öllu falli betur og haganlegar en nú. Þannig verður það
álit vort í þessu máli, all þíngíð eigi allraþegnsamlegast að mæla
fram með því við stjórnina:

A'ð Gullbringusýsla verði við næstu sýslumannaskipti veitt
fyrir árlegt og hæfilegt eptirgjald, og að sá halli, sem þar
af leíblr fyrir konúngssjöðlnn, verbi sjóNnum endurgoldinn
með því a'O færa upp afgjaldið, sem þessu nemi, af hinum
heztu sýslum landsins, jafnóðum og þær losna, en að laun
sýslumannsins úr jarðabékarsjéðnum, sem hðraðsdómara í
Gullbringusýslu, falli niður.

Reykjavík , IG. d, jú límána 'br 18fJ[,.

G. Brandsson, Þ. Jónassen. II. Kr. Friðriksson,
formaður, frarnsðgumabur.

Framsiiqurnaður " Vi'ð þetta þarf eg litlu a'ð bæta, þar ástæo-
11\" þær, el' mæla fralll með málinu, eru greinilega teknar fram í
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nefndarálitinu, og viroast mer þær svo nægar, að eingu þurfi ,iú :10
bæta. Öllum er það ljóst, :10 nauðsyn er á duglegum embættismönn-
um, en eitt af aðalskilyrðunum fyrir þeim er, að þeir f,ii hæfileg laun.
Sýslumannsembætti þetta er vandasamt og erfitt, og störfin, er á sýslu-
manni liggja, margbrotin, en tekjur næsta litlar; því að, eptir því sem
nefndin hefur næst komizt, eru þær milli 900-1000 rdd., en þar fr:i
gánga skrifaralaun, sem ætla má að minnsta lagi 200 rdd., og nú hef
eg heyrt að þau væru á þriðja hundrað, enda er nauðsynlegt Í því
embætti, að halda fastan skrifara. Á hinn bóginn, þegar eg lít til
rífkunarinnar, þá er hún reyndar ekki mikil, en halli sá, er af því
leiðir fyrir konúngssjöbínn, lítill, og alls ekki tilfinnanlegur, þegar
honum er jafnað niður á 10 beztu sýslurnar, þar sem tekjur em
meiri, eða að minnsta kosti eins miklar og í Gullbríngusýslu, en sýslu-
mannsstörfin vandaminní. Ef fylgt væri uppástúngu nefndarinnar,
þá rífkuöu laun sýslumannsins nokkuð, og af honum letti ábyrgð
þeirri, sem hann nú hefur, og það er, ef til "ill, mest í það varið,
þar komingssjéðurlnn verour ab hafa sitt, hvort sem sýslumaður fær það,
eða ei, sem konringssjéðurlnn á ab fá. Tekjurnar eru, nú sem stendur, af
Kjósarsýslu 300 rdd., aukatekjur her um bil 200 rdd., úr jarðabókar-
sjóonum 233, sem laun héraðsdómara í Gullbríngusýslu, sjöttúngur
af manntalsbókargjöldunum her um bil 130 rdd., afgjald af Þormóos-
dal her um bil 30 rdd. Eg vil ei segja, að þetta se öldúngis nákvæmt,
en það mun þó fara nærri lagi. Eptir uppástúngu nefndarinnar
mundu tekjurnar verða af Kjósarsýslu 300 rdd., aukatekjur 200 rdd.,
manntalsbókargjöld um 800, afgjald af þormóosdal 30 rdd., og sjött-
úngur af afgjaldi komingsjarba 20 rdd., eða samtals að meðaltali
1350 rdd. Frá því ætti ao g<Ínga afgjald af sýslunni, 100 rdd., og
verða þá eptir, sem laun sýslumanns, 1250 rdd., eða, ao frádreguum
skrifaralaunum, 1000 rdd., og hefði nefndin viljað hækka laun sýslu-
manns enn meira, ef hún hefði séð veg til þess, og vona eg, að þíng-
menn sjái alla nauðsyn, til að gjöra góðan róm að þessu máli.

J. Sigurðsson: Eg get ekki leynt þVÍ, að uppastiinga þessi hef-
ur korníð fram öfugt víð minn skoðunarhátt og mína ætlan. Eg
hefði helzt óskað, að allir sýslumenn hefbí verið settir lÍ föst laun,
og að gjöldin renni beinlínis með hreinum reikningi til rfkissjóðsins ;
þetta er líka alþýðu geðfeldast eptir hennar skoðan, og ætti því ekki
að breyta því, sem nú er, í Gullbríngusýslu. þao er heldur eingan
veginn víst, að duglegir embættismenn komi í embættln, þó launin séu
mikil, og þeir, sem vilja hafa embætti her, verða ao haga Ser eptir efnum og
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landshögum, en ekki ao girna~t launin hærri, en landið cr fært UIII
ao borga. Eg veit ekki til, ao ver höfuni orðið ao :,jú af mörgulll
duglegum embættismönnum fyrir þá sök út IÍr landi voru, ao laun-
in hafi verið lítil, og ef þetta er ein af minni SÝSIUIIUI1l,og InÍIl el'
met 1000 rdd. launum, þá finnast mel' sýslulaunin fremur góo. (ll. G.
Thurderscn : Helzt of lítil). Eg vil alls ekki gefa atkvæði mitt mco
nefndarálitinu, þar eg álít það drjtigast fyrir konúngssjóðínn, ao gjöld

öll renni beinlínis inn í hann, og sýslumennirnir séu skyldugir til af
standa hreinan reikning á því, sem bændurnir gjalda.

G. Brandsson : Mer finnst skoðun þíngmannsins tir MýraSýdl1l
vera merkileg, þegar hann heIt þao væri eindreginn vilji þjéðariunur,
a'O tekjur af öllum sýslum landsins renni Í konringssjöð. Eg minnist
ekki þess, a'O bænarskrrír Ulll það efni hafi korníð inn til þlngsins

og hefur þó margt komið þangað um minna. t)íngm<lnuinullI mun
og í þessu efni vera það kunnugt, sem 1853 var talað um penínga-
skortinn á Íslandi, og mundi lítið bæta úr honum, ef farið yrði at
selja öll sýslugjöldin fyrir penínga, og hvernig fer ekki með tekjurn-
ar Í Gullbríngusýslu, með þeirri tilhögun, sem nú er á þeim; það er
svo lángt frá, að hagnaðurinn af sölu þeirra lendi hjri sýslunumui
eða konúngssjóðnum, heldur hjá kaupmönnunum. Eg hef heyrt mikil',

og margt rætt um, hvort betra væri a'O setja sýslumenn á föst laun,
eöa veita þeim sýslumar mco eptirgjaldi ; hafa um það verið ýmsa r
melníngar, en flestum hefur þó þótt eptirgjald betra, auk þess at
hitt eykur mikið skriptir fyrir sýslumenn, og hver veit nema þíng-
manninum kann ~ke þætti betra, að allir sýslumenn hefðu Iasta
skrifara, SYO tekjur þeirra rýruuðu þVÍ meir, sem <Í þeim hvíldu
fleiri útgjöld.

l\.unzínys{ulltníi,' l>ao hefur ekki veric opt, a\) eg hef ,eric
sanidóma hinum heiðraba þíngmanni :\Jýra~Ý:3lu; þess vegna glcöur
þa'O mig a'O geta lýst þVÍ yfir, ao eg er það Í þessu máli. Eg er
honum samdóma Í því ao vera mótfallinn þessu nefndaráliti, Iyrst
og fremst af því, ac' uppastungu sú, sem nefndarálltið fer fram ;Í,

er borin upp í ótíllla; því, ein" og allir vita, em nú í uudirbúníngi
BÝ skattgjaldslög, og þegar þau eru ákouún, er þao án efa áform
stjórnariunar ao setja sýslumenn upp á föst laun, og láta þá gjlira
k()nlíng~sjóo skilagrein fyrir gjöldum sýslubúa ; en þegar svo er á-
statt, cm lítil líkindi til, ao stjórnin llluni gjöra þá breytíngu Í Gull-
bríngusýslu, sem hún br.íðum muu af nem.i í iillurn Ö\)rulll :óýsluJlI

l.urd-ius. I)af IH!:ót er eg nefnduralltinu nuitlnlliun \'egna þes~; at
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eg er sannfærbur um, a'b af þessari uppastúngu mun leiða þa'b, a'b

,í næsta þíngi munu streyma híngað kröptugar bænarskrár um, að
bæta kjör sýslumannanna, að minnsta kosti í fjórum sýslum Vestur-
amtslns, hvar laun þeirra eru allt a'b helmíngl lægri en laun sýslu-
mannsins í Gullbríngusýslu.

G. Brandsson: Eg verð ao biðja hinn hæstvírta konúngs{ull-
trúa um a'b vorkenna mer, þó ekki se eg eins kunnugur fyrirætlun-
um stjórnarinnar og hann. Allir játa þó, að oss se aríðandl ao hafa
dugleg yfirvöld; en skllyrðí fyrir því er það, að þeim séu víbunan-

lega borguð störf sín, og þao er því frá voru eigin sjónarmiði, aÚ
vér skoðum mállð, þegar "er mælum fram með því. Launin eru
her svo lítil, að einginn loblr þar víð, ef annars á úrkosti, og þegar
sýslumannsskipti urðu seinast, sótti einúngis einn maður um em-
bættlð, og hann danskur, sem ekki mun hafa átt völ ti öðru betra;

enda mun stjórnin hafa haft lítlð eptirlit eptir, hvernig þessi danski
júristi var úr garði gjörður.

Konúngsfulltrúi: Eg get ekki viðurkennt, aú það hafi veitt
örðugra aú fá duglega sýslumenn í· þessa sýslu, heldur en aðrar.

þvert ,í móti má það vera mönnum kunnugt, aÚ þeir sýslumenn, sem
her hafa verið um lángan tíma að undanförnu, hafa verið einhverjir
þeir duglegustu embættismenn, þar sem varla hefur verið mögulegt
um Iangan tíma ao fá nokkurn fastan eða virkilegari sýslumann í
sumar af hinum sýslunum, t. a. m. í Ísafjarðar- og Barðastrandar-
sýslu.

G. Brandsson: Eg held, ao hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hafi
ekki skilið mig rett, því eg kvartaði alls ekki yfir, að sýslumenn
hefðu verið duglausir hjá okkur, en sagði, að þeir heldust ekki her
við, þegar annað betra bybist. þao sýndi sig og fljótt núna fyrir
skemmstu, þegar nýbúio var all veita sýsluna manni þeim, er margir
höfðu gott álit á, ao hann þá strax sókti um land- og bæjar-fógeta-
embætríð, aður en hann varð her lundfastur, og mundi hann trauð-
lega hafa gj(irt það, ef hann hefði alítlð miklð keppikelli í sýslu
þessari.

Jón Guðmundsson: Menn hafa kornlzt að því ll(~r á þíngi,
ao stjórnin ekki vill koma neinu í gáng, ef aú til þess verour a'b
ganga fe úr konungssjóðnum. Ver verðum nú ao taka því, svona
yfirhöfuð að tala, fyrst mn sinn, þegar ræba er UIll ao fá fram ein-
hverja nýja stofnan; en það þykir mer sorglcgt, ef stjórnin ekki með
litlum festyrk vill styrkja til þess: no hún sjálf hafi góc,a og arelð-
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alllega embættismenn, því tie þetta mikilsvert fyrir Iundsbúa, þ;í er
það þ6 eingu síður svo fyrir stjórnina. þó að stjórnin ekki vilji
skjóta til ýmislegra stofnana her ii landi, þá vil eg samt ekki og

skal ekki trúa því, <I~ hún vilji horfa í, <10 launa svo embættis-
mönnum sínum, a'O hún megi eiga víst, að f<i sem arelðanlegasta
menn til embættanna, sem kostur er ;Í,

Nefndarrilitlö finnst mer vel grundvallað og hóglegt, eins og við
var a'O búast. En vlð það, sem þíngmaðurlnn úr Gullbríngusýslu
sagði, skal eg bæta því, a'O sýslan stóð nú seinast éveítt Í 3 eða 4
ár, áður en þessi danski jrirísti sókti UIll hana aleinn; það getur
verið, a'Ohann hafi iítt annars úrkosti, þó eg viti ekki til þess. l)að
getur einginn borið -á móti þVÍ, ao þetta sýslumannsembætti er eitt-
hvert hlð vandasamasta og ábyrgðarmestu sýslumannsernbættl her ,i

landi, því her hefur sýsluruaðnrinn ekki þegnskylduna til launa ser,
eins og er Í öllum ö'Orum sýslum, heldur hefur hann gjöldin Í um-
boöl, og á að standa komingssjóðnum skil ,í hverjum skíldíng, ekki
a'O eins sem gelzt, heldur sem ;Í a'O gjaldast ; þessu má maður ekki
gleyma. par a'O auki eru tekjur sýslumannsins ekki í landaurum,
eins og annarstaðar, heldur í dala tali, og þa~ gerir mikinn mun,
því embætti, sein fyrir 20 árum var Hl launað mco 1200 rdd. í pcn-
íngum, það er nú ekki nærri því eins "el launað með 2000 rdd.;
pcníngalaunin verour allt ar ao hækka, það sýnir allra tíma og allra
landa reynsla, og stjérnin hefur líka einnig smamsaman hækkað laun-
in í öllum öCfUm embættum, að því leyti þau eru Í peningum, en
þar á móti hefur hún rýrt kjör sýslumannsins í Gullbríngusýslu UIll
200 rdd. eða meira frá því, sem þau voru orðin 1830. hí Ir.í
1812 -30 fekk sýslumaður ekki % part sem umboðsmaður, heldur
200 rdd. í umboðslaun, en það var miklu minna en sjöttúngur allr-
ar þegnskyldunnar og jarðagjalda komingsjurðnnna (Víöeyjurkl. jarða),
sem hann hafði í UIllboöl ; í þessu tilliti voru því kj ör hans verri
þá, en nokkurs annars umboðsmanns her ,í landi. þessu var nú
breytt um 1830, þegar sýslumanninum, auk hinna iiminnztu 200 rdd,
launa, var veittur sjöttlÍngur allra umbobstekj.mna. En þ6 nú SYO

heiti, sem ei se breytt þessum 1/6, þ,i er þao samt svo, þar eo mest-
ur hluti af hinum miklu umboðsjörðum hefur verið seldur sí'(,lI1, .in
þess að stjórnin með einu sklldíngsvlrci hafi bætt sýslumunnlnum þ:i
rýrnun í tekjulll hans, og nemur lnin 200rdd. árlega eða meira.
Eg "ero því ao mínu leyti ao vera meo nef'ndnr.ilitinu og ítreka
aptur þac, sem eg ;;ag0i, er eg ~tlÍo upp, a'(" þ6 eg ekki beri neitt
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serlegt traust til þess yfir hiifuð, a~ stjórnin styrki, a\'! svo komnu, til þeirra

fyrirtækja her, sem útheimta kostnab, þ~ muni hún samt láta ser annt
Ulll að hafa árelðanlega embættismenn, og launa þeim sómasamlega,
og því betur, sem embættin eru vandasamari og meira ríður á þeim.

E. Ó. Kúld: Hinn hæstvirti lwnúngsfulltrúi gaf mer með tölu
sinni nýja hvöt til þess að taka fram það, sem eg annars hafbí
ætlað mer. Ef röksemdir þær, dem fram eru færðar í nefndarálitinu
fyrir launahækkun í Gullbrfngusýslu, eru sannar, þá eru enn meiri
rök til þess, þar sem sýsluembættin eru enn þá verri. Eg er kunn-
ugur þeim sýslum vestra, sem launin eru tæplega 400 rdd., og hvernig
mundi fara á því að bæta laun þess, sem hefur 900 rdd. í laun, en
gefa þeim einga viðbót, er hefur 400 rdd. í laun. þetta er þó að
minnsta kosti öfugt yið þá skoðun, sem nú ríkir, því á meðan verið
er a\'! athuga, hversu bezt megi niðurjafna prestaköllin, þ;í vilja menn
gera sýslumar enn þá ójafnal'i.

Eg er á því, að nefndarálltíð se hóglega samið og skynsamlega,
en mer fyrir mitt leyti finnst það óráð, að vera að taka frá einni
sýslunni og gefa hinni, og fremur hart a\'! vera að leggja sýslumanni
í Gullbrfngusýslu, sem að mínu álitl ei þarf þess, eins og sveita-
styrk af góðu sýslunum. Ef ao þetta skyldi f,í víðgang, þá áskil
eg mer rett til að koma fram með víbaukaatkvæðl um, að sýslu-
mennirnir í Snæfellsnessýslu, Barbastrandar-, Ísafjarðar- og Stranda-

sýslu, sem allar eru lángtum lakari og erfiðurl en Gullbríngusýsla,
líka fái viðbót við laun sín.

P. Sigurðsson: Mér finnst undarlegt, að vilja fara að bæta
upp meðalsýslu með því að taka frá hinum, einkum þar e\'! eg álít,
að launin eigi a\'! vera misjöfn eptir verðuglelku og dugnaði embættis-
manna. Eg ætla, að, ef að sýslurnar væri gjörðar jafnar, þá mundi

meðalembætti tæplega verða meira en 1000 rdd. þó embættið í
Gullbríngusýslu kunni a\'! vera vandamsarnara en annarstaðar, sem
eg het sona liggja milli hluta hvort satt er, þá mun þa~ þó varla
ofætlun fyrir únga og fjöruga lögfræðinga að gegna því með sóma,
og með því gjöra sig verðuga fyrir betra embætti á eptir. Ef far-
ið er að bæta eina sýsluna ao launum, þá er eg á þeirri skoðun,
að fleiri skuli bæta, og fyrst lakari sýslur, en þó ekki þær, sem
I1Cma 1000 rdd., og se það satt, að launin í Gullbríngusýslu hafi
rýrnað, þá verður a\'! bæta hana á annan luítt, en með þ\í að taka
frá öðrum sýslum, t. a. lll. ríkissjóðnum.

Framsiiqumaöus': þa\) er illa farið, ao ncfudnralítið bar öfugt
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a'O skoöunarlnettl þingmannsins í Mýra:sý:;lu; en nefndinni gat ekki
dottlð í hug, a'b bera sig saman ,·i'b hann á'bur, svo það gæti borlö
rett að, Nefndin taldi það víst, a'b sérhverjum yrði að vera það
ljóst, a'b embætti þetta væri fremur i.i'ðrum sýslumannsembættum her
<i landi vandasamt,· og þVÍ þyrfti duglegari embættismann til þess,
og gó'b laun; en eg get ei skilið, að það komi af öðru en ókunnug-
leika þingmanns Mýrasýslu á þ,í, hversu dýrt og kostnaðarsamt er
a'ð lifa her í Reykjavík og í grennd við hana, er honum þykja 900
rdl. rífleg laun, en það er víst, a'ð ekki verbur mikið úr hverjum
dalnum her, því eg ætla, að varla muni verða meir úr 1000 rdl,
her en 600 rdl, annarstabar. Illnum hæstvirta 1wmíngs{ulltl'lía
þókti máli'b horlö upp í ótíma, þar skattalögin væri í vændum; en
livenær koma þau? Eg held þa'b geti dregizt nokkuð cnn, lní ao
fyrst verbur þó aú ljúka við jarðamatsnuillð, sem á a'ð byggja skatta-
lögin á. Eg j.íta, a'O það er satt, <1'0vestursýslumar eru tekjulitlur,
og þao skyldi einginn verða fúsari :í, a'ð styðja a'b launabótum sý:slu-

manna þar, heldur en eg, ef rá'ð væru til þess; en á hinn bóginlt
ber þess ao gæta, að eingin sýsla á Vesturlandi er eins vandasöm
og Gullbrfngusýsla ; mer þykir því skrítib, ao þíngrnaðurinn IÍr Sme-
Icllsnessýslu einmitt vegna þess, a'ð ekki er be'bi'b um bót á kji;nllll
sýslumanna í vestnrsýslunum, 'ill, a'b sýslumaðurinn í Gullhríugn-
sý:óln ekki fái neitt, Fyrir nefndinni lá eingin bænarskr.í um hú
á kjörum sýslumannanna fyrir vestan, og því fann lnin eigi skylt
<1'0 hreifa þ\í máli; og þa'O er eittlrvað undarlegt, a'b þíugmacur
Snæfellínga skuli koma með þetta núna, þar sem hann eigi hefur
hrellt því fyr og með einga uppastúngn kornið UIll þa'ð efui. l';)!)
er ósk mín, a'b í sem flestum sýslum geti laun orölð SYO góc" :IC,

duglegir embættismenn vilji sækja um þær; nefndin hefur eigi farÍo
fram á aðra breyting en þ:í, a'ð tekju- aðferðin verol iibrmi~i, .íu
þess að ríkissjóðurlnn missti nokkurs í; og eigi heldur hefur uef'ndiu
ætlazt til, a'ð sýslngjaldiO væri hækkað á betri sýslunum, fyr eu
sýslumannaskipti vereur í þeim, því ao nefndin stakk ekki upp á,
ao þeir sýslumenn, sem nú eru, gjaldi meira, en þeir nú gjalda; og
í þessu se eg eingan ójöfnub, lJÓ a() af þeirri sýdu t. a. Ill., þar
sem tekjurnar eru 2000 rdl., væri afgjaldi'ð ltrl'kkaG SH) sem Hill
30 nl. Eg neita því ekki, a'ð duglegir sýslumenn hafa vcríð hel' í
(lullbrfngusýslu, en þeir hafa allir sókt he()an sem bráðast.

J. Si[JlIrð$sOH,' Eg get nú ekki kennt mer UIII þaö, 1)ó nefnd-
inni, eins og :lá hclöraðl Iruuisögumabur vlcurkeundi, hali sezt yfir í
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Ild, a~ kalla llIig ekki til r.iðaneyfls, því heflJi eg þar veríð, þ;l

llel0i eg, sannarlega viljað koma í veg fyrir þar, a\) þetta f(ístur
nefndarinnar bæri svona öfugt ar, og ao það yrði ao heita ótíma-
Im'!' burður, eins og sá hæstvirti lwmíngs{tllltníi nefndi það, þar
mun líka verba nóg til að steypa því, ao það er ekki horlð upp á
rt~ttlllll tíma, þvi um eptirgjald sýslna og breyting á launum sýslu-
manna virðist mer ekki verði rætt e'ða r.iðslagað, fyr en skattgjalds-
Iiigin koma fyrir.

E. Ó. Kúld : Eg verð ao svara framsögumanninum nokkrum
01'011111 viðvíkjandi víðaukaatkvæði mínu j honum fórust svo 01''0, sem
hann furðaði sig á, a'ð eg ei hefði notað fyrri uppástúngurett minn,

um þetta mal, og fann að þVÍ, að eg mí væri að koma fram með
viðaukaatkvæðl j en eg skal sýna honum, a'ð eg hef uppástringurétt
minn enn þá éraskaöan í máli þessu, þegar nefndanilitið með at-
kvæðafjölda er samþykkt á þínginu.

Framsögumaðurlnn komst svo að orði, ao þ6 a'ð sýslumaður
annarstaðar ekkl hefði nema 600 rdl, í laun um ári'ð, þá væri hann
eins "el úr garði gjörður og sýslumaðurinn í Gullbringusýslu með
!100 rdl. í laun. :Mer er það hulinn leyndardómur, hvernig á þessu
stendur, því sú eina ástæða til þess, sem hann taldi, var sú, að her
er dýrt að lifa, en þó a\) dýrt se a'ð lifa í Reykjavík, þ.í er þó
ekki öll Gullbringusýsla Reykjavík j og se dýrt a\) lifa í Hafnarflrði,
þá nuí eg fullvissa hann um, a\) líka er dýrt a'b lifa í Stykkishólmi
og á Ísafir'bi. þar næst kvað hann Gullbríngusýslu vandasamasta
sýslumannsembætti her á landi, en það er fyrir jjcJ'llm en framsögu-

manni hulinn leyndardómur, og mín veika skynsemi getur alls ekki
skillð það, því eg veit, a'b Snæfellsnessýsla er eins vandasamt em-
bætti (ll. Kr. Friðriksson: Nei I), jú, því það er eins vandasamt
í rauninni, hvar helzt sem er, því það er altend skylda embættis-
manna, a\) vanda sig sem þeir bezt geta, og sýslumannsstörfin í Snæ-
fellsnessýslu eru sömu vandasemi bundin og her í Gullbrfngusýslu.

Eg se því alls ekki ástæðu til a'b bæta laun þessa eina em-
bættísmanns, þar margir aðrir hafa lakari laun, og ef þíngi'b fellst
ri nefndanilltíð, þ;l áskil eg mer a\) koma fram með líka uppristúngu
fyrir Snæfellsnes-, Barðnstrandar-, Ísafjarðar- og Stranda-sýslu.

G. Brandsson: Eg get vorkennt þín gm ann inum í :Mýrasýslu,
ao hann ei gat komið fyrir sig, a\) tekjur af Gullbríngusýslu rýrna
stórum við söluna. Skilur hann þa ekki, a'b því meir sem varan
fellur í samanburð! við gríngverð hennar, þess meira rýrnar hún?
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;'\Ú hef eg sagt honum á~ur, .atl harði fiskurinn, sem her er mest-
megnis goldinn, er seldur á uppboðsþfngí fyrir penínga, og a~ verð
á honum hefur þá stundum orðið svo lágt, ab það hefur hvergi nærri
ná\'> því, sem stendur í verðlagsskr.inum. Hvað því viðvíkur, er
hinn heiðraði varaforseti talaði um, að stjórnin væri spör lÍ fe til
þess að hækka launin, þá vil eg geta þess, al) her er alls ekki UIll

það al) gera, að stjórnin bæti laun sýslumannsins með festyrk bein-
línis úr ríkissjó'bnum, heldur, atl tekjumatanum se breytt.

þíngmal)ur Snæfellínga kvað allar sýslur vera jafn-vandasamar,
og gat ei korníð fyrir sig öðru ; en eg tel honum muni vera ljóst,
al) meira verður að hafa fyrir prestsverkum í fjölmennri sókn, en
fámennari. Í Gullbríngusýslu er fjölmenni mikið og fátækt; en
þar, sem fátækt er, geingur greiðsla á gjöldum hvergi nærri SYO vel,
sem í hinum betri eg efna'bri sýslum, þatl er líka næsta ólíkt, hvað
Strandasýsla t. a. m. og aðrar sýslur eru fámennari, og ættu þær
þá ab því skapi a~ vera hægri og vandaminni.

J. Sigurðsson: þal) geingur yfir mig, al) taka Gullbríngusýslu
fram, sem örbugustu sýslu her á landi, því aðrar sýslur eru mikið
örðugarí yfirferðar, einkum vestansýslurnar, t, d. Stranda- og Ísafjarðar-
sýslurnar, og getur það verið áhætta, og kostað líf og heilsu, að fara
yfir þær, bæði sjóveg! og vonda fjalhegi. þær eru kostnaðarsamari
yfir að fara, og vandasöm embættisverk bera opt al), þar sýslumaður
er of íjærrl, og, ef tíl vill, eru sýslubtiar ekki eins slcaðír og í
grennd Yi~ upplýsínguna í höfuðstaðnum, og þar sýslumaðurinn situr
í míðrl sýslu og getur lelðbeint siðferði manna, þar varla er meira
en dagleið frá honum tíl þeirra, er fjærstir búa.

P. Sigurðsson: Mer er óljóst, hvernig launahagur sýslumanna
er her á landi, en þíngmanni Snæfellínga töldust vestansýslurnar,
sem munu vera þær lökustu, frá 400 - 600 rdl., en beztu sýslur á landi
2000 rdl. Gullbríngusýsla verður því meðalsýsla, og mer finnst því
cingin ástæða til al) bæta hana, þar þó altend sýslumenn úr lakari
sýslunum geta sókt UIll hana, og launin eru þ;i hvöt fyrir þá tíl þess.

þar næst hefur þess verib getið, al) ekki fáist duglegir embætt-
ismenn í embætti þetta, en híngað til hafa þeir þó feingizt. það ætti
þó ekki al) vera svo, að gamlir embættismenn færu al) sækja þáng-
a\'>, þegar al) ellin hagar þá, að minnsta kosti ,i þetta ekki vel við
örbuglelkann, sem svo mikil) er talað um, þó sagt se, al) aðrar sýsl-
ur séu örðugrí yfirferðar. Eg get því alls ekki gefið nefndinni mitt
atkvæði, því ef bæta ætti þessa sýslu al) launum, eptir nefndarinnar
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uppasningu, þá mundu brriöum koma bænarskrrir, að hæta fleiri
mco sömu a'bfer\).

Frtunsiiqumaður : Nngmanni Snæfellínga fórust orð svo, sem
eg hefði sagt, að hann ætti ekki rétt á viðaukaatkvæðl, (- Nei! -)
l)etta sagði eg ekki; eg sagði það værl skrítið af honum, al'! vilja
bægja ncfndarálítlnu frá, af þeim ástæðum, al'! sama þörf væri ann-
arstaðar, og hann heiði ekki komið mel'! neina uppdsningu um, að
bæta IÍr henni.

þao, al'! Gullbríngusýsla væri vandasamasta sýslumannsembætti
her á landi, og kostnaðarsamara að lifa her en annarstaðar, kvað
hann of vaxið sínum skílníngl, og mer skildust 01'0 hans svo, sem
hann sjálfur jtítaðí, að hann hefbi ekki vit á því, og það væri eins
og þegar blindur maður væri að dæma um lit, svo það þarf varla
ao svara því. það er þó öllum ljóst, að Í Gullbrfngusyslu er fólks-
fjöldi mikill, þettbýli og fátækt, en eg ætla, að vandaminna se em-
bættið, þegar við fáa er ao eiga, og ébrotnari embættisstörfin ; auk
þess eru og margir fátældíngar Í Gullbringusýslu, og tekjurnar þVÍ
mjög stopular og óvissar hjá sumum. það hefur einginn sagt, að
Gullbríngusýela væri örðugrí yfirferðar en aðrar sýslur, og þal'! kem-
ur því ekki þessu máli víb ; eg er eins kunnugur Ísafjarðarsýslu og
hver annar þingmanna, og veit, al'! Inin er örðugrl yfirferðar, en em-
bættisannir eru þar heldur ekki eins miklar eða vandasamar. hto
þarf einginn ao segja mer, al'! tekjurnar Í Ísafjarðarsýslu eru litlar,
og eg óska þess af alhuga, al'!laun sýslumanns í Ísafjarðarsýslu yrðu

aukin. Eg skyldi verða fyrstur manna til að koma fram með uppa-
stúngu um það, ef eg sæi ráo til þess; og sá eini vegur til þess,
að duglegir embættismenn komi í embættin, er, að launin séu víð-
unandi, því séu launin ekki góð, getur sýslumaður ekki Iífað af þeim,
og aðrir sækja ei um ernbættin en þeir, sem eigi eiga annars úr-
kosti, og þó einhver duglegur sýslumaður komi í þá sýslu, þar sem
tekjurnar eru litlar, þá sækja þessir menn þaðan aptur svo fljótt,
sem þeir geta.

E. Ó. Kúld : Eg þarf ekki að fara mörgum orðum til al'!svara
framsögumanní ; eg kannast fúslega vlb, a'Oeg sagði, að eg ekki hefði vit
til að skilja það, sem hann var að berjast fyrir, að GuIlbríngu-
sýsla væri hið vandasamasta embætti her á landi; en sjálfur sagb-
ist hann vorkenna mer, þó eg ci vissi, hve kostnaðarsamt væri að
lifa her.

Hann sagði, aú það kæmi ekki nnílinu viú; ef sýslur væri iir\'-
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ugar yflrferðar, en eg vero a'O g.ínga lít frá Því, ao því örðugara
yfirferðar, því betri eiga launin að "Vera. Mer er það skiljanlegt, ac
launin í Gullbríngusýslu verða ab vera há, ef nefndin ætlar a'Ogera
hana ao framaembætti fyrir gamla embættismenn. þa'O var mer
gleði, a'O hann þó komst til þeirrar sannleikans víðurkenningar ao
játa, ab Ísafjarðarsýsla væri erfiðari yfirferbar en Gullbríngusýsla, og
hann sagðist gjarnan "ilja bæta úr því, ef hann sæi ráo til þess,
en þetta gat hann ekki, þó hann sæi r:ic til að bæta hægri sýsluna
upp, og mer finnst þess vegna, sem hann verði ab sjá, ab áforrn hans
með Gullbríngusýslu eins og reki sig á sig sjálft.

Eg vil því ítreka viðaukaatkvæði mitt um, ac bæta vestansýsl-
urnar upp með því dalatall, er eg mun tiltaka í viðaukaatkvæði
mínu.

St. Jónsson: Mer "Viroist, eins og það kynni a'ð geta vorið
ástæba til ab sumu leyti, að taka nefndaralítíð til greina um kjör
sýslumannsins í Gullbríngusýslu; samt get eg ekki fallizt á ao taka
frá öðrum sýslum til að bæta her, og algjörlega fellst mer hugur
um það, þegar eg nú heyrði breytíngaratkvæðí þíngmanns Snæfell-
ínga, a'ð vilja bæta upp 6 sýslur af 10. Eg held það verði nokkuð
övlnsælt og óhagkvæmt, og verð eg ab mínu leyti ab vera á móti
því.

G. Brandsson: þeim kom þ:i saman í því, þíngmönnunum úr
Rángárvalla- og Snæfellsnes-sýslum, ab mí mundi eiga ab gjöra Gull-
bringusýslu að eins konar framabrauði með því ab gjöra hana svo
gó'ða, ac hún jafnist vlð beztu sýslur landsins, en líklega muna þó
menn eptir, að her er ekki stúngið upp á svo stórkostlegri breyt-
Ingu, því það er þó munur á 1200 dölum, sem gjört er ráo fyrir
a'ð hér yrðu sýslumannslaun, eða 2000 dölum, sem sagt er a'bbeztu
sýslurnar gefi af ser. A'ð sýslan hérna yrðí með þessari tilhögun
einúngis fyrir gamla embættismenn til að sækja um, það fæ eg nú
ekki skílíb, því svo hefur mikið verið talað um örðugleika hennar,
at hún mundi varla verða meðfæri þeirra, og er auðseð á þessu,
hvað sumum er vel lagin sú list a~ rángfæra orð og meiníngar
annara. Um víðaukaatkvæði þíngmanns Snæfellínga ætla eg ekki
a'ð tala núna, meðan það er ekki fullskapaö ; eg vona, að mer gefist
færi á því, þó seinna verði.

Jón Guðmundsson: þa'ð gekk yfir mig, hvað víðaukaatkvæði
þíngmannsins úr Snæfellsnessýslu fekk mikið á þíngmann Eyfir'Oínga.
En mer þykir þetta vlðaukaatkvæðí of yfirgrípslítíð, úr því þíng-
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(íbúðar)hús í verslunarstöðum", o. s, írv., og felli eg mig eins
vel víð það, þar það, eptir ástæðum mínum til a'b koma fram með
breytíngaratkvæðið, er nægilegt, all tiltekill se, all húsaeignir, er kosn-
íngarrðtt gefa, séu íbúðarhris, svo eg nú fell frá þessu breytíngar-
atkvæði mínu.

Framsögumaðu1': Eg þarf ekki all svara mörgu til þess, sem
híngall til hefur verill talað, En áður leingra er farið, þá vil eg
vekja athygli forseta og þíngmanna á því, all úr atkvæðaskránni
hefur fallið breytíng nefndarinnar, og bíð eg þess gætt vill at-
kvæðagreíðsluna, a'b úr 1. gr. d á að fella "~og þurrabúðarmenn",
o. s. frv.

Þíngma'bur Mýramanna tók fram ástæðuna móti breytíngarat-
kvæðinu 1. gr. 2, nl. orðið "þurrablÍ'barmenn", því eptir því kemst
atkvæði þetta í bága við seinni hlutann í 1. gr., og er eg því þcss-
nm þíngmanni samdóma, og fer ei um það a() sinni fleirum orðum.

því, er þíngma'burinn úr GuIlbríngusýslu sagðí um, all iðnaðar-
mönnum væri of mlkið vilnað í með kosníngarrettínn, þarf eg alls
ekki a'b svara, þar hann ei hefur áskilið ser breytíngaratkvæöi í þvi
tilliti, og eg get láti'b nægja að vísa honum til þess, er eg sagði vlð
undlrbúníngsumræðuna.

Mer getur alls ekki fundizt nauðsynlegt að breyta orðunum "til
ríkissj ó'bsins", því, þó það kunni a'b verða misskilið af einhverjum fá-
fræðíngi, þó eg haldi reyndar, að allir viti, hvað með því se meint,
þá er sýslumaður altend kjörstjóri, og það er nóg, að hann getur
gert rétta grein á skilníngi orðsins.

Höfundur breytíngaratkvæðísíns 1. gr. 4 heit, að þeir mundu
ei geta ná'b kosnfngarrðuí eptir frumvarpinu, sem hefðu tekíð fyrri
hlutann af öðru examine, en eg hef ekki heyrt fyrri, að einmitt
annað examen se basis eða eina undirstaðan til kominglegra em-
bætta, og því get eg ekki heldur aðhyllzt breytíngaratkvæbí þetta,
þar það a'b nokkru leyti rekur sig á sjálft sig.

Y. Finsen: Í framhaldi þess, sem framsögumaður sagbi, skal
eg geta þess, að eptir uppástúngu nefndarinnar átti vi'b staflið d
1. gr. að sleppa úr orðunum ))og þurrabúðarrnenn", því um þá er
stafliður her ii eptir, og sdmuleiðís orðunum í staflið d: "og standa
ekki í skuld um þeginn sveitarstyrk", því nefndin hefur sningtð
upp á almennri reglu um þetta í enda greinarinnar, og þá á þa'b
ekki að standa líka fyrir framan. Staflíður d átti eptir uppástúngu
nefndarinnar a'ð hljóða þannig: "Kaupsta'baborgarar þeir, sem eiga

641



nnir- eða timbur- (fbriðarjluis í verslunarstöðum landsins og handiðnu-
menn samastaðar, þó eigi sðu þeir borgarar, ef þeir gjalda til sveit-
ar a'ð minnsta kosti 4rdl. árlega".

Forseti: Eg 'le ekki, al': atkvæðaskráin hafi villzt neitt í
þessu efni.

P. Sigu1,ðsson: Eg kann betur ,iI': orðin "til allra stétta",
en "til rfkíssjóðsins", því hitt er skiljanlegra; vil': breytíngaratkvæðíð
1. gr. 2 hefN eg samt getað fellt mig, ef þurrabúðarmennlrnlr hefðu
ekki verið teknir upp í greinina. Eg vildi því spyrja að, hvort ekki
mundi mega bera hana upp í tvennu lagi vegna seinna hlutans í
henni, sem eg fúslega vil gefa mitt atkvæði.

Þ. Guðmundsson: þal': er líkrar þýðíngar, hvort í frumvarp-
inu kemur til al': standa "til rfklssjéðsíns" eður "til allra stétta".
Sá, sem borgar til ríkissjól':sins, þarf al': eiga 1/2 hundrað, og þli
geldur hann einn fisk í gjaftoll, en þegar hann borgar það, þá borgar
hann líka dagsverk til prests, víst % ljóstoll til kirkju, og tíund
til fátækra, þal': er því sama, hvort brúkab verður "til ríkissjól':s-
ins" eður "til allra stétta", því borgi maður til rfklssjéðsíns, þá
má maður og einnig borga til allra stétta. Mer finnst þess vegna
breytíngarntkvæðið, 1. gr. 1. atkvæði, alls ekki betra en það, sem er
í frumvarpinu, og það vil eg aðhyllast.

G. Einarsson: Eingan veginn! Stundum getur svo verið, að
sýslumaður taki af einum gjöld, þó honum se lagt af sveit, og se
honum lagt af sveit, fríast hann al': sumu leyti vil': gjöld til prests
og kirkju, nl. gjöldin fyrir aukaverk. Nefndin hefur sel': þetta, og
því hefur hún stúnglð upp á viðaukanum víð 1. grein.

Framsögumaður : :Mer finnst það kynlegt, ao menn ei vilja
fella sig vil': orðið "til ríkissj óNns {{;það er eins og menn amist vil':
því, að stjórnin kannist víð, að menn borgi. "til ríktssjóðslns", eins
og hún hefur gjört í frumvarpinu, eg skil ekki, hvers vegna menn
vilja eins og bera það af ser, þegar stjórnin, hvort sem er, játar
þao.

Jón Guðmundsson: Eg ætla það muni eingum misskilníngi
verða undírorpíð, þú ao í stal': "til rfkissjéðsíns" verbi sett "til allra
st etta {(; eg efa ao sönnu ekki, al': flestir kunni að skilja orl':il': ))rík-
issjóður"; en hitt skilja allir, það er algeingt og gamalt, og eingum
mísskilnfngí undirorplð af neinum manni, og því vil eg þess vegna
halda; þar til er það yfirgripsmeira, og kemur betur heim við hinar
síl'iari :ihar~anir í frumvarpinu; því þess ber líka vel ao gæta, að
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það eru sumir menn, sem greiða "þegnskyldu", cl'la til "l'íkissjól'ls-
ins", a~ þeir greiða ekki þar fyrir til "allra stetta". Eg vil og skjétn
því til forseta, hvort ei muni fara bezt á þVÍ, al'l fyrst se borinn
undir atkvæði fyrri hluti af 2. atkv., sem eg álít vera gott, þó eg
felli mig betur vi~ "til allra setta" en við orðíð "þegnskyldu", og
síðan se geínglð til atkvæða um 1. atkv.· Al'Ialhugsanin í þeim gjald-
stofni, sem her er stringlð upp á, þó lítill se, er sú, að gjaldskyldan
til allra stétta hafi í för með ser áhuga á almennum málum, og að
þar af leiðir aptur betri kosningar. Þvi finnst mer vera miklu rétt-
ara al) binda kosningarréttinn vil) þetta skilyrði, en gjald til sveit-
ar. þ,í hvaðan rís þúngt sveitagjald hér hjá oss yfir höfuð a~ tala?
Þa~ rís af fjölda amlóða, öreiga og ónytjúnga, og ver getum ekki
borið í móti, al) þurrabúðarmennlrnir eiga í mörgum sjóplássunum
mestan þ:itt í því, og þvf má segja um þau plássin, al) því hærra
sem sveitargjaldið er, því fleiri þurrabúðarmenn eru þar. Mer finnst
því ekki bjóða svörum, að mínka skilyrði þurrabúðarmanna fyrir
kosníngarrétti niður úr því, sem upp á var sninglð her 1853, og sem
nefndin hefur nú aðhyllzt, en af því her er víkið frá þeim gjald-
stofninum, sem er eblílegastur, eins og eg sagði á~an, þ/i vildi eg
helzt aðhyllast fyrri part breytíngaratkv, 2.

Eg get ekki annað en fallizt á það, sem hinn heiðraðl þíng-
maður úr Gullbríngusýslu sagðl um handlbnamennína, og eg se einga
astæðu til, að þeir fái kosníngarrðtt, hvort sem þeir eru fullnuma
í mennt sinni eður ekki, þar sem þóútlærNr stúdentar ekki fá kosníng-
arrétt, nema þeir hafi tekið embættispróf.

Ao endíngu vil eg geta þess, að eg felli mig betur víð breyt-
íngaratkvæði þíngmannsins úr Reykjavík, 7. atkv. víð 1. gr., heldur
en við 5. ath. yi~ sömu grein um múr- eða tímbur-Iíbúðarjhúsln.

Framsögu.maður: Eg get ekki verlð hinum háttvirta varafor-
seta samdóma, hvað 1. gr. 2. atkv. viðvíkur, því mer finnst það
varla hafandi vegna þurrabúðarmannanna, sem þar er getíð.

Hann vildi aðhyllast atkvæðið 1. gr. 7, en eg vil bíðja hann
ao abgæta, al'l víð það kemur fram ósamkvæmni víð grundvallar-
regluna fyrir kosníngarréttinum í frumvarpinu, þar 1. gr. 7. atkv.
Innleiðir nýjan gjaldstofn til þess að fá kosningarrétt, og þetta hefur
frumvarpið og nefndin verið a~ foreast og eins þíngið 1853.

H. Kr. Friðriksson: Eg skal ekki vera langorður í þetta skipti.
Eg gat reyndar eigi búizt vie þVÍ, að nefndin fellist á breytíngarat-
kvæði mín, og það lítur fWO út eptir atkvæðagrelðslunnl í gær,
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"em þíngmiinnnm eigi 'le mikið um crðabreytíngar, enda þ6tt þær
~en til þess, ao gjiira nuíllð ljósara. 1. breytíngaratkvæði mitt vio

1. gr. skilja allir, og það hefur eingan misskilníng í för mco ser,
en hitt, sem í Irnmvarpinu stendur, er nokkuð óljóst, og getur ollað
mlsskilníngi. Eg Ímynda mer reyndar, ao niðurstaðan verði her um bil
hin sama, en mer þykir það óviökunnanlegra, ao binda kosníngarrðtt og

kjörgcingi við einn gjaldstofn. Hið sama er að segja um breytíng-
aratkvæði mitt vio 1. gr. staflið b, að þab verbur ljósara en þab,
sem Í frumvarpinu stendur. Um 7. breytíngaratkvæbl vil eg leíða
athuga þingsins ao því, a\'J nauðsynlegt er, að víst verð verði sett
:i múrhús og timburhús, til þess ao eign þessi gefi kosníngarrðtt,

Eptir frumvarpinu þú er nægilegt ao ciga htis ; en eigi maður hús
sem er 100 rdl, virði, ef til vill með einu rúmi í og svo verkstæði,
þá m.í hann kjósa; en mer finnst sú kjörstofn vera of lítill. Mer
finnst 500 rdl, verð vera sanngjarnt, til þess að það gefi kosningar-
rett og kjörgelngí, enda er það ákveðíð sem kjörstofn fyrir bæjar-
fulltrúa her í Reykjavík.

Eg skal því næst fara fáeinum orðum um víðaukaatkvæði mitt
við 1. gr., 9. breytíngaratkvæöíð á atkvæðaskránnl, sem eg af öllu
get r;loio, ao þíngið ekki llluni fallast á, þvi að það vill útiloka alla
þurrrabtiðarmenn og helzt ekki unna þeim neins réttar, en eimingis
af nauð hleypa nokkrum af þeim að, þar eo stjórnin hefur stringlð
upp á því í frumvarpi sínu. Eg get alls ekki skilið í, hvað hinum
helðrubu konlÍngkjörnu þingmönnum, sem í nefndinni sátu, hefur
geingi\'J til, a\'J bægja öllum tómthúsmönnum frá alþíngiskosníngum,
en hitt get eg látið mer skiljast, hví hinn háttvirti framsögumaður
ekki vill hleypa þurrabúðarmbnnum ao kosníngum; hann ímyndar
Her, a() svo kunni að fara, að hann verði kosinn aptur til alþíngis-
manns af Snæfellíngum, og þá vill hann eigi láta það heyrast, a\'J
nokkur tómthúsmaður hafi geflö honum atkvæði sitt; honum þykir
svo sem meiri upphefð að því, að vera kosinn af grasnytarmdnnnm,
enda þótt þeir eigi ekki nema hálfa kú, og verði að þiggja gjafir
:í hverju ári, til a\'J halda "10 lífinu, eímingls þeir ekki fái neitt úr
sveitarsjóð. Eg se einga sanngirni í því, ao vilja útiloka því nær
alla þurrabúbarmenn frá kcsníngunum, þó þeir hafi ekki grasnyt;
því a() kosníngarrðtt þeirra verður að byggja ú öðrum grundvelli en
grasnytarmanna, og það er þá sveitargjald þeirra.

Að öðru leyti vll eg biðja þíngmenn að gæta þess, ao mer
finnst illa fara á því, að þíngið skuli vilja gera þreingri kosningar-
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rett þann, er stjórnin vill gefa, og hafna frjálslegum grundvallarregl-
um, er stjórnin sj.ilf býður mönnum.

Framsiiqumaður: Ver erum þegar búnir ilO heyra iideilur
þíngmannsins úr Reykjavík, og honum stó~ ekki Yi~ að gefa þíng-
inu vitnisburð, og hvað þá nefndinni. l)a(': er fremur nýstárlegt <tO
vera a(': bregða þínginu um, a\) það eigi skeyti um að gera breyt-
ingar á orðum, þó þau geti valdið misskilníngl, en eg vil bioja
þíngmanninn gæta þess, a(': til allrar lukku verour þessi hans dóm-
ur ei mjög þýðíngarrníkíll i þessu tilliti, því hann gjörði sig ao dóm-

ara í eigin sök. Hann furðaði sig á, að hinir konúngkjörnu þíng-
menn, sem í nefndinni satu, skyldu vilja binda þurrabúðannennína, ekki
vlð 4 dala, heldur 6 rdl. gjaldið, en let ser vel skiljast um mig, fyrst
svo margir þurrabúðnrmenn væru i Snæfellsnessýslu, og eg mundi
ei vilja atkvæði þeirra fyrir mig, og vil eg nú lofa honum her Ulll,

a\) rába meiníngu sinni; en eg minnist þess, að 1853 kom það fram
á þíngl, ao her í Reykjavík eru 140 þurrabúðannenn, en 60 em-
bættismanna - og kaupmanna-heimili, og þá má níða, hver flokkur-
inn mundi geta rá\)io kosníngunni, ef baðlr sæktu kosníngaríundlnn
með jafnmikhun áhuga. Mer getur því ekki verið neinn efi á því,
a\) þíngmaðurínn mundi heldur vilja hafa 140 þurrabúðarmanna-

atkvæði, en 60 af hinum, og að hann því vill halda þurrabúðar-
mönnunum fram. Eg man líka ekki betur, en a\) þess væri getit,
her á þíngi 1853, a\) opt bæri það víð, að þurrabúðarmenn vildu

horfa i aðra átt en hinar stéttirnar, og ef það nú væri svo i kosn-
ingunni, þá er nú kann ske ekki kyn, þó þíngmanni þessum verði
heldur a\) vilja fá þeim kosníngarréttinn í hendur. Eg verð að játa
um mig, að mer eru ekki svo föst í hendi atkvæði þurrahúðarmann-
anna, a\) eg vilji gefa þeim kosníngarréuínn með hægra móti en
bændunum ; eg vil heldur atkvæði embættismannanna og bænda, þó
eg fyrir þetta ætti a\) sjá af hinum. Þíngma\)urinn sagbí, að þíngið
og nefndin vildi banna þurrabúðarmönnum kosníngarrðtt, einmitt af
því þeir hétu ))þurrabúl'larmenn«, eða ))tómthúsmenn«, eða fyrir nafnið
tómt. þetta segir þíngmaðurínn ekki satt, því um það hefur einúngis
verið talað af þínginu 1853 og nefndinni núna, a\) binda kosníngarrétt
þeirra vi\) 6 rdl., og með því skilyrði gefa þeim kosníngarréttínn, en
ekki banna þeim hann. Eg skal og geta þess, ll\) þíngmaður þessi
hefur enn meira viljað rýmka um rett þurrabúðarmannanna, heldur
en stjórnarfrumvarplð. þao áskilur, a\) þeir gjaldi 4 rdl. árlega, en
hann eimingls það ,íri\), sem kjósa skal, þó þeir gjaldi ao eins til
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sveitar fyrir og eptir 8"0 sem 8 skildinga á ári. .\0 minnsta kosti
liggur þessi þýðíng fyrst fyrir í breytíngaratkvæðinu, og sjá víst
allir þíngmenn á þessu, hve kostulegt fágæti þetta breytíngaratkvæðí
er!!! Þíngmaourinn er að tala um frelsi í kosníngum, og ao ver
viljum þreingja kosningarfrelsi það, er stjórnin svo Iúslega vilji veita
oss; en mrí eg biðja þíngmanninn ao gæta ab, hvað hann "ill gjöra
Bjálfur? Honum en ekki nefndinni hefur orðið, að vilja innleiða ó-
frelsio í kosníngarrðttínum, því í breytíngaratkvæðí sínu 1. gr. 7.

atkvæði er hann að óþörfu ao stínga upp á 500 rdI. gjaldstofni.
Eg skal eigi fara fleiri orðum um þetta atkvæði hans, þar eg er
öruggur um, ao ræða þíngrnannsins úr Reykjavík alls ekki mun
blinda þíngíð svo, að það gefi því meðmæli, þar það fer í allt aðra
stefnu, en mí og 1853 hefur þótt víð eiga.

Víðvíkjandi breytíngaratkvæðí þíngmannsins 1. gr. 3. atkvæði,

sem honum mun hafa gleymzt í ræðu Binni (II. Kr. Friðriksson:
Nei !), vil eg minnast þess, að honum, eptir því sem hann hefur
orðað breytíngaratkvæði sitt, mun þykja, sem prestar ei se koming-
legir embættismenn, því eptir því sem breytíngaratkvæðlð er orðað,
verður ei annað seo, en hann álíti svo. þá skal eg segja honum,
aö, þó ao stíptsyfirvöldín veiti sum af prestaköllum her ii landi, þá

gjöra þau það í umboði konúngs, og komingur á eptir staðfestir
vcltíngarbréfln, og því ern allir prestar kominglegír embættismenn.
Hvaða misskilníngur hjá þíngmanninum se í þessu, mun öllum vera
ljóst, en auk þess lætur hann ser vel líka með breytíngaratkvæ'ði
sínu a'ð útiloka sáttasemjara alla, því þeir eru ekki konúngl eg ir em-
bættismenn, heldur settir af amtmönnum, og sýnir hann með því, að
honum er meira um að gera að fá atkvæði þurrabúðarmanna en
þessara manna.

P. Petursson: þó ao mer finnist, ao eg geti fallizt á fæst af
breytíngaratkvæðum þeim, sem fram eru komin, virðíst mer þó ísjár-
vert ao hafna breytíngaratkvæbí ,io 1. gr. nr. 2, því vilji þíngið

fella það, þ,i er hreppstjórunum bægt fd kosníngarrðttl, þar þeir
eru undanþegnir frá gjaldi til ríkissjéðsíns, og optast nær beztu menn-
irnir í hverri sveit. En hvað því viðvíkur, sem víð 4. breytingar-
atkvæði hefur verið sagt um það, að þar þeim væri gefinn kosníngar-
réttur, sem hefðu tekið eitthvert lærdómspróf víð háskólann, þá ættu
nú einnig stúdentar frá hinum Iærða skóla ao fá þenna sama rétt,
mco því nú se skólinn svo endurbættur, að þeir, sem þaðan út-
skrifast, þurfi ekki Ieíngur að taka 1. lærdómspróf eða fyrra hluta
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annars préfs við háskólann, þá gjöri eg ekki svo míkíð úr þeirri
ástæðu, því her eptir hafa þá ekki aðrir kosningarrétt en þeir, sem
tekið hafa eitthvert frekara próf við háskólann, annaðhvort síðaru
hluta annars prófs eða embættispróf.

Hvað aptur snertir breytingaratkvæði vi'ð 1. gr. nr. 2, þ,i er
það einkanlega eitt, sem fælir mig frá þVÍ, og það er það, að þar
er þurrabúðarmanna getið, sem kynni a'ð komast í mótsögn vio 1. gr.
frumvarpsins, staflið d, hvar talað er um þá. En mundi þ,í ekki
tiltækilegt, að forseti með þingsins leyfi vildi spyrja uppastungu-
manninn um, hvort hann ei vilji fella úr greininni það, SCIll þar
stendur um þurrabúðarmennína ?

Forseti: þao er álit mitt, að atkvæðin skuli berast fram vfb
atkvæðagreiðsluna eins og þau eru orðuð í atkvæðaskrannt. Nú
sem kornið er, þá er breytíng í þessu efni eimingis á þíngsíns valdi,
og það verour a'ð skera úr með atkvæðum sínum.

Konúngsfulltrúi: Eg skal, á'ður en umræðunum um þenna
katla er lokið, fara fáeinum orðum um breytíngaratkvæðín víð frum-
varpsins 1. grein. Og er það þá meiníng mín um þau, að þingið
ætti ekkert af þeim a'ð aðhyllast, nema, ef til vill, nefndarinnar 8.
og 11. uppástúngu, þó eg ætli þær bæti lítið frumvarpið. 1. breyt-
íngaratkvæðí ætti þíngíð ekki að aðhyllast, því það breytir kjörstofn-
inum, og gjörir hann í mörgum tilfellum margbrotnari, og vafa-
samari. Hið 2. breytingaratkvæði líkar mer ei heldur, og get eg
ei rá'ði'ð þínginu til a'ð taka það. Sá kafli af þvi, sem miðar til
a'ð koma í vltinn fyrir það, að hreppstjórar verði útiloka'ðir frá
kosníngarrðttí af því þeir gjalda ei til ríkíssjéðslns, mætti al) sönnu
takast inn í frumvarpið, væri honum þar vel fyrir kornið, en nauð-
synlegt ætla eg það þó ekki, því það er auðsjaanleg meiníng frum-
varpsins, að útiloka ei slíka menn, sem hreppstjórar eru, og sem
ætíð eiga nægan gjaldstofn. Í tilliti til 3. og 4. breytíngaratkvæðís
get eg skírskotað til þess, sem hinn heiðraði framsögumaður sagðí,
Hvort þíngíb vill aðhyllast nefndaruppástúnguna nr. 5, læt eg á
þess valdí ; en þó er eg því mótfallinn, að handíðnamenn, sem ekki
eru borgarar, fái kosníngarrétt, nema þeir borgi til sveitar- eða
bæjar-þarfa, eins og ákveoi'ð er um þurrabúðarmenn. Móti 7. breyt-
fngaratkvæðinu er eg af sömu ástæðum, sem hinn heiðraði fram-
sögumaður, og skal eg enn fremur bæta því við, að þa'ð ekki ein-
úngís er móti anda frumvarpsins að innleiða í þessu tilliti 500 rd-
kjörstofn, heldur mundi þetta breytíngaratkvæbí, ef það væri tekið,
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aptur innleiða allan þann kostnað, ómak og vandkvæði, sem fylgja
með slíkum Iuisavlrðfugum. Móti 9. og 10. breytíngaratkvæðí þarf
eg ei ao tala, þar eg tel það víst, að þíngíð ekki muni aðhyllast
þau.

M. M~dl'esson: þao er einúngís fátt eitt, sem eg vildi við bæta,
og vakir þá einkuni mí fyrir mer það, sem síoast var rætt, en það
er breytíngaratkvæðið víð 1. gr. 2. atkv. Eg vil þar gefa mitt at-
kvæði til, þar mer líkar vel orðið "þegnskylda" í stao "til ríkis-
sjóosins«, og þegnskylda er gott og gamalt 01'0, en alþýða ei eins
vön orðinu "ríkissjóour«, þó ei vilji eg fara að keppa um það, hvort
orOio betra sé, Ao breytíngaratkvæðínu þykir mer það, að þurra-
búðannenn eru þar með taldir; hef eg álit það á þeim flokki, að ei
vil eg auka rétt hans mikið, en fremur binda kosníngarrétt hans.

Þ. Jónassen : Mer þótti hinn heíðraðí framsögumaður vera
nokkuð harður í svari við fulltrúa Reykjavíkur út af því, ao hann
hélt fram réttíndum témtlnismanna, því það, sem hann í þessu efni
gjörðí, Hl' ekki annað en það, að hann hélt fram skoðun stjórnar-
innar ,í þessu atriði, og fyrir þao þykir mer hann ekki réttilega vera
ámælisverður. Eg er sömu meiníngar og á\'mr um það, ao eg kalla
tómthúsmönnum því nær algjörlega bægt frtí kosníngarretrí, ef hann
yrði bundinn við 6 rdl, gjald til sveitar, og að minnsta kosti yrði það
niöurstaðan í Reykjavík, því það er sýnt og sannað, að eins og nú
stendur þar á, komast af 140 tómthúsmönnum þar einúngis 4 eða 5
<t'ð; þa'ð getur verið, þó mer liggi víð að efast um það, að þessu se
ö'ðnnísi varið á Alptanesi, eins og hinn heiðraði þíngmaður Gull-
bríngusýslu sagði frá; en þao liggur þó í kríngumstæðum, sem geta
breytzt, þegar minnst varir, þegar lettir þar á sveitinni.

Yfir höfuð þykir mer skoðun sri, sem komin er fram í þíng-
inu á rem túmthúsmaunanna heldur ófrjáMeg í samburði vlð aðra.
Eg skil ekki, fyrst búið er al'i sleppa, SYO ao kalla, allri titvortís
tryggíngu fyrir kosníngarrðttinum utan fni, að það se til nokkurs
hlutar eða eigi lelngur við, a'ð vera að einskorða þenna rétt, hvort
tómthúsmenn eða aðra snertir, víð það atriði, hvort þeir borga ein-
um e'ía 2 ríkis dölum meira eða minna til sveitar, tryggíngin er í
hvorutveggja tilfelli jafnmikil og jafnlítil. Ál'iur var þetta bundið
við eign; nú eru þessi rettindi látin vera komin undir ínnvortía
hæílleglelkum hlutaðeigenda. þessi grundvallarregla er frjálslegri, og
eðlílcgrl, þa'ð verður ekki varið, en heldur ekki án sinna anmarka ;
mcóalhéílð el' vandrataó, eins í þessum efuuni sem öðrum,
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Framsögumaður : Þa~ er vÍst skilníngsleysi mitt, sem veldur
því, a~ eg skildi ei nema nokkuð af ræðu hins heíðraða 3. korning-
kjörna þíngmanns. Eg skildi það samt, að honum þótti eg vera
harborbur við þíngmann Reykjavíkur út af þurrabúðarmönnunum, en
þetta nr ekki svo, heldur var eg harðorður víð þíngmanninn fyrir
ádeilur hans vlð þínglð út af atkvæðagreiðelu þess. Hinn heiðraði
3. konúngkjörni þíngmaður efaði sögusögn þíngmannsins úr Gull-
bringusýslu um sveitagjald þurrabúðarmanna á Álptanesi, en það mun
samt vera satt, því eg hef einnig fyrir fáum dögum átt tal víð þann
mann úr þeim hreppi, sem hlaut að vera hvað kunnugastllr ástæð-
um hreppsbúa þar, og hafði hann lík orð um þetta víð mig og
það, sem þíngmaðurínn úr Gullbríngusýslu skýrðí frá. Enn fremur
vil eg biðja hinn 3. konúngkjörna þíngmann gæta þess viðvíkjandi
því, er hann hefur mælt með þurrabúðarmönnunum, a~ í gær var
ítarlega tekíð fram víð undírbúníngsumræðuna, a'ð hagur tómthús-
manna her ei væri þess eðlis. Fyrir það mætti ei laga löggjöfina
svo, a'ð sú regla, sem upp á þá her gæti hlýtt, yrði að aðalreglu fyrir
allt landíð. Hvað hreppstjórunum viðvíkur, þá held eg, a'ð nefndin
ei se þeim til baga, því flestir af þeim eru búsettir menn, en ef þeir
eru þurrabúðarrnenn, þá tel eg ekki eptir þeim, þó þeir verði ao
gjalda 6 rd. á ári í sveitagjald til þess ao komast ao kosníngunum.

Breytíngaratkvæðí þíngmannsins úr Mýrasýslu vio 1. gr. 10. ath.
finnst mer ei vera svo mikilvægt, sem það sýnist. þó einhver ei hali
verið heimilisfastur í kjördæmi því, er hann er blísettur í, í heilt
ár, þá er hann þó ekki útilokaour frá kosníngum fyrir það, því
hann getur þá farið til kjördæmis þess, er hann fyr var blísettur í,
og kosið þar, ef honum svo líkar, þegar hann er ei lángt að kominn,
en se hann það, þá er hann eptir missiri enn þá svo ókunnugur
kjördæminu, að einginn getur vænzt þess, ao hann þekki svo alla í
kjördæminu, að atkvæði hans se ei missanlegt sökum ókunnugleika hans.

Forseti: þar fleiri þíngmenn ei vilja ræða þenna kafla af frum-
varpinu, álít eg umræðunni víð 1. gr. lokið,

Atkvæðagreiðslan um 1. gr. fel' fram, þegar búio er að ræða
allt frumvarpið.

þá kemur til umræðu það, sem eptir er af frumvarpinu frá 4.-
9. gr.

Framsögumaður : Eg skal eigi nú fara orðum um þenna hluta
af frumvarpinu, en bíða þess, að uppástúngumenn hafa mælt með
atkvæðum sínum. Víðvíkjandi víðaukaatkvæði í 6. gr. 2. atkv. vil

649



eg geta þess, ao nefndin hefur aðhyllzt víðauka þess, en fyrri hlut-
inn er einmitt atkvæði nefndarinnar, svo, ef það ei fellur, þarf ei að
bera upp nefndarinnar.

Jl. Andresson: Þegar eg sá breytíngaratkvæóí nefndarinnar
víð 6. gr., þótti mer, sem ei mundi vel fralll fara á kjörfundi, ef
strax væri kosinn varaþíngmaðnr, án þess menn vissu, hver kosinn
væri aðalþíngmaður, og það var álit mitt, að með því kynni vara-
þíngmanns kosníngin að dreifast of mikið. En nú sem komið er,
er það vitaskuld, að breytíng nefndarinnar og mín stendur eða fell-
ur hvor með annari, og falli hún, þá verbur 6. gr. frumvarpsins ó-
breytt, og læt eg mer það þá vel lynda.

Eg vil mikillega aðhyllast viðaukaatkvæði 7. gr. 4. atkvæði,
því það vildi eg, að eingin sýsla yrði þíngmannslaus, en bregðist
þíngíð í þetta skipti og hrindi atkvæðinu, þá má við þíngmannsleysi
búast, eins og núna sjá má á þíngi her, og líkar mer það illa, eu
hitt vel, að einhver se ætíð til, er geti korníð í skarðið.

J. Sigurðsson: Eg ætla ekki að taka frekar fram núna mein-
ingu mína um 6. gr. frumvarpsins, en eg gjörðí við undirbúníngs-
umræðuna, því eg vona, að þíngmönnum se það ekki úr minni
liM'b, er eg talaði þá, og meiníng mín um það efni er óbreytt enn.
Eg se ekki neitt á móti því, a'b greinin í frumvarpinu standi óbreytt,
og eg vona, að breytíngaratkvæðin víð hana verði felld af þínginu,
því þar til eru yfirgnæfandi ástæður, og það er auðsætt, hvaða
ógnarlega tímaWf það hefur í för með ser, að kjósa svona í tvennu
lagi. Ekki get eg heldur aðhyllzt viðaukaatkvæði þíngmannsins úr
Suður- Múla-sýslu víð 7. gr. Eg vil í því tilliti fylgja andanum í
alþínglstilsklpunlnní, sem ekki ætlast til, að ný kosning fram fari,
fyr en horfir til, að alþíngissæti verði autt, og tílskipun sú vill
ekki vera að auka mönnum óþarfa-kosníngar, því þær kosta ekki
svo líti'b. En að þessar kosningar gætu orðið óþarfar, skal eg sýna
með dæmi. Eg set, að annarhvor þíngmaburlnn deyi fyrir hið síðasta
þíng, er kosníng hans gilti fyrir, og þó einhver væri þá kosinn aptur,
yrðí það til eínkis, ef annar hinna eldri þíngmanna væri til og færi
til þíngsetu. Eg ætla það muni jafnan nóg, ef annarhvor þíngruað-
urinn er til, því ekki er nema 1 alþíngissæti fyrir hverja sýslu.
Víðaukaatkvæðíð vi'b 9. grein frumvarpsins ætla eg öldúngis óþarft,
því mer finnst það liggja í frumvarpinu sjálfu, og útþrykkilega í
síðustu grein alþíngístílskípunarínnar, og hún hygg eg standi í
fullu gildi.
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Jón Kristjánsson: Eg get ekki skilið, í hverju að breytíngar
nefndarinnar eða þingmanns Árnesínga við 6. gr. eru betri en greinin
sjálf í frumvarpinu. Mer finnst þær vera rett út í bláinn, nema ef
þær hefðu átt að standa í sambandi við fósturlausa atkvæðið við 7.
gr. með tilliti til þess, ef annarhvor þíngmaðurinn skorast undan
kosníngu. En eg vil ekki, al'l það se heimtað þegar á kjörfundinum
að segja til, hvort maður ætli al'l taka móti kosníngu eða ekki,
heldur, að sá kosni fái umhugsunartíma til þess. Líka væri það ó-
jöfnuður, að Si1, sem kjörfundinn sækir, hafi ekki jafnan frest til að
raða með ser þíngför sína, eins og sá, sem ekki er á kjörfundi,
og kynni að hafa Ieingíð flest atkvæði. Og mundu menn ekki
vinna ser úrhendis, ef þessi aðferð yrðl vi'ðhöfl'l? Ætli margur
maður ráM það ekki af, sem hann álítur óhultara, þegar rál'lnÍmil'l
er svona slakt, en það er: a'ð neita því a'ð taka móti kosníngu?
Eg fylli og þann flokkinn, sem ekki vill tefja bændur um skör
fram á kjörfundum í fjarlæg'ð víð heimili sín. þeim getur opt
orðíð það til mikils baga. þa'ð gæti og orðíð ísj árv ert, á haustum
t. a. m., þegar allra veðra er "on, og menn komnir um hínga vegí
á fjölmennan kjörfund, þar sem þeir feingju, ef til vill, ekki einu
sinni skýli yfir sig. Víðaukaatkvæðið 4. við 7. gr. álít eg óþarft,
og til al'l auka mikinn kostnað, Eptir því á strax að kalla saman
kjörfund, ef annarhvor, aðalþingmaður eða varaþingmaður, deyr eða
getur ekki verið þingmaður, og eyða með þessu tíma og vinnu frlí
bændum, og þó getur SYO farið, a'ð þessi tilhögun yrði al'l meira ó-
libi, en liði, Þegar t. a. m, 2 menn eru kosnir, er ætlandi, ab það
séu þau hæfilegustu þíngmanna-efnin, sem völ er á. Nú ef aðalþing-
maðurinn deyr, þá er valinn að nýju í hans stað aðalþíngmaður, og
hann yrðí hinn 3. að hæfilcgleikum. Samt yröí hann kallaður til
þíngs, þó hann væri miklu miður til þess fallinn en varaþingmað-
urinn. Með þessu lagi gæti varaþíngmaðurlnn setið heima allt af,
og hann yrði þýðíngarlaus. Eins færi, ef varaþíngmaðurinn dæi; þá
væri kosinn aptur varaþíngrnaður í hans stað, og þó hefur sú vara-
þíngmanns kosning ekkert að þýl'la, nema einúngis að gjöra kostnað,
svo leingi sem aðalþíngmaðurínn er til. Mer finnst því breytíngin
ekki einúngis óþörf og kostnaðarauki einn, heldur og ísjáryerð og,
ef til vill, meinlcg.

J. Hávarðsson: það var mer óvænt, að af þeim 3, sem tal-
a'ð hafa, skyldu 2 mæla móti viðaukaatkvæðinu nr. 4 víð 7. gr.
Eg held það se þó að minnsta kosti í anda alþíngistilskipunarinnar,
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sem fyrirskipar að velja 2 þíngmenn fyrir hvert kjördæmi, líklega
til a'b fyrirbyggja, að nokkurt kjördæmi yrði þínguianuslaust ; en af
því, að ekki var gjört rá'b fyrir, a'b nýjar kosníngar færu fram, ef
annar þessara upp áeinlnern máta missti þíngsetu eður segði henni
af ser, þá hefur stundum svo að borið, al'!kjördæmi hafa or'bi'b þíng-
mannslaus, og hlýtur slíkt al'! vera og er öllum mjög óþægilegt. Úr
þessu vill híð áminnzta viðaukaatkvæði bæta. Ilvað kostnaðinn við
kosníngarnar snertir, þá er hann ekki svo mikill, sem látil'! er; hann
er til kjörstjdrans og aðstoðarmanna hans, og nemur a'b eins fáein-
um ríkisdölum. þeir, sem kjósa, fá einga borgun fyrir ferð sína iÍ

kjörfundinn, en ef þeir vilja hlífa ser yi\) ferðakostnaðinum, þá geta
þeir setið heima; en það mundi sjaldan al'!bera; svo annt mun öllum
þorra manna um það, a'b kjördæmið verði ekki þíngmnnnslaust, Eg
mæli því fastlega mel'! þessu víðaukaatkvæðí, og vona, og skora ;Í

þíngmenn, að þeir láti landsmenn sj.í, a'b þeir vilji styðja a'b því
með öllu, sem í þeirra valdi stendur, ao kjördæmin þurfi ekki a'b
vera þíngmannslaus, og eg vil bæta þVÍ víð ao taka a'ð mer við-
nukaatkvæðið nr. 2 við 7. gr., sem hinn háæruver'bugi uppástúngu-
maður hefur tekið aptur; því það fer Í líka stefnu og hitt, og það
fyrirbyggir kostnað, sem af nýjum kjörfundum leiðir, þegar kjósa má
aptur á sama kjörfundi í stað þess, sem neitar. þal'! á að sönnu
ekki sem bezt ,.i\) að skylda menn a'ð vera kjörfundinn út, en þeg-
ar kjósendur víta þá skyldu fyrir, hegða þeir ferðuni sínum eptir
þYÍ á fundinn, og þarf því ekki al'! verða al'! meini.

P. Petursson: Fösturslausa atkvæðið, sem á'ban nr kallað,
hefur þá loksins 2 feðurna. Eg hafði raunar tekið það aptur, en
nú er þíngmaður Suður-Múlasýslu búinn al'! taka það upp aptur.
Víðaukaatkvæði þetta er svo lagað, að það má bera það upp til
atkvæða Í tvennu lagi, og eg held, al'! það kynni líka að vera hent-
ugra, og vildi eg Ieíða athygli þíngsíns að því,

J. Petursson: Eg vil að eins tala fáein orb um víðaukaat-
kvæði mitt víð 9. gr. þao er orðrétt tekið úr alþíngistilskipuninni,
sem eg skoða eins og nokkurs konar grundvallarlög fyrir oss, er eigi
ættí að breyta Í neinu smavegís, fyr en gjör væri á henni aðal-
breytíng. þessi tilskipun hefur nú Í ser konúnglegt heit um, a'ð
henni skuli ekki verða breytt, nema hún se áður lög'b fyrir alþíng.
þetta heit þykir mer SYO mikilsvert, að eg vil einnig hafa þal'! .í
þessu lagaboði, því þa'b heit, sem stendur í alþfnglstllsklpunlnui,
finnst mer ekki mí til þeirra breytínga á henni, er kunna að verða
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gjörðar, eður geti verið því til tryggíngar, ao eigi verði breytt þess-
um kosníngarlögum, nema konúngnrinn leggi þau áður undir al-
þíng. Eg álít því fulla nauðsyn, að þessi viðauki se her upp tek-
inn, og með því mæli eg fastlega fram.

Framsögumaður : Eg þarf nú ekki ao fara mörgum orðum
um breytíngar- og viðauka-atkvæði þau, sem her ræðir um; um þau
hafa nú þegar heyrzt margar raddir, en þær fara nú, að mer
heyrist, sín í hverja áttina, og það, sem einn byggir, það brýtur
annar niður, Þíngmaonr Suður- Múlasýslu gyllti ekki einúngis sitt
viðaukaatkvæði, heldur og tók hann annað upp, sem áður var borið
lít á klakann, því uppástúngumaður haf'ðí tekið það aptur sjálfur.
Eg tala um víbaukaatkvæðið nr. 2 víð 7. gr., en eg held nú, að
þíngíð geti ekki með nokkru móti fallizt á það ao heldur. Um við-
aukaatkvæbið nr. 4 víb 7. gr. hafa sumir tekið það fram, að þeir
gætu ekki aðhyllzt það vegna þess, að af því flyti nýr kostnaður,
og það er 1ildúngis rétt, og sumir, af því ao bæðí alþíngistilskipunin,
og mig minnir eitthvert kauselíbréf segði, að eigi þyrfti og eigi
skyldi kjósa, á meðan einn þínginaður væri til í kjördæminu. En
auk þess finn eg ekki betur, en ao einn aðalgalli se á víðaukaat-
kvæöí þessu, og það er orðíð "tafarlaust". Ef annarhvor þíng-
maðurinn deyr um hávetur, þegar harðast er veður og vest að ferð-
ast, þá á eptir þessari uppástúngu undir eins að kalla saman kjör-
þíng til að kjósa í stað hans, og eg ætla það gæti víða orðið ó-
mögulegt. Ef þetta viðaukaatkvæði skyldi því komast að, þá vildi
eg, að orðinu "tafarlaustCi yrði rýmt úr því áour. þar sem þíngmað-
urinn sagði, að lítill kostnaður mundi verða "io kosníngarnar, þá
held eg það og, því til þeirra kæmu má ske ekki nema 2 eða 3,
ef þeir vissu fyrir, að þeir yrðu að vera kjörfundinn út og þetta
taldi þíngmaðurinn sparnað, Honum stendur þá líklega á sama, þó
hann fái ekki nema 2 eða 3 atkvæði til þíngs, en það stendur mer
nú ekki; eg vil heldur, ef eg á að fara, hafa feingiO fleiri. Þíng-
maður Strandasýslu kvaðst gjöra svo míkíð úr heiti konúngs, sem
stendur í alþíngístílskípunlnnl, og þó vill hann nú fara að minna
konúng á ao efna það heiti (J. PNursson: Nei!), en 9. gr. frum-
varpsíns tekur það skýrt fram, að alþíngistiIskipunin gildi, ao því
leyti sem þetta lagaboð ekki nær til eða breytir henni. Mih sýnist
því víðaukaatkvæði þetta óþarft, auk þess, sem eg veit ekki, hvort
það lí vel víð, ao ver förum eins og ao stýla fyrir korning orbín í
liiggjiifnlll hans, eins og gjört er í þessu atkvæði.
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G. Brandsson: Eg se ekki, hvaða ástæbur nefndin hefur haft
til þess a~ gjöra breytíngu á 6. gr. frumvarpsins. Eg se það, að
breytíngin getur ollað mikilli tímatöf eins og þingmaður Mýramanna
tók fram, og eg veit alls ekki, hvað ver vinnum við þetta. Eg
held aðferðina í 6. gr. frumvarpsins allt eins góoa og þessa, og enda
betri. Eg held menn geti vel haft þa'ð i huganum, hvern þeir vilji
kjósa fyrir aðalþíngmann og hvern fyrir varaþíngmann, eins fyrir
því, þó þeir eigi ao nefna þá báoa í einu. Þegar þeir taka fram
um leið, hvern af þeim þeir kjósa til hvors fyrir sig, þarf það eingri
villu eða ruglíngi al'!valda; en hitt getur allt af geingíð koll af kolli.
Eg vildi því biðja 'hinn heiðraba framsögumann, eða einhvern úr
nefndinni, að skýra frá ástæðunum fyrir breytíngu þessari, ef þær
kynnu a'ð vera svo yfirgnæfandi, a'ð eg fyrir þær fellist á breytíng-
una. Ekki get eg verið á þeirra máli, sem gjöra mjög Iítið úr
víðaukaatkvæbínu nr. 4 við 7. gr.; því það er byggt á reynslu vorri
mí, og eg held þíngið megi muna eptir þíngmannsleysi Norður-
Múlasýslu og Húnvetnínga. Á hvorumtveggja staðnum er þingmaður
til, og því mátti eigi kjósa i sta'ð þeirra, þegar þeir fötluðust. Eg
held, að kjósendur mundu þó ekki hafa talið það á sig a'ð sækja
nýjan kjörfund, ef þeir hefðu þá getað haft fulltrúa á þíngi. Eg
held því, að leyfið, sem víðaukaatkvæðið fer fram á, se nauðsynlegt.
Hvað or'bi'ð "tafarla'Ust(1 snertir, þá ætla eg, a'ð það standi her ekkert
Í vegi, því það þý'ðir "Íst ekki annað, en a'b einginn óþarfa-dráttur
megi vera á nýjum kosningum, en ekki það, sem framsögumaður
lagðí í það, að kosníngar skyldu fara fram, hvaða tálmanir sem á
því væru, undir eins og annarhvor þíngmaðurínn fatlaðist frtí þíng-
setu.

G. Einarsson: Þíngma'bllrinn frá Gullbringusýslu tók það fram,
sem eg ætlaði að gjöra, um breytíngarnar vi'ð 6. gr., og skal eg
þvi ekki or'bleingja um þær; þvi mer sýnast þær þegar hraktar með
astæðum, sem fram eru komnar, og aðferðin, sem þar er farið fram
á, se eingu betri en sú, sem í frumvarpinu er. Nr. 2 "ið 7. gr.
fellst eg á. Eg held eg verðí a'ð vera einn af þeim fáu, sem mæla
fram með víðaukaatkvæðinu nr. 2 víð 7. gr., þó að svo se a'b sjá,
sem það se utanveltubesefi, og vil eg það fái framgang, og eins nr.
4 ,ið sömu grein. Ver höfum lifandi dæmin fyrir oss upp á nauð-
syn þess, a'b leyft se a'b kjósa aptur Í skarðið, undir eins og annar-
hvor þíngma'burinn fatlast frá þíngför. Eg held, að þíngi'b gjöri
ekki hyggilega í því, og verði a~ nokkru leyti sjálfu ser gagnstætt,
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ef það fellir þessi atkvæði nú. Ekki se eg, a~ orM~ "tafarlaust('
standi her neitt í vegi, og mun það eiga að skiljast eins og þíng-
maður Gullbríngusýslu tók fram, og bæti eg því víð, a~ eg held, a'ð
kjörstjórunum takist að telja á forföll sín, þegar þörf gjörist.
Framsögumaður tók ei rett fram meinínguna í 9. gr. frumvarpsins;
hún talar einúngis um kosníngarlögin, en ekki um annað ; því þar
segir: "a'ð öðru leyti stendur víð það, sem fyrir er mælt í tilskipun
8. marzm. 1843 um' kosningar til alþíngís", og getur því alls ekki
ná'ð til annars, eins og framsögumaður hélt,

Framsögumaður : Nú fðkk eg þá upplýsíngu um skilning 9.
gr. frumvarpsins, og það frá þeim stað, er eg hafbí ei búizt við,
En eg get þó ekki verið á máli hins hefðraða þingmanns, er síðast
mælti, því mer sýnist það liggja í hverri grein frumvarpsins, og í
öllum anda þess, að tilskipun 8. marz 1843 se í gildi, nema að því
leyti sem þetta lagaboð gjörir breytíngar á henni, og því held eg,
ao 9. gr. miði ekki til kosnínganna einna. En eg skal ekki tala
meira um þetta, heldur skjóta því til hinna lögfröbu, hvor meining-
in reUari se. Hvað breytínguna víð 6. gr. snertir, þá vakti það
fyrir mer, og eg held nefndinni líka, að aðferð nefndarinnar gæfi
meiri tryggíng fyrir því, ao kjósendur feingju þann aðalþíngmann,
og þann varaþfngruann, sem þeir helzt kysu ser, og var þetta aðal-
ástæðan fyrir breytíngunni. Dæmin, sem tekin hafa verið af þíng-
mannsleysinu núna, skil eg ekki að her eigi víð. Í Nor'ður-Múla-
sýslu var ekkki tími til að kjósa þíngmann, og í Húnavatnssýslu
er enn ö<lruvísi ástatt. En eg get vel ímyndað mer, að þó 2 þíng-
menn Sell til, geti kjördæmið samt orðið þíngmannslaust; því ef þeir
"æru baðlr embættismenn, þá kynni þeim báðum að verða bönnuð
þíngför, eins og amtmaður í Norburamtlnu gjörðí við lækni J. Skapta-
son, og þá yrði eins þíngmannslaust fyrir þessa vaniðarreglu. Eg
ætla því, að nr. 4 víð 7. gr. ætti ao fá meðhald þíngsins.

J. Guðmundsson: Eg er einn af þeim, sem hafa viljað heyra,
hvers vegna nefndin hefur viljað breyta 6. gr. frumvarpsins, en eg
græddi ekki míklð á astæðum þeim, sem framsögumaður taldi fyrir
því, Hann sagði þá aðferð gefa kjósendum meiri tryggíngu fyrir,
a\) kosningar heppnuðust, en gat ekki þess, i hverju sú meiri trygg-
íng væri fólgin. Breytíng nefndarinnar er stórkostleg, og kemur í
bága vlð 7. gr., sem nefndin þó ekki hefur haft neitt tillit til, en
hrin hefðí þó auosjáanlega þurft a\) laga þá (7.) grein eptir breyt-
íngarupp.ístringum sínum við 6. gr. Eg lái því ekki þingmanni
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l\rnesínga, þó hann flæddi nú á sama skeri og nefndin, þar sem 2
lögfró'bir menn sátu í henni. Eptir breytíngunni verður tímatöfin
fjarska-mikil, því þegar aðalþíngmaðurinn er kosinn, eptir breytíng-
aruppristúngunnl, þá ,i fyrst að telja saman atkvæði hans, og hafi hann
þá ekki meiri hluta allra atkvæða, þá á a~ kjósa um aptur óbundn-
um kosníngum eptir 7. gr., og um aptur í 3. sinn, ef ekki næðist enn
meiri hluti atkvæða ; og hvað marga daga þarf nú til slíkra kosn-
ínga? Sjálfsagt 3 daga til a~ kjósa hvern þingmann, eður alls sex
daga, ef kjörfundir eru vel sóldir ; það sýndi sig á kosningunum til
þjó'Ofundarins, því þar gekk fullur dagur til kosninga í meðallagi
íjölmennu kjördæmi, þegar þó einúngis var einföld og einstök at-
kvæðagreiðsla tekin af hverjum kjósanda. Eptir þessu gætu þá
geingi'O 3 dagar til a'O kjósa aðalþíngmann, og aðrir 3 til a~ kjósa
varaþíngmann, það eru alls 6 dagar til kosnínga beggja þínginanna.
Eg hetði nú viljað vita og heyra gildar ástæður hjá nefndinni fyrir
þessari fjarskalegu og með öllu fráfælandi tímatöf fyrir kjósendurna.
En eptir viðaukaatkvæðí þíngmanns Árnesínga við 6. gr., sem nefnd-
in hefur nú aöhyllzt, heíbí án efa þurft að breyta og laga 7. gr. í
samhlj ó'Oun þar með. Nr. 4 við 7. gr. fellst eg á, því reynslan hefur
staðfest nauðsyn á því, að kosið verði í stað þess þingmanns, sem
forfallast. IIef~i nokkur varaþingmaður verið til íNorður- Múlasýslu
eða Húnavatnssýslu, þá hefðu þær nú ekki þurft að vera þíngmanns-
lausar, og finnst mer því mótbára framsögumannsins gegn þessari
uppástringu ekki mikils virði. Þa~ eru skrítin forlög víðaukaat-
kvæbisins nr. 2 vi~ 7. gr. Eg held það hafi verið vel og viturlega
gjört af uppástúngumanni a~ taka það aptur, og það hefbí án efa
verið réttast, a~ einginn hefbi tekíð það upp. En eg skal ekki fara
um það fleirum orðum ; því eg ímynda mer, að þíngið felli það á
endanum.

V. Finsen: Eg held það so þó aubskilið, a~ þa~ í sjálfu Ser
er gott og æskilegt, að aöalþíngmaðurlnn se kosinn fyrst, og kjós-
endur fái að vita, hver hann er, áður en þeir kjósa varaþíngrnann-
inn, því þá geta menn hugsað á eptir um, hvern þeir vilja kjósa
til varaþíngmanns, og geta farið eptir því, hver kosinn er áður að-
alþíngmabur. Eg vil taka til dæmis, a~ menn vilji kjósa mann til
aðalþíngmanns, sem er serlega vel til þess fallinn, en til varaþing-
manns hafa menn mann, sem er töluvert síður. Þa~ gæti þá skeð,
a~ menn ekki vöruðu sig á, all einhver flokkur vildi kjósa einhvern
þriðja til aöalþfngmanns, sem feingi þá flest atkvæði, væri nú kosið
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ser í lagi, þá gæti mnbur enn þá kosið þann til varaþíngmanns,
sem maður í fyrstu haf() i ætlall til aðalþíngmanns, í stall þess at)

maður annars mundi missa af honum bæði sem þingmanni og vara-
þíngmanni. I)a\) sýnist því auðsætt, a~ þa\) í sjálfu Ser ekki getur

verlð annað en gott, all koslb se ser í lagi:i þann hlítt, sem nefndin
stíngur upp -á, en hitt er reyndar kann ske annall spursmal, hvort
vandkvæðin vlð það kynnu all verða of mikil í samanburði víð það,
sem þar víð ynnist. Ekki se eg heldur nauðsyn til all breyta 7.
gr., því eg skil ekki, að kosníngarnar þurfi a\) taka svo lángan tíma,
ef llðlega er all farið, og menn gánga hver all öllrum all bókinni og
nefna þann, er þeir vilja kjösa. Eg hef sell einn kjörfund í Kaup-

mannahöfn, og var þar um 300 kjósenda, og geingu kosníngar þar
mjiig greíölega, svo kosníngagjörðin var búin fyrir milljan dag.

P. Sigurðsson: I'al'> dugar ekki, jafnan að hafa höfuð og augu
í Kaupmannahöfn eða öðrum fjölmennum stöðum, þegar eitthvað á
al'> Ma til handa OS.'3. Eg álít þessa aMerl'> nefndarinnar hnekki :i

frelsi þVÍ, sem oss er mí veitt, og a\) hún muni fæla menn frá all
sækja kjörfundi, þegar menn víta, að það geingur kann ske full
vika til kosnínganna, ef allir ættu all bíða, þar til búi'ð væri að

kjósa aðalþíngmnnn af fjölda kjósenda, og kann ske hann feingist
ekki fyr en víð 3. kosníngu. Eg held eg mundi þá heldur sitja
heima, en eyða tímanum til þess. Af breytíngaratkvæöum að-
hyllist eg annars helzt nr. 4 víð 7. gr., en á móti því er eg, a'ð
IIIall IIr skuli strax segja til, hvort hann taki á móti kosníngu eða
ei. Eg mundi þ:i heldur neita því, þó eg annars hefði tekið móti
kosníngu, ef eg hefði haft umh ngsunartíma.

Frarnsiiqumaður : Hinn heiðraði 6. konúngkjiirni þingmaður
gaf þá upplýsíngu, er eg- var beðinn um, og tók þannig af mer ó-
mak. En eg vero al'l bæta því víð, al'>, þar sem þingmaður Skapt-

fellínga, og eins þíngmaður Rángvellínga töldu það sem aðalgalla á
breytíngu nefndarinnar á 6. gr., all kjósendur þyrftu al'! bíða svo
leingi á kjörþínginu, og eg neita því ekki, að töfin verði nokkur,
þá komast þeir þó b.íólr í sömu vandræöín ; þeir fallast nefnilega
báðir á nr. 4 víð 7. gr., en gæta þess ekki, all þar er sami galli
á; því í því viðaukaatkvæði kemur fram ný töf og nýr kostnaður,
Eg get því ekki komill því saman, hvernig þeir vilja hrinda breyt-
íngunni vil'> 6. gr., en abhyllast þó nr. 4 "iI'! 7. gr.

Konúngsfulltrúi: Vi\) undlrbúníngsumræðuna mælti eg ekki
móti uppástringu nefndarinnar víð 4. grein, og hef ei mí heldur á
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IIIÓ ti, ao hún kæmi inn í Irumvarpió, ef hún yrN þar skipulega,
orðuð. 1),11' ,í móti vero eg að vera mótfallinn breytíngaratkvæðun-
um ,io (j. grein, því þó kosningarnar, ef þau væru tekin, ekki út-
heimtu (j daga, eins og hinn helörabl varaforseti heIt, þá mundu
þær þó eflaust taka leingri tíma, en kjósendum hentaði, þegar ao
því bæri, sem opt má ráo fyrir gjöra, ao kosningarnar yrðu aO
endurtakast eptir frumvarpsins 7. grein. Nefndarinnar 1. breyting-
.rratkvæðl víð 7. grein er ao minni hyggju ekki nnuösynlegt, en þar
það breytir í eingu rneiníngu frumvarpslns, sem eflaust ætlast til,
ao varaþingmaður se kosinn öldúngis eptir sömu reglum, sem

iloalþíngmaourinn, þá hef eg fyrir mitt leyti ekkert móti því. Eg
fyrir mitt leyti finn einga köllun til að mæla fram með 2. og 4.
viðaukaatkvæði við 7. grein; en þar það af umræðunum lítur svo út,
sem þíngmenn heldur vilji fallast á hið síðara, en hlð fyrra, þá ·vero
eg að játa, að mer þykir það mikið undarlegt, og sjálfu ser úsam-
kvæmt, því sú kosníng, er fram ætti ao fara eptir 4. vicaukaat-
kvæði, er ætío umstángsmikil og örðug fyrir kjósendur, og hefur

þar að auki í för mco Sel' talsverðan kostnað; en hin kosníngin, er
fara ætti fram strax á kjörfundinum eptir 2. viöaukaatkvæðlnu, færir

þar á móti með ser miklu minni tímatöf og alls eingan kostnað; en
~Ú viðbara, sem her hefur verið hreíít, ab einginn væri skyldugur
til að lýsa þYÍ strax á kjörfundínum, hvort hann tæki móti kosning-
ingunni eða ekki, nær eingri átt, því breytíngaratkvæbíð fer og get-
ur ekki farið fram lÍ annað, en ao kosníngin skuli fara fram, þegm'
::;:i, sem kosinn er, lýsir þYÍ yfir strax á kjörfundinum, ao hann vilji
ci taka móti kosningunni. Viðaukaatkvæðið við 9. grein er með
öllu óþarft, því stjórnin mun ekki gjöra neina breytingu á því laga-
boði, er samið verður eptir þessu frumvarpi, nema þ ví ao eins, ao
slfk breytíng áður verði lögð fyrir alþíng á sama hátt, eins og þetta
frumvarp hefur verið nú lagt her fyrir, og þar eb eingrar frekari
tryggíngar þarf við í slíku tilliti, ræð eg þínginu öldúngis frá að ao-
hyllast þessa upp.istúngu.

Forseti: Fyrst nú tekur einginn til máls, álít eg ályktunar-
umræðu þessari lokið, og bið menn því gánga til atkvæða,

Jón Guðmundsson stakk upp á, að nr. 2 við 1. gr. væri bor-
i?, upp til atkvæða á undan nr. 1. "ið sömu gr., og nr það sam-
þykkt.

hí næst voru atkvæði greidd og fór atkvæðagreiðslan þannig:
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Tölul. 2. 'ÍI' 1. gr., úrcytíngaratkvæði J, Pituresonar, sem var

borið upp í tvennu lagi:
1. "allir bændur ~ hljóða": fellt mco 13 gegn
8 atkvæðum.
2. ,.)þó einhverjir -- fyrir það": samþykkt með
15 gegn 6 atkvæðum.

1. \ ill I. gr., bl'cytíngamt7cvæði H. Kr. Frið1'iks~onar: sam-
þykkt með 12 gegn 9 atkvæðum.

Stalliour It í 1. gr. mco orðinni breytíngu: samþykktur með

15 gegn 6. atkvæðum.
s. \io 1. gr., 11/'cytíngarat1wæði H. Kr. Frið1'ik~sonal': fellt

mco 19 gegn 2 atkvæðum.
4. \iú L gr., ln'cytínga1yct7wæði J, Pl'tu1'ssonar: fellt mco

12 gegn 9 atkvæðum.
;j, \io 1. gr., ú1'I'ytíngamtkvlrði ncfndarinnnr, sem var bor-

iú upp í tvennu lagi:
1. ,.,þeir sem -- landsins": fellt mco 11 gegn
10 atkvæðum,
2. "og handiðnamenn -- borgarar": fellt með
14 gegn 7 atkvæðum,
órcytíngaratkvæði J. Peturssonar: tekið aptur
af uppastringumanni.
órcytíngaratkl'æði H. Kr. Friðrikssonar : fellt
með 18 gegn 3 atkvæðum,
ný-r stafliður nefndarinnar: samþykktur með
16 gegn 5 atkvæðum,
viðaukaatkvæði II. Kr. Friðrikssonar : fallio
víð atkvæðagreiðsluna um nr. 8.
bl'cytíngaratkvæði J. Sigurðssonar: fellt mco
20 gegn 1 atkvæði.
viðaukaatkvæði nefndarinnar: samþykkt með
17 gegn 4 atkvæðum.

frumvarpsins með áorðnum órcytíngum: sam-
þykkt með 17 gegn 4 atkvæðum.

1. ,i!) 4. gr., ó1'eytíngaratkvæði nefndarinnar: samþykkt
með 14 gegn 7 atkvæðum,

2. yj'b 6. gr., t:iðaukaatkvæði M. Andressonar: fellt með 17
gegn 4 atkvæðum,

Ii. ,iú 1. gr"

7. ,io 1. gr.,

8. vio 1. gr.,

!l. ,io 1. gr.,

10. víð 1. gr.,

11. víð 1. gr.,

12. 1. grein
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Tiilul. 1. vio ti. gr., bl'cytíngaratkvæði ncfndal'inna1',' fellt með 18

gegn 3 atkvæðum.
1. ,iI' 7. gr., breytingaratkt'. nefndarinnar,' samþykkt mco

17 gegn 4 atkvæðum,
2. við 7. gr.,viðaukaatkl:æði upptekið af J. Iláva1'ðssyni,'

1. liður felldur með 12 gegn 9 atkvæðum.
2. Ilö tók J. IIávarðsson aptur, en Þ. Guð-
mundsson tók hann þegar upp.
2.: fellt með 15 gegn 6 atkvæðum.

~. t , qrein frumvarpsins með áorðnum breqiinqum : sam-
þykkt með 20 gegn 1 atkvæði.

4. við 7. gr., riðaukaatkvæði J. Iláoarðseonar : samþykkt

með 14 gegn 7 atkvæðum.
"iðaulmatkvæði J. Peturssonar víð 9. gr.: fellt með 1n gegn

2 atkvæðum.
Frumvarplð allt mco aorðmuu breytíngum: samþykkt með 20

gegn 1. ath.
F01'Scti bar þá upp fyrir þíngið samkvæmt dagskránni lwmíng-

legt álitsmál um bólfestu Gyðínga her á landi, til alyktunarumræðu
og atkvæðagrciðslu ; nefndarrilitið var afhent Iramsögumanní, P. Pét-
urssyni.

P. Petursson : Eg vil einúngis leyfa mer að geta þess, ao
nefndin hefur, samkvæmt undírbriníngsumræðunni, borið sig sanian
við hinn hæstvírta konúngsfulltrúa um nlðurlagið í nefndarálitinu.

Einnig hefur nefndin breytt því orðatiltækl: "útlendir" i "utan-
rikis", Eg þarf ekki að fara fleirum orðum um þetta ao sinni,
því þingmönnum er víst í fersku minni undírbúníngsumræðan, þar
1.'1'1 svo skammt er, síðan hún var, nefnilega í gær.

Forseti,' 11ar eo einginn stendur nú upp, ~ilít eg rilyktunarum-
ræðunni lekið, og bið eg þá þíngmenn að skera úr með atkvæðum,
hvort fallast skuli á málið eður ekki.

Val' málíð samþykkt með 16 atkvæðum,
þá bal' forseti upp fyrir þínglð málið um aðsetur sýslumanns

í Skaptafellssýslu, til undirbúníngsumræðu ; var nefndarálitið afllent
framsögumanní, P. Sigurðssyni, og las hann það upp:

"Einn vor nefndarmanna, þingmaður Skaptfellínga, hefur fyrir
hið beiðraða þíng borið upp uppástúngu - grundvallaða á bænar-
skrá til alþíngís frá kjósendum hans í Klcifahrepp, - um það :
"at' '~líslwnanni Slwptfellíngave1';)i eptirleiðis [fjört að sliyldu, að
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haft! aðsetur silt sem næst vCl'ður miðri sýslunni, og el' það í
Kleisahrep p", og hefur hil'! heil'!ral'!a alþíng kosið oss undirskrifaða
í nefnd til al'! segja álit vort um þetta mál.

þal'! er kunnugt, al'! Austur-Skaptafellssýsla og Vestur-Skapta-
fellasýsla voru hvor um sig lögsagnarumdæmi ser, og höfbu hvor sinn
sýslumann fram yfir hin næstliðnu aldamót. En árin 1810-1811
var Austur-sýslan lögl'! undir sýslumanninn í Vestur-sýslunni. Og
það hefur vafalaust verið mel'! sérdellíslegu tilliti til hins afarmikla
og auðsjaanlega erfiðleika, sem búendnnum í Austur-sýslunni Hr
búinn mel'! þessari breytingu, al'! hið konúnglega "Rentekammel''',
mel'! brðfl 9. maí 1812, ávísaM og ritlagði sýslumanninnm til b1í-
staðar og aðseturs framvegis jörðina Niipstað, austast í Kleifahrepp,
en sú jörð var þ,í ein af hinum óseldu Skrílholtsstdlsjörðum. Sýslu-
maðurinn, sem þá var, Jón heitinn Guðmundsson, fluttist samt aldrei
þríngað, og er auðskilíð, al'! stjórnin muni hafa hlífzt vil'! al'! halda
honum til þess, aldurhnignum, og af því hann var Minn ao búa um
sig og hafði jafnvel alla embætrístíð sína búið á sömu jörð (Norður-
vík í Mýrdal), og mun stjórnin því einkum hafa ætlazt til þess, þegar
11IÍn útlagbl jörðina Ntipstað fyrir sýslumannssetur, ao eptlrmenn
hans tækju þar bústað og síðan hver fram af öðrum, En hinir næstu
sýslumenn (Ulstrup og Öefjord) voru þar ekki í embætti nema fá ár,
og reistu þar aldrei bú; en þegar l}!agnúsi kammerráði Stephen-
sen Hr veitt. sýslan um 1823, þá var það hvorttveggja. ao hvorki
hlutuðust yfirmenn hans ne sjálfur hann eoa sýslubúarnir UlIl, að f;í
framgáng þessari r.íðstöfun stjórnarinnar frá 1812, og svo nuí og
vera, al'! æfifestu-ábúðarréttur bóndans, sem þii var ;Í Núpstað, eins
og annara komingslundseta þar eystra, hafi verið því til Iyrlrstöcu,
al'! sýslumaður gæti fcíngíð þá jörð til ábúðar, þegar hann kom til
sýslunnar. lJf. Stephensen. settist því al'l í Mýrdalnum, en á aust-
ustu jdrðinni, Ilöföabrckku, og bjó þar nm sína embættistíb, fram til
1844. Og þegar Nupstaður var seldur á uppboðsþíngi fáum árum
áður, þá "ar að eingu getið og eingu skeytt hinni áour áminnztu
ákvörðun stjórnarinnar.

pegar sýslumannaskiptin urðu 1844, rituðu flestallir briendur í
Kleifa- og Leiðvalla-hrepp stiptamtinu bænarskrá UIII, ao hinum nýja
sýslunuumi yrðl gjört al'! skyldu, ao taka aðsetur fyrir austan Mýr-
dalssand, einkum í Kleifuhreppl, en stiptamtlð svaraði því einu, ao
honum enn, fyrst Ulll sinn, Ieyfbíst, al'! búa fyrir vestan Mýrdalssand,

Sítlan hafa sýslubúar ekki þékzt hafa tilefni eða hvatir til al'!
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endurnýja þessa bæn, því þeir hafa jafnan skiliö þat ;Í sýslumanni
þeirra, sem nú er, ao hann væri fús á að taka bólfestu fyrir aust-
an Kúoafljót, á hverjum þeim stað, sem öllum sýslubúum væri hent-

ast, ef hann ao eins gæti Ieingið haganlega :íbúoarjöro Ulll þau her-
uð, og leyfi til þess hjá hlutaðeigandi yfirvaldi. En nú, þegar há-
yílrvaldið, eptir því sem hent er til Í uppastúngunni og einum vor

nefndarmanna er kunnugt, hefur synjao sýslumanni UIll ac fá til <Í-

búðar gegn fullu eptirgjaldi Kirkjubæ eður Kirkjubæjarklaustur ;í
Síðu, nema því ac eins, ao sýslumaður vildi sj.ílíur standast þann

kostnaðarauka, sem mundi leiba af hinni leingri vegalelngd þángao
fyrir póstinn úr Reykjavík, þá hefur sýslubúum fyrir austan Mýrdals-
sand Iundizt vera full nauðsyn á, ao leita rðttíngar lÍ þessu máli
fyrir milIigaungu og tilhlutun hins heíðraba þíngs.

l>ac þarf ekki annuð, en ao líta á hinn nýja uppdrátt Íslands,
til þe:38 ao sannfærast uni, hve óbærilegt öllum Skaptafellssýslubúuiu
er, ao sýslumaðurlnn hafi aðsetur fyrir vestan Mýrdalssand, Menn

eiga úr Austursýslunni ac sækja til sýslumanns, þó hann búi aust-
ast í l\Iýrdalnum, nálægt :J -- 7 fullkomnar duglelðir :í sumardag, en
þa\') eru alls her um hil 16D bticndur, sem flestir eiga svo lángan
'eg, og þar a() auki nálega allir a() fara yfir 3 eyðisanda, sem hver

er ac veguleingd milli byggOil 4-- (j mílur, og mörg hin stærstu og
verstu vatnsföll, sem til ern her :i landi (Horuafjarðnrfíjdt, Ileíua-
horgsvötn, Jiilmbá á Ilreiöamerkursandl, Skeiðani, Núpsvhtnln, Hverf-

lsvötnin, Eldvatnið í Me'/Jallandi og Ktiðafljdt); og allur meginhluti
Vestursýslunnar, þ. e. rúmir 200 briendur af rúmum 300, eiga a'b
sækja :í fund sýslumanns frá 31/2 -1 daglcíð og bæbi yfir Mýrdals-
sand og Kúoaf1j6t, e'/Ja þá yfir hin ýmsu st.irviitn í Skaptártúngunul,
sem mynda flj6tio, og einatt eru mjög ill yfirferðar og mannskæð.
Stjórnin virðist að hafa fundið þessi vandkvæði mjög snemma á tím-
um, elnuig .i meðan sýslumar voru aðskildar, því fyrir miðja næst-
Iióna öld haf0i hún veitt sýslumanninum í Vestursýslunni lensjör() í
Kleifuhrcpp, þa\) er l lraunkut; hjó þar Iljarni sýslumaður Nileulá«-
son UIlI niichik IS. aldar; og hara sÝ:ilulIlCl1nirnir ao vísu enn ao
1t~t1iþessa .ilirú, en hún er nú orðin eitthvert hi\') vesalasta býli,
setu til er UIIl þau heruo, og getur þess vegna aldrei orl'i() ,;ý~lll-
rnaunssetur ; en þetta sýnir á hinn bóginn, ao nefndarinnar hyggju,
ao stjórnin hefur frá upphafi álitic -- eins og er -, ao sýslumat-
urinn >le bezt og réttast settur í Klelfahrcpp, og það jafnvel meðan
Ve .stursýelan var Idgsagnarumdæmi sér, auk heldur nú, þegar þau eru
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sameinuð, hYaú eú stjórnin einnig viburkcnndi, þegar hún, eins 0;;
:íúllr er sagt, veittl Niipstað fyrir sýslumannssetur, strax eptir aú
sýslumar voru sameinaðar.

Par sem nú, eins og ácnr er sýnt, ac háyfirvaldlö hefur tví-
vegis synjað um þaö, sem "er þó ætlum aú syslubtiar bæúi eigi
hinn fyllsta rett á, og ac stjórnin hafi skýlaust viðurkennt þenna relt.
þeirra, eins og ver höfum fært rök að, þá ætlar nefndin ljóst, al'!
Skaptfellíngar hafi einnig af gildum ástæðum leitað fulltíngis hins
heiðraba alþíngis í þessu máli, og fulltreystir nefndin því, ac þíngið
gjöri gó'ðan róm ac þessu máli þeirra og fari þess á leit Í þegnlegri
bænarskar til komings, aú sýslumanni Skaptfellínga verði her eptir
gjört al'! skyldu, a() hafa aðsetur sitt á sem haganlegustum stab fyr-
ir alla sýslubiia, en þal'! er í þeim sveitunum, sem liggja á milli
Kriðafljóts og Brunasands, eðn Í Meballandl eða Kirkjubæjarklaust-
ursókn ; og nefndin verður a'O álíta, ac því síður verði neitt til fyr-
írstöðn lí, ac gjöra sýslumanni þeim, sem nú er í Skaptafellsýslun-

um, þetta ac skyldu, sem það mun í flestum ef ekki öllum hinum
konúnglegu veitíngarbréíum fyrir sýslumannsembættunum vera gjiirt

sýslumanni ac skyldu a'ð lúta þeim breytingum, sem stjórnin finni
nauðsyn lí ac gjöra um bristaði þeirra og sýslu takmörkin ; og par
eo sýslumuðurlnn, sem nú er Í sýslunni, þar til er brilaus maður og
ókvongabur og hefur ekki, enn sem komið er, reist ser neitt luis
eða ráNl'l ser fastan bústað, sem r<Íoa má af þYÍ, ac hann mí .i

þessu vori hefur komið ser til veru á Ytri-Sólheimum, ucstasta brell-
um Í allri sýslunni, þess vegna getur hann ekki bel'liO neinn ser-
deilislegau halla af þvf, þó honum yrði uppálagt, a'ð taka ser ])61-
sta'ð í þeim sveltum, sem vðr nú tilgreindum.

Af þeim ástæðum, sem nú vorn teknar fram, leyfir nefndin ser
al'l stínga upp lí, ao lál'l helðraða alþíng riti um þetta mál bænar-

skrá til konúngsins, um:
að stjórn konúng.~ins gjöri sýslumanninum í Slwptafells-
sýslunum sem fyrst að skyldu, að taka sfr emóættisaðsetul'
í sveitunum á milli Kúða{1jóts og Brunasands, þ. e. í
J{eðallandi eða þeim hluta Kleifahrepps, sem á 1rir70jus(Í~'n
(Ið Kirkjulræjar-Idaustri.

Reykjavik, iil. dag júlíménabar 1855.

Jún CJuðl1lundssnn. P. Sigurðsson, Þ. Guðmundsson,
framsðgumabur. 1'0 rm a'6ur " .
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F1'(t/llSÖyulIwður: Eg vil nú ekki fara mörguur urðum \1111 nefnd-
anilitið, það er ljó"t og tekur fram ástæðurnar fyrir bæn þessari,
og eru þínginu þær skiljanlegar. l>íngmönnum her er ókunn hin
milda vegaleingd um sýslu þessa, en mer er hún kunnug j eg er
sjálfur kunnugur vesturhlutanum, en eptir kunnugra frásögn í hinum j

frá Lóni og vestur ao sýsluenda er eins l:íngt og heoan norður í Eyja-
fjöro; um miðbik Vestursýslunnar er fólksfjöldi mestur, en austan til
minni, og þVÍ er hentast, ao sýslumaður búi í vesturhlutanum, þó fyrir
austan Mýrdalssand j eg vona, að þíngio verði því á Iíkri skoðun og

nefndin í þessu efni, og gefur þá vissulega stjórnin því æskileg úrslit.
Konúngs(ulltrúi: Þegar þetta mál kom til inng.íngsumræðu,

lagði eg ekki móti þVÍ, ao kosin væri í því nefnd, því bæbí er þao
víðurkennt af stjórninni og í sj.ílfu ser ljóst, ao það má Hra inn-
búum þess lögsagnarumdæmis, sem eins er lagað og Skaptafellssýsla
er, mjög áríðandi, ao sýslumnburlnn sitj i ;i hentugulll stað í sýsl-
unni, en se ekki brisettur á öðrum sýsluendanum. En eptir því
sem nefudarálítíb mí er úr garði gjört, vero eg þó nú helzt ao vera
á þeirri meiníngu, ao þíngtð gjörði réttast Í, eptir alþínglstllskipun-

arinnar 77. grein, að vísa þessu málefni til hlutaðelgandi stj órnar-
herra j og yrði þá einhver þeirra þíngmanna, sem fallast kynnu ;í
þetta álit mitt, eptir því sem málefninu nú er komíb, ao bera upp
þar um breytíngaratkvæði vio nefndaruppástúnguna. En skyldi þíngib
taka það r.ið, ao senda bænarskrá um þetta málefni, þá ræð eg
þínginu til, ao fella (It úr henni allt það, sem í nefndaráliti nu stend-
ur um aogjiirNr stíptamtmannslns j því hvorki hefur þíngið feingíb
nægar upplýsingar um það, ao hann hafi ei haft gildar ástæður fyrir
aogjöroulll sínum við m:ílio, og ei heldur hefur þíngio neinn rett
til ao krefja hann til reikníngsskapar fyrir embættisaðgjörðir sínar.

Framsiiqumaður : Eg held hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hefbi
þá strax átt ao láta þetta í ljósi á þínginu, svo málið hefbí þegar
geta'ð gclngið til hlutaðeigandi stjórnarherra j en eg held það þó varla
sanngjarnt ao neita um þetta einúngis sökuni kostnaðar vio póst-
gaungurnar, og að þao hafi verið gert, um það hefur nefndin eingan
rett að reingja sögn sýslubúa og enda sýslumannsins sjálfs. Síoan
þíng þetta var stofnsett, þá þykir mönnum það s.í vissasti vegur,
að senda því umkvartanir yfir því, er lagfæra þarf, og biðja þao að
koma þVÍ áfram, því mönnum þykir vlðurhlutamikið ao fara ao kvarta
beinlínis yfir embættismönnum sínum fyrir stjórninni, og því virtist
oB~ þíngið "á dni wgur, sein farandi var i þessu tilliti.

664



Jón Guðmundsson: þa\) færi bezt, eins og hinn hæstvirti

konúngsfulltrúi stakk upp á, a\) sleppa þeim atriðum úr, sem miður
þykja víð eiga, ef bænarskrá verður send til konúngs um þetta efni,
og orðunum um stiptamtmannlnn má líka sleppa. En annars er
það satt, og það vita menn her á þínginu, að það var synjað um
þetta vegna póstgángnanna; og eg álít það rett af kjósendum mín-
um, að snúa ser til þingsins, því þar er eíngínn, sem fær er um a\)

rita á dönsku, ef þeir sjálfir hefðu átt að snúa ser beinlínis til
stjörnarníðanna, og einginn, sem getur lagt út :í dönsku, eða ábyrgst,
a\) sú útleggíng se rétt, h-í sýnist mer rétt, úr því sem nú er kom-
i\), a\) rita bænarskrá til kornings.

P. Petursson: Eg er hræddur um, að líti\) komi út af því, þó
farið se að rita um þetta til stjórnarinnar, ef sýslumannlnum hefur
ekki verið gert a\) skyldu í veltíngarbrðfinu, hvar hann skuli búa.
Ver getum se\) dæmi upp á það á sýslumanninum í Eyjafjarbarsýslu ;
stjórninni hefur þótt ísjárvel't a\) skylda hann til a\) búa á Akur-

eyri; og eg held, a\) hún muni fylgja líkri reglu her, ef eins er á-
statt á báðum stöðunum, og skerða ekki rett sýslumanns.

Framsögumaður : þa'ð er satt, ef sýslumaðurinn væri búsettur,
þá væri illt a'ð skylda hann til þessa, og væri svo ástatt í þessu
efni, þá kynni bæn þessi má ske ekki að fást; eg hef heyrt, að
það se í veltíngarbrefi margra sýslumanna, ab taka ser þar bústað,
sem sýslubúum væri haganlegast; en ekki "eit eg um þa\) með
vlssu ; en um þenna sýslumann er nú öbru máli a\) gegna, því bæði
er hann búlaus, og þar ao auki hefur hann einmitt lliti'ð í ljósi,
a\) hann væri fús á ao búa þar, sem sýslubúum sinum þætti æski-
legast.

St. Jónsson: Eg álít nauðsynlegt, a'ð SkaptfeIlíngum se hjálp-
a'ð í þessu efni, og það er víst, að þeir hafa eigi kvartað um þetta
a\) orsakalausu; en það er annað mál, hvern máta þíngið velur til
þess að koma máli þessu lí framfæri. Um sýslumanninn í Ey ja-
fjarðarsýslu er öðru máli að gegna; hann hefur byggt kostnaðar-
samt hús, þar sem hann situr, og þó a\) hann verbí ekki skyldaður
til að fara þaðan, þá er það allt öðru mali a() gegna. Eg er því
á því, a() bezt se að hjálpa þessu mall víð á hvern hátt, sem bezt
á víð,

M. .tlndresson: Eg mæli fastlega fram með því, a\') Skapt-
feIlíngum se hjalpað í þessu máli, og þíngíð sty\')ji þá á leyfilegan

hátt; eg se ekki, að það liggi fyrir utan verkahring þíngsins, því
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það er ekki svo ::;erstaldegt, þar sem SYO margir eiga hlut ao nuili,
og þykir miklu varða, a~ málið f;ii framgáng. l)a~ hefði má sh

verið tiltækilegra, a~ fara hinn veginn; en se nú þessi ekki móti
lögum, þá er bezt að fara hann, og má vel fara, ef með varkárni
er farið. Eptir því sem eg hef heyrt um Skaptafellssý::;lu, þá eru í
henni torfærur miklar og vegir Iángir ; en sýslumaður :i ö~rnm enda
sýslunnar, og næsta torvelt, og enda ómögulegt fyrir sýslubúa, <10
ná til hans opt og tío UIll, enda þritt míkíb liggi við. "Mæli eg því
fram með mali þessu, að þínglð taki YiO því til SyO góora úrslita,

sem fáanleg eru.
J. Petursson: Eg H~t það álit mitt í ljósl vio ínng.ingsum-

ræðuna, al'! mál þetta heyrbí eigi undir alþíng, og af því eg er enn
sömu meíníngar, þ;í mun eg ekki gefa atkvæði mitt' fyrir þessu

máli.
Þ. Guðmundsson: Eg veit ekki, til hvers var :tO kjósa nefnd

í þetta mál, ef nú <Í ilO kasta því frá ser, þegar nefndarálltið er

kornið, og búið er ao bera þao upp. Í'Íngio hefði strax átt ao
vísa málinu fni, ef þal'! áleit mállð ul1lbooslegt; en úr því nú er
svona lán gt komið, þá vil eg, al'! þíngio sendi bænarskrá til kon-
úngs UIll þal\ mí, SYO menn ekki hafi eytt tímanum ao óþörfu, til
a'O ræða það og búa það undir.

Þ. Jónassen: Mer virðíst bezt yrði nil'!io iir þessu máli ;i
þann hátt, a'O þín gil'! vísaöl bænarskr.ínnl til stiptamtmannsins í
gegnum hendur forseta, og að hann riti með henni bréf til stipt-
amtmanns, er skýri frá ályktun þíngsíns ; með þessum hætti ætla

eg bænarskránni fullt SYO vel borgið, eins og þó þíngíð sendi stjórn-
inni bænarskrá um hana; þar sem eg er sannfærður um, að stipt-
amtmaðurinn muni gefa málefni þessu allan þann gaum, sem þa!i
á skilið, er honum er og hlýtur ao vera annt um, að hlutabelgend-
ur f:ii það, sem þeir biðja um, er bæn þeirra byggist á góoum og
gildum ;istæoum. þessi al\fer'O var við höfð í einu máli hér á þíng-
inu í hitt eð fyrra, SYO þetta ern ekki eindæmi ; að vísu Illan eg
ekki upp á víst, hvort búið var ao taka málið, þegar þessi ályktun
var tekin af þínginu, í nefnd, en hvort sem heldur var, og þó búlð
se hel' að gjöra það, getur þao atriði, eins og eg tók áoan fram,
ekki haft nein áhrif ii málsins lyktir, eða verið því til fyrirstöðu, ao
eins se farlð með þetta mál.

Þ. Guðmundsson: Til livers var þá nefnd kosin í nuílíö?
Var það ekki til þess, að nefndin segði álit sitt um það? NÍl hefur
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nefndin eindregið verið á því að níða þinginu til aÐ innsenda bæn-

arskrá til konúngs Í málinu. Eg se eldri, að menn geti fari~ annan
veg en Í gegnum konúngsfulltrúa, og þlí einúngis með bænarskrá.
Eg viðurkenni, a\') mállð er umbobslegs eblls ; en þegar mí einu sinni

er byrjað á þVÍ í þínginu, og nefnd var kosin, er reM til að inn-
senda bænarskrá til komingslns, þá virðíst mer menn hljóta ao halda

þVÍ áfram, og eg þckki ekki neinn stað í tilskipuninni, sem leyfi
mönnum að hætta svona vi~ byrjuð mál.

Þ. Jónassen: Þa~ stendur Í eingu nauðsynlegu sambandi, a~
taka mál í nefnd og aÐ senda um það bænarskní. Þa\') eina leiðir
ekki af því öðru með nokkurri nauðsyn. Nefndin getur komízt bæði
til þeirrar niðurstöðu, a~ bænarskrá eigi a\') senda, og líka til þeirrar,
a~ ekki eigi a~ gjöra það ; það er þannig eingan veginn nauðsyn-
legt, þó þetta mál hafi verið tekið í nefnd, ao um það þurfi að
senda bænarskrá til stjórnarinnar, sem mer, þegar eg lít á eðli máls-
ins, ekki heldur viroist eiga víð, þar sem eg hlýt að vera hinum
heiðraba varaþíngmannl Strandasýslu samdóma í því, að máli\') se

umbobslegs eðlis, og þá liggur það fyrir utan þingsins verkahring.
Jón Guðmundsson: Þa\') er rétt, ef nefndin kemst ao þeirri

niðurstöðu, ao málinu skuli ekki halda ,áfram; en til þeirrar niður-
stöðu hefur nefndin nú ekki komizt í þessu máli; þetta mál er ein-
falt og ljóst; og her eru eingar þær ástæður komnar fram á móti,
sem geti verið nægar til þess, að þingið hætti víð það ; og þínglð
er ekki sjálfu ser samkvæmt, ef það ræður nú af það, eptir að
nefnd er sett og búin með álitsskjal sitt, sem það átti aÐ uíráða,
eptir 77. gr. alþíngistilsklpunarinnar, þegar vio inngringsumræóuna.

G. Brandsson: raÐ er auðvitað, að, ef málið ekki fær fram-
gáng, þii er því ábótavant annaðhvort aÐ formi eða efni eða hvoru-
tveggja, en slíkt hefur ekki heyrzt. ](onúngs{ulltrúinn hefur ein-
úngis bent á nokkur orð, er honum þóttu ekki sem víðkunnanlegust,
og mætti an efa laga þau, eins og hmm líka tók fram, því nauð-
synlegt. er þao fyrir innbúa Skaptafellssýslu, a\) málið fái framgáng;
ef það ii að falla, þá hljóta ao koma ástæður gegn því, en þær á-
stæður hef eg ei heyrt. Eg held það muni verða miklu betra, að
þíngíð sendi bænarskrá til kornings, heldur en Skaptfellíngar rituðu
til stjórnarherrans í gegnum stíptamtmannlnn ; því þó tillögur hans
kunni a~ megna mikið, ef þær þá verða sýslu búum í hag, þá held
eg, að það yrði þó eingu síður tekiÐ til greina, sem alþíng legði til
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í þessu efni, þegar þar með fylgdu meðmæli liOilIíngs{ulltrúans, sem
eg ekki efast um ao yrðí.

Þ. Jðnasses»: Mer getur ekki skílizt, ali ekki geti orðið eins
mikill árángur af þVÍ ali láta rnalíð fara þá leið, sem eg leyfbí mer
ali benda á, nefnilega, ali senda það stlptamtmannínum, er aptur
beri það upp víð stj6rnina; eg er a'b minnsta kosti sannfærour lim,
a'b stiptamtmaður lætur ser annt um nuilíð, og veit, að honum er
það, og því sýnist mer þessi meðferð á þVÍ hin eblílegasta.

Framsiiqumaöu»: þa'b er undarlegt, a'b hinir löglærðu menn

hafa ekki komið fram með þessar ástæður fyr en mí, en ekki við
inng:íngsumræ'bun3, og færa þá SYO næg rök og ljósar ástæður fyrir
þessari skoðun sinni, a'b þíngíð hefN aðhyllzt hana og fellt uppá-
stringuna. þali er nú fundið a'b því, a'b mrílið se umboðslega efnis,
og hefur slíkt komili fyrir á'ður; en ekki hefur málum verili vísað
aptur fyrir þá sök frá stjórninni; eg held, ali stjórnin muni allt eins
nú verða nl vib þessu, eins og öðrum málum.

St. Jónsson,' Eptir 77. grein alþíngístilsklpunarlnnar :i alþíng
ekki a'b skipta ser af bónarbréfum einstakra manna; en þó hefur
það nú gert þa'ð, og eg held þíngið hafi gjört þa'b rétt, því það
stendur í seinni hluta SÖIllU greinar, a'b, ef nokkur þykist verða fyrir
órétti, þá megi kæra þa'ð fyrir alþíngi, svo það geti sent konúngi
tillögur sínar. Nú virðist mer nuílið verba ao gánga sína leið, hversu
sem niðurstaða þess verður, því þó a'ð stíptamtínu yrði skrifali UIll

málið, þá mun það ekki geta skipað sýslumanninum ali sitja á hæfi-
legum stað í sýslunni, ef það er ekki víst, ali sú skylda se tekin
fram Í veitíngarbrsfinu, en það mun ali líkindum gjört.

G. Brandsson,' Ekki fæ eg skilið, hversu málið geti feingilí
heppilegri úrslit, þó stlptarutínu se skrifali um það. Eg hef Iangt-
um betri von Ulll þab, ef það er látili ganga í gegnum konúnos-
fulltrúa nn til komings. Eingar ástæður hef eg enn heyrt móti mál-
inu, nema ef menn skyldu kalla spádóma hins 3. konúngkjörna þíng-
manns »ástæliur«. En hafi eg skilið nefndarrílltið reti, þá get eg
þó ekki haft eins miklar vonir og hann um tillögur stíptamtmanns-
ins í þessu máli.

P. Petursson,' Mel' sýníst það þó eingin mótsögn, þó þíngili
ekki sendi bænarskrá um þetta mál. Fyrst, þegar það var borili upp,
þá þótti mönnum þali mikils vert, og það kom mörgum til þess, að
gefa því atkvæði sín, lín þess menn þó eiginlega gerðu ser fullkom-
lega grein fyrir því, hvort rnalið væri umboðslega eðlis eður eigi.
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En það get nr vel verið, ao margir hafi síðan hugsao sig betur um,
og eg ímynda mer, að síðnn nefnd var sett í málinu, þá hafi margir
þíngmenn komizt á þá skoðun, ao það væri þínginu övlðkomandí.
þó a~ nú nefndin hafi kornizt ao þessari niðurstöðu, og þíngmenn
ao annari, þá eru þíngmenn ekki bundnir víð skoðun nefndarinnar;
því nefndir eru settar í mál, ekki til þess ætíð að ráoa til þeirra,
heldur til þess ao íhuga þau; og það getur þó skeð, ao nefndunum
geti stundum yfirsest. Eg álít þao nógu tryggjandi, að senda málið
gegnum stíptamtlð til stjómarrriðanna, það er sami tilgángur, hvort
sem er; og eg get ekki ímyndað mer, að se stjórninni mögulegt að
veita þessari bæn áheyrslu, að hún ekki þá geri það eins fyrir það.
Eg se ekki, hvers "egna þingið eigi fremur eða hversu það muni
fremur áorka með bænarskrá til komíngs, heldur en stíptarntíð víð
stjórnarherrann. Ef einginn annar því vill taka ser breytíngaratkvæðí
"io neíndanílítib, áskil eg mer rett til að gjöra það í þá átt, sem
eg nú hef sagt.

Jón Guðmundsson: Má eg spyrja: hefur nokkur stíptamtmað-
ur verið settur her til embættis, síðan nefnd var kosin í þessu máli '?
eða : "ar það ekki sami stíptamtmaðurínn, sem beðinn var um ao
leyfa sýslumanni ao búa austar, og sá, sem nú er? Se hann hinn
sami, þá er skrítið ao fara ao bi~ja hann nú um það, sem hann
hefur neitað um áður ; eg se ekki, til hvers það er.

P. Petursson: Má eg þá þá spyrja: hafa sýslubúar snúið ser
til stiptamtsins '?

Framsögumaður : Man þá s;Í 4. konúngkjörni þingmaður
ekki þaö atriði nefndarálitsins, sem líka var ljóslega tekið fram í
bænarskninnl, að Skaptfellíngar hefðu ritao bænarskrá til stiptamts-
ins 1844, ao sýslumaður mætti sitja fyrir austan Mýrdalssand, en
því "ar neitað af stiptamtinu. Mer er sá krókavegur óþekktur, er
hann vísar á, að "ísa máli þessu nú út úr þínginu til stiptamtsins
og þaðan til stjórnarinnar. Eg held það óhuItast að fara gegnum
þíngíð með aðstoð 7wnúngs{ulltrúa beina leið til konúngs. Eg vil
samt vona, að sá hattvírtl þínginaður "ísi ekki mönnum viljandi á
blindsker, til þess þeir strandi á miðri leið.

111.Andrcsson: Eptir þeirri litlu þekkíngu, sem eg hef á eðli
þessa þíngs, þá er mer eigi ljóst, ao eigi se leyfilegt að taka þetta
mál fyrir þíngíð eptir 77. grein alþíngistilskipunarinnar; eg er því
með, all málinu se tilhlýöílega áfram haldið,

Forseti : Eg vil biðja þíngio all gæta þess) all það er gagn-
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stætt riHtri þíngreglu, a~ hætta við málið, úr því búið er að lesa
upp nefndaralítið ; ef mállð er þínginu óvíbkomandí, þá átti strax í
öndverðu að vísa því á réttan veg. Her er því ei a'O ræða um,
hvort málib se tekið eða ekki; það er tekið, og eg efa stórlega, hvort
þínginu se það samboðið, a'O snúa ser til lægri yfirvalda.

Þ. Guðmundsson,' þa'O er einfalt, lffiö ; maður á a'O segja já,
og nei, en það á að segja það á rétturn tíma; hafi þíngíð sagt já
:iour um þetta, þá á það einnig nú ao segja já, og til hvers er tíðin
nú brúkuð, sem er mjög kostbær þjóeinni ? Er hún notuð til ab ræða
mállð ?

P. Petursson,' Forseti efaðist um, hvort það væri samboðið
tign þíngsins a'O snúa ser til lægri yfirvalda ; en eg meinti til stjórn-
arrrícanna gegnum hlutaðeigandi amtrnann,

Forseti,' Hvar er þínginu boðið að snúa ser til stjórnarinnar
í gegnum aðra en konúngsfulltrúann?

P. Peturseon : Þíngi'6 á að snúa ser til konúnos gegnum kon-
tíngsfulltrúann; en það er hvergi bannað að snúa ser til stjórnar-
raðanna gegnum stíptamtíð. Eg neita því raunar ekki, að mállö fær
þá fremur "privat Character".

Forseti: Eg ætla þá, að undirbúníngsumræ'Ounni se loklð ; bi\)
eg þá þingmenn, sem ætla ser a\) gera breytíngaratkvæði vi~ nefndar-
:ilitib, a1J koma þeim sem fyrst til mín. þá er fyrirspurn þíng-
mannsins úr Mýrasýslu til konúngs/ttlltrtÍans.

](onúngsfulltrúi: Þegar í gærdag var leitað atkvæða um, hvort
þíngið meinti sig að hafa rétt til a'O bera upp "interpellatión« til
7wnúngsfulltrúa - eg verb að biðja þíngíð að leyfa mer ab halda
þessu orði, vegna þess það hefur sína víðteknu málstofulegu (parla-
rncntarisku) þýðíngu, er ver <Í voru máli ekki höfum samsvarandi
orð yfir -- þá var því að sönnu játao með '; atkvæðum móti 5;
en þar e'O alþíngistilskipunarinnar 61. grein ákveður, ao ekkert at-
kvæði se gilt, nema :1/.1 partar þíngmanna séu viðstaddir og gefi at-
kvæði, en þeir 12, sem atkvæði greiddu, ei eru nema helmíngur þíng
manna, þá el' það ljóst, a'O þetta atriði er enn þá óafgjört af þing-
inn. En eg ætla ei ab nota mer þenna formgalla, því mer þykir
úrlausn þeirrar spurníngar, hvort þíngið hafi hinn amínnzta rett eða
ekki, ei vera undir því komin, hvað þíngið meinar þar um, heldur
nndir því, hvort eg sem fulltrúi konúngs geti' viðurkennt, að þíngið
hafi þerina rétt. Og þetta get eg upp á eingan máta gjört. Inter-
petlatiðnir í viðteknum skilníngl eiga ser einúngis stað, þar sem lög-
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gjafarþíng er annars vegar, og stjdrnarherrar, er hafa abyrgð stjórnar-
athafna sinna, hins vegar, enda hafa líka grundvallarlög Dana með
berum orðum heimilað ríkisþínginu interpellatiónsrett. Alþíngistil-

sklpauin þar á móti gefur alþingi eingan slíkan rett, og konúnqs-
fulltrúa er ekki lagt á herðar í tilskipunarinnar H. gr. a\') gefa
þinginu aðrar upplýsíngar, en þær, sem víðkoma málefnum þeim, er
fyrir þíngið eru lögð. 1)ao má þar að auki vera ljóst, ao eins og

7wnúngsfulltrúi eingan myndugleika hefur til að gefa þínginu nokk-
urt svar fyrir stjórnarherranna hönd, eins getur hann heldur ekki,
eptir stöðu sinni her, gefið það svar, sem nokkur vissa se fyrir, að

iie samkvæmt stjdrnarherranna meiníngu. Eg get þess vegna ekkert
svar gefio upp á þessa interpellatión. 1'ar á mót skal eg lýsa því
yfir fyrir þínginu, á\') eg, sem konúngsfulltrúi, finn mer hvorki skylt
lIe viðkomandí ao rita stjórninni, eins og um er talað í 2. uppá-
stúnguatriöí í beiðni þíngmannsins fyrir Mýrasýslu.

Formaburinnn í jarðamatsnef'ndlnní, lögfræðíngur Jón Guðmunds-
son, let í ljósi fyrir hönd nefndarinnar, að nefndin hefði komizt að
þeirri niðurstöðu, að bezt væri a'O eiga "prívat-fund" með öllum þíng-
mönnum hið fyrsta, áður en leíngra væri farið út í máli'b; sagti for-
seti þá, aö sá fundur gæti orOl'O næsta dag, því ekki væri mlklð fyrir
hendi, og mundi hann því ekki akveba fund.

Fundi slltlð.

19. júlí - tólfti fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síbasta fundi lesin upp og sam-

þykkt.

Forseti: Varaþíngmaður Reykjavíkur hefur tilkynnt mer, að
hann se kosinn sem formaður nefndar þeirrar, er þíngíð hefur sett
til a'O íhuga breytíngar á tilskipan 15. apr. 1854.

1)á kemur til alyktunarurnræðu og atkvæðagreíðslu þegnleg upp-
.ísninga um sýslumannssetur í Skaptafellssýslu,

Í máli þessu er einúngis komið fram eitt breytíngaratkvæbí
og hljóður það þannig:

Breytfngaratkvæðl P. Peturssonar:
A~ þíngíð, í stað þess að bera bænarskrá fram fyrir konúng
í þessu máli, snúi ser með það til vlðkomandí stjórnarherra.
;Í þann hátt, a'O þa\') bi'Oji forseta þíngsíns fyrir sína hönd
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ati rita stjórnarherranum samkvæmt því, sem nefndaralttíð fer
fram lÍ, og senda síðan bréf sitt vibkomandí nmtmanni til
meðmælíngar og frekari ráðstöfunar.

Nefndarálitið var afhent framsögumanni nefndarinnar, P. Signrðs-
syni.

Framsögnrnaður: Vlðvfkjandí máli þessu ætla eg, til þess
ekki að orðleingja málíð, a~ vísa til nefndarálitsins og undirbúníngs-
umræðunnar í fyrra dag. Síðan er fram komið einúngis eitt breyt-
Ingaratkvæði og það hljóðar um, að, í stað þess a~ senda þegnlega
bænarskrá til komings um mál þetta, skuli þíngið biðja forseta að
snúa ser til víðkomandi stjórnarherra gegnum stiptamtmanninn. Eg
skil reyndar ekki breytíngaratkvæbl þetta, enda er eg ekki vel fr6~-

ur Í þess háttar efnum, sfst hvað formið snertir, og mer finnst þessi
smíníngur hins komingkjörna þíngmanns nokkuð undarlegur, a'b villa,
a'b þíngíð hrindi málinu frá ser. Eg álít þessa a'bfer~ gagnstæða

§ {ig í tilskipaninni 8. marz 1843, og fara svo a~ senda það fram
a~ra leið, sem oss er ókunnug. :Mál, sem hafa verið umboðslags
eðlis, hafa og opt kornið fyrir alþíngi, og á meðal þeirra vil eg nefna
eitt mál af líku eðli, nefnilega um fjölgunina af þíngstiiðum Í Mýra-
sýslu, og fekk mál þetta gó'ba aheyrslu hjá stj6rninni. Eins var og
með fjölgun þíngstaða í Árnessýslu, þVÍ þar fann stj6rnin ser skylt

að bera mallð undir alþíng. Þa~ hafbl þó frá beiðendum verið sent
til embættismanna og þaðan til stjórnarinnar. En þegar það var
lagt fyrir þíngið af stjórninni, þá nefndi þíngmaðurinn ekki á nafn,

a~ það væri umboðelegs eðlis, og finnst mer mál þessi um fjölgun
þíngstabanna mjög svo lík máli því, sem nú er til umræðu, en öld-
úngis það sama, hvort mál umboðslegs eðlis koma frá stjórninni til
þíngsins eða þá frá þjóoinni. Mér getur því ekki betur virzt, en
það se móti réttu formi a~ aðhyllast breytíngaratkvæbí þetta.

Konúngsfulltrúi: Á~ur en umræðurnar fara leingra, verð eg
ao geta þess, að þa'b er misskilníngur framsiigumanns, þegar hann
her vitnar til 69. greinar í alþíngistílsklpunlnni, því sú grein talar
clnúngis um, a'O ekki megi taka malefnið allt aptur, þegar svo er
komið lángt, að samið er um það nefndarálit, nema mco samþykki
þíngsíns ; en her er eingan veginn spurníng um að taka nefndartílitlð
til baka aptur, heldur um það, hvort breytíngaratkvæði það, sem bor-
ið er upp við uppástúngu nefndarinnar, se rétt fram borið eða ekki,
og er það í því tilliti ðldúngls vafalaust, :to breytíngaratkvæðlð er
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rett framborið, og á því sama rett ai) koma til atkvæðagrelðslu, sem
uppástúnga nefndarinnar.

Þ. Jónassen: Eg benti á þa'ð við undírbúníngsumræðu máls-
ins, hvort það mundi ekki vera eðlilegast að vísa því gegnum þíngsíns
heibraða forseta til stiptamtmannsins, og tók þa'ð um leíð fram, að
eg yrði að álíta, að málinu væri þar með fullkomlega borgið. Eg
get nú bætt því vi'ð til ítarlegri upplýsingar, að stiptamtmaðurlnn er
þegar búinn að hreifa málinu víð stjórnina, og a'ð það eina er því
enn þá til fyrirstöðu, að það er ekki korníð í kríng með fyrirkomu-
Iagið á póstgaungunum, hvorki yfir höfuð, ne heldur í Suðuramtínu,
því það liggur í augum uppi, að þegar sýslumaðurinn í Skaptafells-
sýslu er búinn að taka ser fastan bústað fyrir austan Kúoafljót,
getur það fyrirkomulag á póstgaungunum til hans austur, sem nú er,
ekki leingur átt víð.

En fyrst nú má eiga von á því, ao stjórnin taki nuíllð fyrir
eptir undirlagi stiptamtmannslns og rá'ði því til lykta, og, eptir því
sem eg ætla vera stungið upp á af stíptamtrnannlnum, þannig, að
sýslumaðurinn skuli eiga bústað á eður í grennd vi'ð Hörgsdal, sem
mun koma heim víð það, sem um er beðið, se eg ekki, til hvers
það er, a~ fara að senda stjórninni um það bænarskra, eða að slíkt
geti átt vm; en að senda það stiptamtmanninum er augsýnilega þao
eina, sem gjört verður vi'ð mallð, eins og þa'ð nú er korníð.

Jón Guðmundsson: Mer finnst, sem her se farm að deila um
"skegg keisarans", sem kallað er. Uppástúnga sú eina, sem fram
er komin, eða blað þetta, er kallað breytíngaratkvæðí ; mer finnst,
að þetta verði ekki kallað breytíngaratkvæði, því það inniheldur ekki
neina breytíngu vio upp:istúngu nefndarinnar; fyrsta orðíð á blaðí
þessu er því ósannindi, og því kom þíngmaðurínn ekki fram með
serstaka reglulega uppástringu um a'ð gefa málinu þessa stefnu? þaú
gat hann, og það hefbi verið nær. Eg get ekki skilið 69. gr. í til-
skip. 8. marz 1843 svo, hvað sem lwnúngsfulltrúi segir, 01'0 málinu
megi nú héðan af stefna á þann hátt, sem her er sninglð upp á,
og því er breyríngaratkvæðl þetta að alls eingu gagni, svo það má
segja, ao þetta se bæði övanaleg og ólögleg aðferð eptir þíngsköpum
vorum, að fara að snúa málinu í annað horf. Máli'ð verður, eptir
því sem nú er komið, að gánga sinn gáng. Nefndarálitinu verður
fyrst hrundið mel) atkvæðum þíngsíns, Mer virðist aðferð sú, er nú
á vi'ð aú hafa, vera fremur fínn snúníngur, þó hann verði helzt til
of fínn fyrir þíngíð, en þfngmaðurlnn hefði átt aú koma með hann
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strax ,-i'O inngángsumræðuna. þetta er mjög vaniðarvert fyrir þínglo,

því ef þessi aofel'o kemst .i, bið eg þíngmenn vel athuga, hvað af
því leiðir, nefnilega, a'O málin, i sta'O þess strax ao fá l'etta stefnu,
koma til nefndar, og þó reingja menn síðan og ónýta allan undir-
búníng nefndarinnar; allir sjá,. hvaða tímatöf og glundroba að af
þessu getur leitt, auk þess sem eg ætla, ac þessi ilcfer'O se ólögleg.
Eg skal ei fara orðum um málið sj;ilft, en elmingls bíöja þíngmenn
gæta þess, a'Oþað er rangt og til a'O blekkja þíngmenn, :1'0 kalla þetta
ntkvæði breytíngaratkvæðí, og auk þess rán gt <tú bera heoan af upp
upp.ístúngu mn a'O stefna malinu í þessa átt.

P. Pétursson» l)aú lítur SYO út, sem hinum heiðrnða varafor-
seta se betur lagið ab koma fram með spurníngar, en a'O leysa úr þeim.
Hann á nú ósvarað spurningu minni um daginn, en kemur strax með
nýja spurning, hvort þao se breytíngaratkvæðl, er eg hef komið fram
með, og eptir alla ræðu hans se eg ekki betur, en a'Oþað se rétt upp
borið breytíngaratkvæöí. Hann gat ekki komizt hjá a'O segja, að eg heíol

viljað "venda málinu" vlð, og stendur mer á sama, livort hann vill
kalla það »endinqa« - eta ó1'eytíngar-atkvæði. Breytíngarutkvæbl
(Endrings(01'slag) á þíngi er ekki annað en npp.ístúnga til at ,gera
einhverja breytíng á frumvarpi eða nefndaráliti; en hvenær ætli
menn eigi a'O koma met breytíngaratkvæbl sin víð nefndarálit, ef þab
er ei, þegar málið kemur frá nefndinni til undírbúníngsumræðu ? það

er þó hvorki Yi'O inngdngsumræðuna eða ályktunarumræðuna, og optar
eru málin ekki rædd her á þíngi; enda mundi varaforsetinn hafa þakk-
a'O fyrir, ef eg hefði geymt að koma með það, þríngað til í dag. þetta
er það, sem eg skal svara hinum helðraöa varaforseta, þar hinn
hæstvirti honúngs(ttlltrúi og hinn 3. konúngkjörni þíngmacur hafa
svarað honum viðvíkjandi skilning hans á 69. gr. tilsk. 8. marz 1843.
Cm rnalíb sjálft skal eg geta þess, að eg, eins og aðrl r þíngmenn,
gat vorkennt Skaptafellssýslu-búum, hve örðugt þeir eiga með að n:í
til sýslumanns síns. Eg sá þegar strax, a'O mallð átti ekki a'O bera
upp her á þingi, heldur heyrði það undir hlutaðelgandi amtrnann og
stjérnarherra, og sízt áleit eg hlýða, að þíngið færi ab bera bæn um
þaö fram fyrir konúng; af þessum astæðum reú eg frá, il'O nefnd
yrðl sett í málinu, en var með atkvæðafjölda borin ofurlíða. Til
þess nú að rnalið ekki felli, úr Því það nr svo lángt komið, bar eg
npp breytíngaratkvæóí mitt við uppástúngu nefndarinnar, og virtist
lller þessi vegur betri bæði fyrir sjálft rnalíb og tign þingsins. Ef
þíngi~ færi ab skeyta um slík mál. firm ern ;<er_"taklt'gs eOlis, og færi
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ab bera þau upp fyrir hans hátign komínginn,þá ótta.st eg fyrir, 11\:; þíng-
io fcingi nóg að gjöra, og mundi því eyða þingtímanum til einkis ;

því þ:i gæti hver sókn farið að sækja um, að presturinn breytti bú-
stað sínum, ef hann þækti vera illa settur. Munurinn el' eimingis,
að her :i sýslumaður hlut al'! máli í stab prestanna. Mer finnst þat'>
mjög áríðandi, al'! málil'! fái rett horf, og bil'! þíngið vel að hugleiða,
hvaða stefnu þal'! ætlar að taka í þessu máli.

J{onúngs(ulltrúi,' Eg get ekki annað en látið undrun mína í
ljési yfir því, al'! hinn heiðraði varaforseti, sem verið hefur á þíng-
nm bæði her og erlendis, skuli vera svo ókunnugur öllum þingsköp-
UIII, að hann alítur þetta ei breytfngaratkvæði, heldur þess konar upp ,í-
stungu, er se svo ólöglega upp borin, al'! hún megi ei koma undir
atkvæði, l'ví það er svo ljóst sem nokkur hlutur getur verið, að
þetta, sem hann her kallar nýja upp.ístringu, ekkert el' annað en breyt-
íngaratkvæðl, eður sem annarstaðar er kallað Amendement, þ. e. lag-
færíng sú vil'! npp.ístúngu nefndarinnar, er höfundur breytíngarlnnar

hefur álitið nauðsynlega. En þess konar lagfæríngar geta þá fyrst
orðið til, þegar nefndarrilitið er samið, og þíngmenn eru búnir að
sj,í uppástringu nefndarinnar; vil'! hverjar þeir þú fyrst geta gjiirt
þær breytíngar, er þeim þykja nauðsynlegar. Eg vona því, að þetta
se svo ljóst, al'! þíngmenn l:íti ei tölu hins hclðraða varaforseta villa
sjónir fyrir ser í þessu,

Framsögumaður " Fyrir mig er það skrítileg kenníng, al'! þíngio
skuli heldur fara í krókum en hinu skemmsta veg, eða þá, að þetta
breytíngaratkvæðí se betrunaratkvæðí. Hinum 4. komingkjörna þíng-

manni þarf eg ei að svara miklu; hann spurði að því, hvort Skapt-
fellíngar haft leitað amtmanns, ál'!Uf en þeir sömdu bænarskrána, en
í því efni virðist mer kynlegt, ao honum hefur gleymzt, al'! hann spurði
þess sama við undírbúníngsumræðuna, og eg vísaði honum þá á

bænarskrá Skaptfellínga og nefndaralitíð, sem þá var ný-upplesið,
nefnilega, að Skaptfellíngar hafa leitað til stiptamtmanns, og það er
líka sá sami, sem nú er það. Skyldi þíngio móti von snúast að
hreytfngaratkvæðínu, þá er þó fyrir Skaptfellínga sá eini vegur eptir,
að snúa ser til stjrirnarrriðsins, en þegar það þarf al'! gánga gegnum
am tíð, þá er óvíst, hver úrslit þao fær síðast.

Þ. Sveinbjörnsson,' Eg heyrði, að það var kallaour krókagáng-
ur að leita stlptamtmanns í þessu máli og fela honum að bera það
fram vio stjórnina; en mer finnst, sem það se einginn meiri króka-
g.ingur, en ao fara mel' það til konúngs(ulltrúa, og ao, hann aptur
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beri fram ósk þfngsins fyrir konúng. Hvað sjálfu málinu víbvíkur,

þá heCOi þat. eptir minni ætlan aldrei átt. ao vera borið upp fyrir
þíngið, aldrei ao hafa verið rætt, og aldrei no YeI'Oa send bænar-
skni.. um það til konúngs. Enn fremur hef eg heyrt, no sá nú ver-
andi sýslumaður hafi sjálfur sókt um Kirkjubæjar-klaustur til áhlíl'lar,
en al'l stiptamtrnaburinn hafi svarað, að frá sinni hálfu væri ekkert
móti því, að hann feingi það. II vað póstgaungurnar áhrærir, þá
ætla eg, að það se óafgjört, enn sem korníð er, þar ekki mun WJ"a

komið svar frá sýslumanninum um það, þetta hefur mer verið sagt,
þó eg ei hafi sönnun á því, en upprístúngumaðurlnn hefur heldur
ekki kornið fram með neina sönnun um neitan stiptamtmanns, ao
I"ý~lumaour ei megi búa í miðri sýslunni.

Framsögumaður : Eingin sönnun mun vera komin fram, ,í
hvoruga hlíðina, nema sú eina, ao Kirkjubæjar-klaustur er byggt
iiÚl'lIm manni, en á henni vlldi sýslumaðurinn búa, þegar hún var
laus, og það er þó stiptamtmaður , sem átti að sjá um, ao jörð
feingist handa honum. Eg vildi þar næst spyrja hinn 3. koming-
kjörna þíngmann, er um hrío hefur gegnt stlptarntrnannsstöríum,

hvort frá sýslumanni hafi ekki komið bón til stlptamtmannslns.
Þ. Sveinbjörnsson: Hinn konúngkjörni þingmaður hefur einga

skyldu til að svara því,
Forseti: þar eigi eru fleiri þíngmenn, er til máls "ilja taka,

:ílít eg ályktunarumræbunní lokið, og kornið til atkvæðagreíöslu.

Vil eg þá fyrst bera breytingaratkvæði hins 4. komíngkjörna þíng-
mans undir atkvæði þíngsins.

Breytíngaratkvæðíð 'var fellt með 14 atkvæðum gegn 6. (Einn
þingmanna, r. Finsen, var fjæryerandi).

Forseti: þar næst kemur til atkvæðagreiðslu uppástúnga nefnd-
arinnar, er hljóðar svo :

"Ao stjórn konúngslns gjöri sýslumanninum í Skaptafellssýsl-
unum sem fyrst að skyldu, að taka ser embættisaðsetur í
sveitunum lÍ milli Kúoafljóts og Brunasands, þao er, í Meðal-
landi eða þeim hluta Kleífahrepps, sem á kirkjusókn ao
Kirkjubæjarklaustri" .

Ýmsir þíngmenn óskuðu nafnakalls, og hafbi forseti þá aðferð
við atkvæðagreíðsluna.

I~essir þíngmenn svöruðu :
.Já: Nei:

G. Einareun«. Þ. Sveinbjiirnssoll.
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J;Í :

E. Ó. s.u«.
Þ. Guðmundsso/l.
Jón Guðmundsson.
P. Sigurðsson.
G. Brandsson.
J. Sigurðsson.
J. Samsonsson.
J. Kristjánsson.
J. lIávarðsson.

[iessir þíngmenn greiddu ei atkvæði:
]1. And1'(:sson, Ó. Siuertsen; Sl. Jðnsson, J. Jónsson.

Var þVÍ samþykkt með 10 atkvæðum gegu 7, aÐ senda konúngl
bænarskrá um þetta mál.

Forseti: Hinn heiðraði varaforseti, þíngmaður Slmptfellínga,
hefur tilkynnt mer, ao hann ei getur verið á þíngi það eptir el' af
þessum fundi.

þar næst kemur til undirbúníngsumræðu þegnleg upp.ísuinga
Ulll stofnun búnabarskóla li í:llandi.

Nei:
II. G. Thordersen.
Þ. Jðnasscn,
P. Petursson.
V. Finsen.
II. s». Frið1'iltsso/!.
.1. Pétursson,

Nefndarálitíð var afhent. framsögumanni nefndarinnur, G. Ein-
arssyni.

Framsögumaður : Ef forseti leyfir, skal eg lesa nefndanilltlð
upp, og hljóðar það þannig:

Hið helbraba alþíngi hefur kjöri\') o~s, el' ritum nöfn vor lll-l'
undir, í nefnd, til a\') segja .ilit vort um þao, hvort alþíngi eigi enn
nú a\') nýju a\') fara þess á leit vib hans hátign kominglun, a\') hann
mildilegast láti stofna her á landi lnínw}urskúl1t, samkvæmt því, sem
um var bc\')io ,í alþíngi 1853.

Þegar ver fórum a\') ræða mál þetta með oss, tókum ver fyrst
til greina, hvort hreifa skyldi bæn þessari strax að nýju víð hans
hátign kominglnn, þar sem þó að hin kominglega auglýsing til al-
þíngis, frá 7. júní í ár, sýnir fram á, ab stjórnin hafi ekki getað
fallizt á, ao búnaðarsköll yrði stofnaour á þann hátt, sem stringið
er upp á Í bænarskránni frá alþíngi 1853; en ver álitum, að þetta
gæti ekki verlð því til fyrirstöðu, að máli þessu væri hreift ao nýju,
þar sem jafnframt segir svo í hinni konúnglegu auglýsíngu, "ao þó
eigi þurfi að búast víð neinum styrk til slíks fyrirtækis IÍr 1'ílds-
sjóðnum, megi alþingi samt treysta því, ao stjórnin á annan hátt,
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er við .i, styrki þac ". A'l vísu viröist þetta fyrirheiti Hra gefir,
meö því skilyrði, ",al:: húnacarskólinn komist ;Í fyrir viðleitni ein-

stakra lllanna og fái hagkvæmt skipulag og stjórn"; en þar ce oss
þykir miklu br.íðari nauðsyn bera til þess, a'l, gjöra tilraun mc'O, ac
þessu mikilva-gn fyrirtæki veröí framgeingt, heldur en bílla megi
þe~;-;, a() einstakir menn her ,i landi hefji svo kostnaðarsuma stofn-
un, er þeir munu eingan voginn vera í færum UIII, og ver þykjuuist
lIleo vissu sjá fram ;Í þao, ac stofnun búnabarskólans getur þannig
dregizt, ver vitum ekki hvað leingi, þá alítum ver yfirgnæfandi <Í-

strecu til all endurnýja bæn vora Ulll svo Illildhægt mál, sem stjórn-
inni hlýtur a'O vera eins annt um og Íslendíngum sjálfum.

l)essn næst tókum ver til íhugunar, hvort br.ið nauðsyn lueri
til, a'l, búnaðarskóli væri stofuaður her á landi, hvar hann ætti ac
vera og hvernig háttao, og hvort nokkur efni væru til, sem nefun
IIIæ tti, honum til stofnunar og vlöurhalds, og varð í þessum atriGlIlll
sa llleiginlegt álit vort:

Ilvab stofnun búnaðarskólaus viðvíkur, álírum ver, aG mesta
nauðsyn se á, all slíkur skóli komist her á. A'O vísu hefur jarl>
yrkjuunl aIIYÍ(',;t farið fram til muna, áhugi manna vaxið og tilraunir
\ eric; gjiiroar viðvíkjandi jarðarræktinnt með ýmsum jarðyrkjutólum.
og nú seinast IlICO plrigi, um undanfarin hart nær 20 ár, svo hiu
verklega æfíngill CI' í nokkrum fralllförum Í öllum Ilmdæmum lands-
ins, og einkum í S1I011rllllldælllinu, en þó er oss ljóst af reynslunni,
ao skortur ;Í lJóldcgri menntun og reghdegl'i kennslu ,i bnikuu
jurcyrkjutúl». lll. fl., er þar ao lýtur, er nú orðinn til megnustu fyrir-
"töOIl enn nú meiri framförum og affarasælll, og skyldi þessi skortur
vara enn nú lclngi -- sem víð llI,í búast, ef skóli yrði ei stofnaour -
þá er hætt ,it, al', helkíngur og apturför komi í stað framkvæmda
og framfara.

Ilvað skúl.uuun :;j;ílfullI viðvíkur, ætlum Vel', all hans se mest
þörf og hann se bezt settur ;i hentugum stall í Suönramtlnu, þar
Cll bæti, nú sem stendur, þar munu mestar jaröyrkjuframfarlr,
og loptslag þar hjá hagfelldara. Í skólanum virðíst oss nauðsynlegt
ao kennt vercl :
1. Í bóklegu tilliti:

a; jarðvegsfræðí, eoa þekking ,i hinu ytra og innra eðli jarð-
vegsins.

I,. grasafræði, ella all þekkja grös, not þeirra og lífseðli.
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e, dýrafræði, einkum i tilliti til biismalaus, eHi hans, ~kaplla0

og fleira.
d, eðlisfræði, ac ÞYÍ leyti sem hún viðkemur jarbyrkju, einkum

"mechanisk PhysikCl
•

e, enska og þjóoyer,3ka, auk íslenzku, dönsku og reíkníngs.

2. Í verklegu tilliti:
a, ao kunna að fara með og hagnýta öll þau verkfæri, sem til

þess þarf að endurbæta jarðveginn.
h, hirðing jarðarinnar og húsa og viðhald ;Í verkfærum.
e, hírbíng fenaoar.

d, hírðíng fóours og maturta.
e, bristjórn.
Hvað fe til skólans stofnunar og viðurhalds snertir, þ:í ,irúi"t

oss sem sjó'óur se til, sem alþingi hefur gleymzt að benda rí 1853,
en sem ver álítum þó rettkjörinn og hæfilegan til a'O standa þenna
nauðsynja-kostnað í landsins þarfir, en það el' sjóðurinn, sem safn-
aðist handa Íslandi eptir hallærið 1783 - 84, og var síðan nefndur
"kollektnpeníngar((; þessi sjó'Our hlýtur ao vera æríb fe, og öldúngb
laus við ríkissjóðínn, og virðist oss því, a'O af honum megi takast

það, er með þyrfti til að koma skólanum :i fót, laun kennara, og
annað fleira honum til þarfa og viðurhalds.

Enn fremur hefur oss komið til hugar að benda á, ao oss vir(,-
ist þa'O vel til hlýða, ao búnaðarsjóðir þeir, sem mí þegar ern í öll-
um örntum landsins, styrktu a'O eflíngu þessa fyrirtækis, með því aG
ungum mönnum og efnilegum til jarðyrkju, er fe skorti til mennt-
unar ser, væri veittur hæfilegur styrkur af vöxtum sjóoa þessara til
meðgjafar með ser í biinaðarskdlanum.

Af framansögðum ástæðum leyfum ver oss að níða til, a"ðalþíngi

sendi hans hátign kominginum bænarskrá um:
1. Ao stofnaður verði einn búnaðarskóli á Íslandi, einkum í Suður-

amtinu, og a'O í honum verbí kenndar hinar helztu greinir btin-
aðar og jarðyrkju, og sú bókleg menntun, er hlýtur a'O Hra
því samfara, eptir því sem nefndarálitíð bendir til.

2. A'ó fe úr sjóoi þeim, sem safnaðíst handa Íslandi eptir hallæríb
1783-84, og sem síðar var nefndur ))kollektupeníllgar«, megi
verjast, a'ð svo miklu .leyti sem með þarf, til stofnunar og viður-
halds skóla þessum,

B. Að samþykkt sé, a'O stjórnendur búnaðarsjóðanna í ömnun lands-
ins veiti úngum mönnum og efnilegum til jarðyrkju, er fe skortir
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til menntunar ser, hæfilegau meðgjafarstyrk til a'ö Lí notið kennslu
búnaúarskólanum af vöxtum te'Ora sjdða,

Heykjavík, H. júlí 1855.

G. Einarsson, Jón Kristjánsson. Þ. Guðmundsson,
frams1iguma'llur. formabur.

Eg skal ei fara mörgum orðum um þetta mál, en eimingls taka
fram það, er vakti fyrir nefndinni, þegar hún samdi álltsskjal sitt.
nefnilega, a'O forðast a'O stínga upp á eða benda á nokkuð, er snerti
rfkíssjébinn ; eða jarðir þær, sem eru opinber eign. Nefndin sá og
Thol'chillii-sjó'Oinn; en þar svo mikið var um hann rætt á þíngl 18j:3,
vildi hún ei aú nýju vekja mals ii honum. Ac öðru leyti heit nefnd-
in það mest samkvæmt eðli malsíns a'O halda fram í líka stefnu og
gert var ii þíngi 1853.

Konllngsfulltl'úi: Þegar mál þetta var til inng.íngsumræðu,
gat eg þess, aú það mundi ei YCI''Oatil mikils, a'O Henda stj órninni
bænarskrá um búnaðarsköla, nema þvi að eins, að menn gætu vís-
að ,í fe, er nægilegt væri bæði til að stofna skólann og víðhalda
honum. Nefndin hefur mí ao svo miklu leyti tekið þetta til yfir-
vegunar, aú hún ekki hefur sningið upp lÍ því, að fe'O til skólastofn-
unarinnar væri tekið af rfklssjéðnum, heldur af þeim svo nefndu
kollektupeníngum. En í því tilliti skal eg benda til þess, aú það,
sem eptir er af kollektupeníngunum, og nú mun vera kornlð inn í
þann svo nefnda hjalparsjéð fyrir Í~land, er stofnaður var með kon-
únglegum úrskurði 25. júlí 1844, ei mun vera meira en her um
bil 1ROOO-14000 rd.; og er það þá auðvitað, aú þetta fe eingan
veginn er nægilegt til að stofna og víðhalda öðruni eins skóla og
nefndin hefur sttíngi'O upp á, hvar kenna ætti ýmsar vísindagrelnir
Iandbiinaðl viðkomandi, og líka ætti al) læra fleiri lifandi mál; því
til þess konar skóla þyrfti bæði fleiri kennara, mikið húsrúm, og
kostnaðarsöm áhöld; SYO aú eg efast um, að það se til nokkurs, a'b
vilja fara slíkri skólastofnun framar á flot. þar á mót álít eg þal',
miklu tíltækilegra, ef þíngiú vildi stinga upp á og fallast á aðra
kostnaðarminní a'Orer'O til ao kenna her biínaðarfræðí, nl. þá, að

einn eða fleiri af þeim Íslendingum, er numið hafa búnaðarfræði
utan lands, gæti feíngíð hentuga jörð til að reisa bú á, og a'O hann
kenndi þar verklega nokkrum námfúsum mönnum landbúnaðarfræð-
ina, og betri búskaparaðferð, og stofnaði þar þannig bæði nokkurs-
konar "Mönstcl'gaal'ða og verklega kennslu í biinaðarfræðl. Kæmist
þvílík stefnan, sem eíngan veginn þarf al) verða kostnaðarsöm, á
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fyrir In-erja ferhyrníngsalin, og gángi Sú borgun í bæjariljóo, ef
hann verður stofnaður, en annnars í sveitarsjóð".

Og til vara: "Fyrir hvert það svæði, hvort heldur er til luisstæbis,
eða annars, er ávísao verour á þeirri lóo, er Ákureyrarverzlun-
arstaður her eptir kann að eignast, gjaldi beíðandl sanngjarnt
vero, er amtmaður, eptir uppástúngu byggíngarnefndarinnar, :i-
kveður fyrir hverja ferhyrníngsalin.

2. Inn í síðari hluta 3. geínar, á eptir orðunum: ,)lvar leggja skuli
strætin", se bætt: "en þau skulu mjóst 12 álna".

3. Inn í 4. grein B, á eptir orðunum : "a'ð næsta húsi í grennd við
þao((, se bætt: "og eigi heldur meira, nema nauður reki til".

4. Vio enda frumvarpsíns se bætt nýrri grein, svo lútandi:
"Nú getur svo farið, at verslunarstaðurinn aukist svo, ao nauð-
syn beri til, að hann eignist land, til þess að ávísa til Inisa-
stæða eða annars, og gilda ákvarðanir þessa lagaboðs ,í sama
hátt um byggíngar á því landi, er verslunarstaðurinn fram-
vegis kann að eignast, eins og um byggíngar á lóo þeirri, er
hann nú á".

Forseti: Eg hef láti'ð prenta atkvæðaskrana í mríli þessu, sem
eg vona að þíngmenn hafi nú kynnt ser.

AtkYæoaskráin hljóðar svo :
At k v æ ð a s k r á

í
byggíngarnefndarmálinu á Akureurí:

Vio § 1.
1. J. P~tursson - breytíngaratkvæði : ao í stað orðanna: "lóo eiga

á verzlunarstaðnum", komi: "kjörgeingi hafa eptir 2. gr. «

2. Greinin óbreytt eða mco breytíngu.
víð § 2. J. Petursson:

1. Vlðaukaatkvæðí : að á eptir orðið : "kaupstaoarhús", bætist inn
í: "sem er 500 dala virði".

2. Víðaukaatkvæði: að eptir or'ðin: "yfirbooarar þeirra ", setjist:
"eiga slík hús, er kosníngarrétt og kjörgeingi veita, og"

3. Breytíngaratkvæ'ði: ao setníngin: "efhann á tréhús - ló\) verslunar-
staðarins", flytjist fram eptir, og komi eptir orðín : "fjár síns, :í".

4. Sama breytíngaratkvæ'ði: setníngin: "Þó þeir eigi sjálfir séu hús-
eigendur", flytjist fram eptir, og setjist eptir orðin: "kjósa og
verða kosnir".

5. Greinin. óbreytt eða mco áorðnum breytíngum,
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r. Finsen - vlðaukaatkvæðí : ao milli 2. og 3. gr. se bætt
nýrri grein, svo hljéðandí :

"Sá, sem er kosinn nefndarmaður af íbúum verslunarstaðar-
ins, hefur starf sitt á hendi um 4 ,ir, þó þannig, að af þeim,
sem kosnir verða 1. sinn, fer annar frá eptir 2 ár, og skal

hlutkesti doa, hvor fyrir þVÍ verður,
Sömuleiðis skulu þeir nefndarmenn, sem haddir ClU ar

nmtmannl, hafa á hendi störf sín í 4 ár; en af þeim, sem
nefndir verða í 1. sinn, fer annar eptir hlutkesti frá að 2 ár-
um Iíbnum ",

§ 3.
1. 1'. Finsen -' breytíngaratkvæbí : að niðurlag fyrra hluta greinar-

innar frtí orðunum : "eiga þeir - verzlunarstaðarlns", falli burt
(í stao þessa ný grein milli 3. og 4 gr.), sbr. nr. 8.

2. II. K. Friðriksson - vlðaukaatkvæði : vio enda fyrri hluta greinar-
innar bætist: "fyrir hverja þá lóo, sem her eptir verour avísuð, hvort
heldur er til hússtæöls eða annars, skal sá, er Iéðarlnnar beiðist,

gjalda sanngjarnt vero, er amtmaður, eptir uppástúngu byggíng-
arnefndarinnar, ákveður fyrir hverja [] alin, og gángi sú borg-
un í bæj arsj óo, ef hann verour stofnaður, en annars í sveita-
sj óo«.

3. Sami til vara:
"Fyrir hvert það svæði, hvort heldur er til hússtæöls

eða annar", er avísað verour á þeirri lóo, er Akureyrarveral-
unarstaour her eptir kann að eignast, gjaldi beíbandí sann-
gjarnt vero, er amtmaður, eptir uppástringu byggíngarnefndar-
innar, ákveður fyrir hverja [] alin.

4. J. Petursson -- breytíngaratkvæOi: í stað orðsíns "garl'iar« setj-
ist "húsagaroar«.

5. Sami _. breytíngaratkvæbí : ao úr slóara hluta greinarinnar

falli orðin: "hvar auð svæði megi vera, og".
6. H. Kr. Friðriksson. - víðaukaatkvæbí : að á eptir orðin: "hvar

leggja skuli strætin", verði bætt vlð : "en þau skulu mjóst 12 álna".
7. J. Petursson - breytíngaratkvæðí : ao Í stað orðanna: "til bráða-

byrgða", o. s. frv. til enda greinarinnar, komi: "kostn<lour sá
lúkast á sama hátt, sem getið er her síðar Í 4. gr. A ",

8. V. Finsen - viðaukaatkvæði : ný grein, sbr. § 3. nr. 1.:
.,Sá, sem hefur feingíb útmælda lóo, samkvæmt undangeing-
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inni grein, á al'l umgirða hana og nota innan árs, annars fellur
léðin aptur til verslunarstaðarins.

Se nokkur 1,)1'lóumgirt, sem ál'lur hefur verið útmæld, þ1í
ber al'l umglrða hana innan árs frá þínglýsíngu þessa lagaboðs,
og fellur hún annars aptur til verzlunarstaðarins".

9. 3. grein frumvarpsins óbreytt eða með breytíngum.
§ 4.

1. J. Pétursson. - breytíngaratkvæði : al'l í stað orðanna í fl: "lÍt-
hlutuð hefur verið óbyggo", komi: "á óbyggða".

2. sami - a'b í stað orðanna: "hafa feíngið úthluta'ba", komi: "eiga".
3. V. Finsen - viðaukaatkvæðí : ao við enda stafliða A bætist:

"Gjöld þau, sem þannig er jafna'b niður á íbúa verzlunar-
staðarins, má taka lögtaki samkvæmt op. br. 2. apr. 1841, ef
þörf gj iirlst".

4. ll. Kr. Friðrikson - viðaukaatkvæbí : að á eptir orðin í B:
"ao næsta húsi í grennd við þao", se bætt: "og eigi heldur meira,

nema nauður reki til".
5. J. Petursson - breytíngaratkvæðí : al'lorðin í B: ,..í grennd "io",

falli burt.
6. Sami - viðaukaatkvæbí : al'l eptir orðin í E: "átt vio smíðið ",

setjist: ))þ6 skal a'b eins rífa þann hluta hússins, sem eigi er
lagaður eptir reglum þeim, er settar voru".

7. Sami - breytíngaratkvæðl: að orðin í E: "sömu bætur - nuí
og rífa", falli burt.

8. 4. grein óbreytt eða með breytíngum.
§ 5.

9. V. Finsen - breytíngaratkvæðí : al'l í stað 5. greinar komi grein
þannig orðuö :

"Á lóo þeirri, sem er ánöfnuð verzlunarstaðnum, skal eptir-
leiðis ekki leyft að byggja hús með torfþaki og torfveggjum,
heldur að eins timbur- og stein-hús. Sömuleiðls leyfist ekki, ao
gjöra verulegar umbætur á húsum þeim með torfþaki og torf-
veggjum, sem nri standa á teori Ióð, heldur skal, þegar slík hús
geta ekki stal'lio le ingur, annaðhvort flytja þau í burt eða byggja
þau upp að nýju úr timbri eða steini.

A'ð öðru leyti skal það, sem ákvel'li'ð er í reglugjörð þessari,
einnig gilda um hús þau á verzlnnarstaðnum, sem eru byggð
með t.orfþaki og torfveggjum, og jurtagarða þá, er til þeirra
heyra".

683



10. Grein frumvarpsins óbreytt.
11. II. Kr. Friðriksson - viðaukaatkvæðí : a'O "iú enda frumvarps-

ins se bætt nýrri grein, svo latandí :
"Nú getur svo farið, ao verslunarstaðurlnn aukist svo, a~,

nauðsyn beri til, ao hann eignist land, til þess ao ávísa til
luisastæða eða annars, og gilda ákvarðanir þessa lagaboðs ,í
sama hátt um byggíngar á því landi, er verxlunarstaðurlnu
framvegis kann aú eignast, eins og um byggíngar ~ílóú þeirri,
er hann mí áa.
Pramsögumaður: Eg þarf ekki aú lesa upp aptur nefndar-

álitíð, þar sem rnalið var SH' nýlega rætt til undirbúnings, og ætla
eg því að svara fá einu upp á breytíngaratkvæðt þau, sem komin
eru fram, og her liggja fyrir, en áúur en eg gjöri það, vil eg leyfa
mer að gjöra þ,í athugasemd, aú mer virðist, ao þeir, sem rætt hafa
þetta mál, hafi geingíð út frá þeirri skoðun, að Akureyri væri mikill
kaupstaður, sem hann ekki er, og því hafi þeir gjört ser svo mlkic
far af aú bæta viú og laga bæði frumvarpið og nefndanílltið ; en
þær reglur, sem vel eiga við í stórum bæ, geta ekki átt víð í þeim,
sem er lítill, og þaú eins lítill og Akureyrarbær enn þá er, og ao
öllum líkindum verbur um híngan tíma.

Hvað þá fyrst áhrærir breytínguratkvæðt hins helðraða vara-
þíngmanns fyrir Strandasýslu, viú 1. gr. frumvarpsins undir tölulíð
1 og 2, eru þau í raun og veru ekki annað en "Redactionsbe-
mærkninoer", það er að segja, þau hita aú orðabreytingu og breyttri
setníngaskipun, og fæ eg ekki skilið betur, en þau séu óþiirf, því
orðin og setníngaskipunin í frumvarpinu er nægilega ljós og skiljan-
leg; en vilji þíngib ei að síður taka þau, lætur nefndin ser það
standa á sama, þar sem þetta er óverulegt atriði í sjálfu ser. Hvað
breytíngaratkvæðí hins sama beiðraða þingmanns við 2. gr. undir nr.
1 áhrærir, um það, aú bætt se inn í þeirri ákvörðun, aú þau hús,
sem gefi kosníngarrétt, skuli vera 500 rdd, virbl, hefur nefndin ekki
neitt á móti því í sjálfu ser, en hlýtur þó að álíta, að .þessi við-
auki fái litla þýðíngu, þar sem það yfir höfuð megi gjöra ráú fyrir
þVÍ, að húsin nemi yfir höfuð meiru verði en þessu og enda miklu
meiru, og að öðru leyti þykir sú tryggíng, sem með þessu á ao
verða fyrir góúum og duglegum nefndarmönnum, ekki nauðsynleg.
Hún liggur mest og bezt í mönnunum sjálfum, en ekki í eínunum,
eins í þessu sem öðru.

Um breyríngaratkvæði nr. 3 og 4 er ekkert. aú segja, því þau
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lúta einúngis a~ orðabreytingu og ÖOl'U fyrirkomulagi setnínganna í
frumvarpinu, sem í sjálfu ser standa á litlu eða eingu. Orðaval og
setníngasklpun er í vissu tilliti .,Smagsag", eða kornið undir hvers
eins tilfinníngu og hugsunarhætti, og má þ,j leingi gánga, áður en
þetta geti orðið öllum að skapi.

Viðauka-atkvæðí hins heiðraöa 5. konúngkjörna þíngmanns um
það, að meðlímír byggíngarnefndarinnar hafi að eins starfa sinn á
hendi í 4 ár, er í sjálfu ser eðlilegt; en eg verð þó að álíta, að
það se, ef til vill, ísjárvert að taka það til greina, því það gæti svo
farið, ao það vantabi hæfilega menn í nefndina, því hann hefur held-
ur ekki tekið neitt fram um þab, hvort aptur megi kjósa sömu
mennina, eða hvað leingi megi líða ~á milli, þangað til þeir megi
kjósast að nýju. þao er líka aðgætandí, að það getur ekki orbíð
þúngbær kvöð að vera í nefndinni, og það er því ekki heldur lík-
legt, ab nefndarmenn óski að vera lausir víb svo Iéttbæran starfa;
það er einnig í sjálfu Ser gott, ao gagnkunnugir og æfðir menn sðu
í nefndinni.

Vilji samt þínglð gefa þessu breytíngaratkvæðí jákvæði sitt, hef
eg ekkert á móti þvf, þar sem þab er samkvæmt þeim reglum, sem
gilda í líkum tilfellum annarstabar.

Um víðaukaatkvæði hins heíbraða þíngmanns fyrir Reykjavík
við 3. gr. frumvarpsins undir tölulið 2 er það að segja, að það
stríðir á móti tilskip. fr.í 17. nóv. 1786, sem enn er í fullu laga-
gildi, en hún segir', ao hlutabelgendur eigi ao fá IÓÚÍna, sem
þeim er ávísuð til byggíngar, ókeypis, og hlutaðelgendur eiga rett
á því að njóta þessara réttinda, meðan óbyggð lóo er til handa
þeim, og þessari reglu hefur líka .iyallt verið fylgt her í bæn-
um, því þar stendur eins ii og á Akureyri, að konúngur hefur gef-
ið löðína. þetta víðaukaatkvæði getur því ekki til nokkurra greina
komið, og hvað varaatkvæblb hins sama helbráða þíngmanns snertir,
þá ætla eg það sjálfsagt, að, ef bærinn kaupir lóo til ao byggja á,
muni hann selja hana þeim, er síðan vilja byggja á henni; þetta
leiðir af sjálfu ser og því þarf ekki ao gefa lagaboð um það; kaupi
hlutaðeigandi þar á móti löðína undir húsið af einhverjum prioat-
manni, fel' það einúngis milli hans og seljanda, og kemur eingum
öðrum víð.

:Meo breytíngaratkvæðl hins hefðraða varaþíngmanns úr Stranda-
sýslu undir nr. 4, um það, að oreio "garoar(( í 3. gr. frumvarpsins
breytist í "luÍsagaroar((, er eg í nokkurri óvissu, þyí þar sem í frum-
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varpinu er mælt svo fyrir, ao jurtagarðnr bæjarins skuli allir vera í
brekkunni fyrir ofan bæinn, er mer reyndar ekki ljóst, hver meinÍng
orðsins er, nema ef þar yio skyldi vera meint til smá-jurtagarða, sem
og tilskip. fr.í 17. nó'. 1786 talar um ao megi ávísa svæði til, lifast
við húsin sjálf, og þetta held eg se meiníngin, en a\) allir hinir stærri
jurtagarbar þar lÍ móti eigi a'ð vera uppi í brekkunni (Konúngsfulltrúi:
l}ao stendur Í dönskunni "Gaardsplads"). Þegar svo er, þá er orðíð
auðskilið, og hin sama þýðíng þess, sem hinn heiðraði varaþing-

maður leggur í það, Á 5. breytíngaratkvæbl hins sama heiðraða
varaþíngmanns get eg með eingu móti fallizt; það heyrir til góðrar
reglu, og er nauðsynlegt, ao í hverju kauptúni séu einhver aub svæði,
sem þeir, er sækja kaupstabinn, geti tekíð ofan og haldið til með
fur.íngur sinn, og þessi svæði eru og til á Akureyri, og það m.í
ekki missa þau. þau em, hvort sem er, ekki svolelðís löguð ao
byggt verði lí þeim.

Víbaukaatkvæðí hins helbraða þíngmanns frá Reykjavík undir

tölulio 6 lýsir ókunnugleika hans II því, hvemig hagar til lÍ Akur-
eyri; það er ógjörníngur ao gefa þeirri einu götunni eða strætinu,
sem getur verlð þar og er, nefnilega þeirri, sem geingnr fyrir ofan
sjálf kaupstaöarhúsln, þessa breidd, nema með því að rífa húsin,

sem liggja einkum í suður- og norður-enda þessa strætis ; enda álít
eg heldur ekki neina nauðsyn til þess að hafa götuna Svona breiða,
Sumar alfaragötur í Reykjavík hafa ekki þessa breidd, og hefur ekki

oroio mein ao því.
Við breytíngnratkvæblð undir tölulið 7 hef eg ekkert a'ð athuga;

kostnaðurinn, sem her ræðir um, er einkísverður, og nuí því einu
gilda, hvort hann er borgaour eins og frumvarpio segir, eða lÍ þann
hátt, sem her er stúnglð : upp lÍ.·

Breytingaratkvæði hins 5. komingkjörna þíngmanns undir tölu-
lio 8 get eg með eingu móti aðhyllzt, Eg skil ekki, hvers vegna
þab á að gjöra Akureyri lægra undir höf'Oi í þessu tilliti en Reykja-
vík, en þar er fresturinn, eins og Í frumvarpinu, 2 ár. :Mer virðist
þessi frestur hinn hæfilcgasti, því margt getur orbið þ"Í til hindr-
unar, ao hlutaðelgandi geti farið ao byggja á þeirri útmældu lóo,
eins fljótt og hann ætlaði, og á meðan rennur fresturinn út, og
hann missir þá lóbina aptur; en hafi hann 2 lír fyrir ser, þarf
varla ab óttast fyrir þessu. Eg veit ekki heldur til, að her í
Reykjavík hafi orðið neinn éhagur- af 2 ára frestinum, og það þarf
því vnrla a\' óttast fyrir því, ao þab verðí lí Akureyri.
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A~ sá, sem Ielngið kynni a~ hafa lí Akureyri ritmælda ló\),

:íour en lagaboð þetta kemur út, skuli innan 1 lirs frá þínglýsíngu
lagaboðsíns hafa umgirt þessa léð, en missa hana ella, skil eg ekki
se rettvíst eða sanngjarnt, hafi hann ekki upphaflega feíngíð hana
lítmælda með því skilyrði að umgírða hana innan þessa tíma, heldur
þykir mer 2 árin frá útvísuninní eigi einnig að raða her, ef ló'ðin

el' lh'í5UO til hyggíngar; en hafi ekkert veríð um þetta askilíð upp-
haflega, eða lóNn hafi verið ávísu\) til annars en til þess a~ byggja
;Í henni, ætla eg hlutaðelgandl ekki geti skyldazt til ao girða um
ló'ðina, og það því síður sem þa\) enda getur verið afnotum hennar
til fyrírstöðu ; þessa er heldur ekki gætt her í bænum, þegar svona
stendur á.

Breytíngaratkvæðín undir nr. 1 og 2 vi\) 4. grein frumvarps-

ins eru ekki annað en Redactionsbemærkninger, og geing eg fram
hjá þeim.

Víðaukaatkvæðl nr. 3 álít eg öldúngis óþarft, því þa\) leíðlr af

sjálfu ser, að brefio af 2. apr. 1841 hlýtur að verba reglan, ef til
þess kæmi, a'ð taka þyrfti þau í 4. greininni Wt. A. tilgreindu gjöld
lögtaki eptir orðum og innihaldi þessa bréfs, ser í lagi í þess

niðurlagt.
Um viðauka- og breytíngar-atkvæðl undir tðlulíð 4 og 5 þarf

eg ekki að taka neitt fram, nema það, að eg hlýt að álíta, að frum-
varpið græði ekkert á þeim, þó þau yrðu tekin inn í það, Eg álít
þao sjálfsagt, að, þar sem skynsamir menn verða ávallt í byggíng-
arnefndinni, muni verða viðhöfð öll sparsemi í úthlutun löðannu,
og ao því ekki þurfi að gera hlutaðeigendum slíkt ao lagaskyldu.

A breytíngaratkvæðíð við 5. grein undir tölulio 9 hefbí nefndin
fallizt, ef það ekki væri of yflrgrípsrníklð, en nú nær það út yfir alla
kaupstaðarléðina; en hefbí það einúngis innibundið þá eiginlegn
k;upstaoarló\), eg meina þar ,'io þá ló'ð eða svæðí, sem kaupstaðar-
htisin standa ,í, þá hefði það :itt vel við; því ekki verður það varið,
ao slík torfhiis eru til verulegrar óprý~i í hverjum kaupstað ; en
mí veit eg ekki, hvort þessi takmörkun í atkvæði hins heíðraða
þíngmanns getur komizt að ; en hvað sem því líður, ætla eg bæði
byggíngarnefndinni og hlutaðeigendum sjálfum það, ao þeir verði
samtaka Í því, að þessum húsum, að því leyti kostur er á, verði
útrýmt, og að vísu yrði þao sönn bæjarprýðí, ef torflnis þau, sem
eg ekki veit betur en standi á sjálfri kaupstaðarlöðlnní, yrðu annað-
hvort tekin þaðan í burtu e'ða bygg'ð úr timbri, og þess mun varla
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verða heldur lángt ao bíða, því svona hefur það faríð her í bænum
met) toríhúsin smámsaman.

Viðaukaatkvæði undir 11. tölulíð viro ist mer óþarft, því ef bær-

inn vex, hvort heldur með því að byggt er á Oddeyri eða á öbrum
stað, og þessi víðauki er álitinn ao standa í sambandi vlð og að
vera einn hluti bæjarins, er það sjálfsagt, að byggíngarnefndarinnar
verkahríngur einnig nær til þessa hluta bæjarins, og því þykir mer
ekki þörf á þessu víðaukaatkvæði.

J. Petursson: Eg skal ekki fara mörgum orðum um breytíng-
ar- og víðauka-atkvæði mín í máli þessu, þeim til forsvars, og það
því síður, sem hinn heiðraði framsögumaður hefur fallizt á þau öll,
nema eitt, sem er nr. 5 víð 3. gr. á atkvæðaskránni. Eg tek nú
þetta breytíngaratkvæðí aptur, því eg tók mer það þess vegna, ao eg
heIt eptir nefndaráIitinu, ao eingin auð svæði væru til á Akureyri;
en nú hefur framsögumaður upplýst, ao þau eru þar til, og þess
vegna tek eg þetta breytíngaratkvæðí aptur. Nr. 6 og 7 yit) 4.
grein hef eg þegar tekið aptur, og hef því ekkert um þau ao tala.
Vihíkjandi hinum öðrum breytíngaratkvæðum vil eg at) eins geta
þess, ao eg felli mig ekki við nr. 8. við 3. gr. vegna niðurlagsíns,
því það grípur of mjög inn í elgnarréttíndi manna, þar sem eptir
henni sri, sem kann ske hefur feíngíb lóo útmælda fyrir 1800, verður
at) missa hana svona án dóms og laga, án þess honum við útmæl-
ínguna hafi verið boNo ao glrða þessa lóo, en slík lóo mætti víst
álítast fullkomin eign hans. Eg get því alls ekki verið með þessu
vlöaukaatkvæðl vegna seinna part" þess.

V. Finsen: Eg vero að geta þess, ao eingin af breytíngar-
eoa ,'ioal~ka-atkYæoulll mínum eru tekin eptir hinu opna bréf fyrir
byggíngarnefndina í Reykjavík. En eg áleit rétt, að byggíngarnefnd-
in lí Akureyri hefði gagn af þeirri reynslu, sem her er orðin, og
har eg þess vegna upp þessi breytíngaratkvæol. þó hefði eg, ef til
vill, sleppt nokkrum af þeim, hefti eg við undirbúníngsumræðuna
fclngiö svar upp lí sumt það, er eg spurði að og sem spursruál gat
verið um, hvort ,iI'> gæti átt á Akureyri, en sem mer ekki reyndal'
var að fullu kunnugt. Víbvíkjandl breytíngaratkvæðínu nr. 5 ,iI'> 2.
gr. skal eg geta þess, ao eg stakk ekki upp á því "egna þess, ab
eg áliti það neina serlega byrðí al'> vera í nefnd þessari, heldur af
því, ao eg ímyndaðí mer þab hentugra, ef kosningar má ske hefðu
místeklzt, a'ð þ:i mætti kjósa þann fr.í, sem óhæfilegur þækti; því
hitt værl lakara ef hann þyrfti endilega að sitja þar leingi. Eg ætla
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og ekki, að fámennio á Akureyri geti staMb þessu í vegi, þar sem
nú eru þar milli 2 og 3 hundruð manns, og yfir 30 timbur- eða
stein-hús. Nr. 8 Yi<'l3. gr. er tekið eptir reynslu her. Her hafa
á 3 seinustu árum faríb fram a~ minnsta kosti 2 útmælíngar, sem
hlutabelgendur hafa alls ekki notað ser, heldur hafa láti~ pláss in
liggja öumgírt yfir 2 ár, svo þau eru fallin aptur til kaupstaðarins.
Eg segi ekki, a~ þetta hafi orðíð hér a~ miklum baga, þó eg álíti
ekki ólíklegt, a~ annað plassíð hefbí að minnsta kosti verið tekíð,
ef það hefði verlb laust; en að slíku getur vel orM~ töluverður bagi,
og gæti það einkum, þar sem lítið er phissi'ð, eins og á Akureyri.
Mer finnst og vel Jl1ega girða innan 1 árs, því það er ekki nauðsyn,
a'ð þá se búið a'ð byggja á staðnum, en girMngin sýnir, a'ð maður
ætli a~ nota plasslð. A~ öðru leyti held eg þab væri má ske betra
a'ð bera þessa nppástúngu upp í tvennu lagi til atkvæða, nefnilega sðr
í lagi um skylduna að umgírða þau svæði, sem þegar er búið a'ð
útmæla. Hvað þetta síðarnefnda atriði snertir, þá hafa menn her
átt bágt með slík eldri óumgirt svæði, og hefur verið vafi um, hvernig
fara ætti með þau. þó uppástúngan væri tekin, þá er þar með
eingan veginn, eins og einn þíngmaður gat um, grlpið inn í eignar-
réttindi manna; því að réttu lagi getnr maður ekki álitizt eigandi a'ð
því plássi, sem maður aldrei hefur umgirt eða notað, og þar a'ð auki
er það andinn í löggjöfinni um útmælíngar yfir höfuð, a'ð glrða eigi
plássin, og opt er þa'ð til teld~ í útmælíngunum. Framsögumaður
var nú þessu samþykkur, og þó "ar hann samstundis móti Því, og
í því skildi eg ekki hjá honum. Víbvíkjandl nr. 3 vi'ð 4. gr. er
eg á sama máli og hinn heiðraði framsögumaður, að sú uppástúnga
se óþörf, ef Akureyri verður með þessu Iagabobí gj1ir'ð að "Communé'
(sveitarfélagi) út af fyrir sig, en eg se ekki, að hún verði gjörð það
með þessu lagaboðí, og se hún það ekki, skil eg ekki, að fjárnám
geti þá átt ser stað fyrir gjöld þessi samkvæmt opnu brðfl 2. apríl
1841, nema það se berlega til tekið. þa'ð, sem her er í breytíngar-
atkvæðínu nr. 9 víð 5. gr., var eitt af því, sem eg leitaði upplýs-
ínga um vlð undirbriníngsumræðuna, en fekk ekkert svar upp á, og
gat eg því ekki orðað það öðruvísi en svona. Nú er það upplýst,
a'ð það eigi naumast alls kostar vel víð, og skal eg því a'ð eins fela það
þíngmönnum yfir höfuð, og einkum þeim, sem vel þekkja til, til
þeirrar meðferðar, er bezt þykir.

H. K. Frið1'iksson: Eg get nú ekki hrósað sama happi og
þínginaður Strandasýslu; því framsögumaður fellst ekki á neitt af
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mínum breytíngaratkvæðum eða viðaukaatkvæðum. Um 2. tölulið
við 3. gr. el' þat at segja, ao eg velt til, ao lóð hefur verið
seld her í bænum, og enda þótt það væri undir því yfirskynl, að bær-
inn hefM nokkru til kostað, þ,i veit eg ekki, livort nokkur ástæða
væri fremur til þess fyrir það, og framsögumanni er það full-ljóst, al';
það ber sanna nauðsyn til, að selja lóðina "ið sanngjörnu verði, og,
ef það er sanngjarnt ao selja eina lóð, þá er það eins við aðra.
þegar framsögumaður talaði um, ao einhver einstakur maður kynni
ao kaupa hússtæöi, þá vissi eg þa() vel, a() bærinn getur aldrei út-
hlutað, nema sinni eigin l(lt, en ekki einstakra manna. Um nr. (j

við 3. gr. sagðí framsöguruacur, að ekki gæti orÐið nema ein gata
ii Akureyri, þó nefndi hann um leið þvergötur, eða sem hann kallaði
húsasund. En ætla þessar þvergötur þurft þá einga breidd að hafa?
Eg álít þessa .ikvörðun því nauðsynlega, með því líka ao eg hef
allt af í huganumflutníng og stækkun Akureyrarkaupstaðar. Um
4. tölulið ,ic 4. gr. sagði framsögumaður, ao þeirrar ákviirðunar

þyrfti ekki, þar ætla mætti, ao skynsamir menn yrðu í byggíngar-
nefndinni. Eg efast ekki um það, en hann þarf ekki annað, en
líta um öxl ser til að sjá, að það er ekki n6g; því her í Reykja-
vík hefur nýlega verið úthlutað, að eg kalla, óþarflega miklu svæði
milli húsa, og get eg þó hvorki ne vil segja, a() í byggingarnefnd-
inni hðrnaeðu t6mir óskynsamir lllenn eða aðrir en skynsamir. 11.
tölulið "ið 5. gr. ,Wt eg öldúngis ómissandi, og það mættu lögfræð-
íngarnir bezt sjá, að ekki getur þetta lagaboð gilt fyrir utan þá lóð,
sem kaupstaðurinn nú á, nema þar se tekin nm ákvorðun í lagabob-
inu sjálfu.

Framsiiqumaður: Að því leyti hinn heiðraði þínginaður fyrir
Reykjavík gat þess, að hann viti til, a'ð ló'ð hafi verið seld her af
bæjarstj6rninni á kaupstaðarléðinní, vil eg geta þess, a() bærinn hafði
eins og búið ló'ð þessa til, sem seld "ar; og það var þ"í ekki annað,
sem bærinn tók, en endurgjald fyrir hafðan tilkostnað, og þetta ætla
eg í eðli sínu, og kemur ekki í neinn bága "ið regluna í tilskipun-
inni frti 17. növbr. 1786. þeir, sem feínglð hafa útmældar 16Mrundir
Ms sín á sjálfri kaupstaðarléðínnl, hafa ætíö Ieingíð þær ókeypis.

þa'ð er vandratað meðalhéfið, og hvað hæfilegt se og hvorki meira
Ile minna en vera eigi, getur í hverju einstöku tilefni verið undírorp-
ill ágreiníngi og meiníngamun, og ætla eg með þessari athugasemd
svarað því, sem hinn heíðrabí þíngmaður sagðí víðvíkjandi byggíng-
arnefndiuui. ac honum þókti heldur iirl:ít úthlutun af lóc einni
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her í bænum, og ætla eg svo ekki al': fjölyrða þetta, fremur en

briið er.
Jf. Andrrsson: þal'l er mí hvorki margt ne mikilsvert, sem

eg ætla a\'! tala í þetta sinn; því eg ætla ekki a\'! fara a\'! elta
breytíngar- og víðauka-atkvæðí þau, sem her eru framborin, og það
því sí\'!ur, sem mer virðíst allur fjöldi þeirra "em óþarfur. Eg er
sem fyr á þVÍ, a\'! nefndin hafi verið heppilega kosin, þar sem í
henni urðu hinir kunnugustu menn. Mel' brá því ekkl all-lítið í
brún, þegar eg sá öll þessi 30 breytíngaratkvæði. En þal'l, sem þ:í
vaknaði í brjósti mer, er það, hvernig þíngtíminn eyðist, þar sem
þetta óbrotna mál er hið fyrsta, sem her kemur til ályktarumræðu
og atkvæðagreiðslu, og tekur þó svo mikinn tíma upp; hvað mun
þá ekki verða um hin vandasamari málin? Af þessari byrjun a\'J
rál'la get eg ekkl skllið, hvernig þínglð fái lokið öllum þeim málum,
sem það hefur til meðferðar. Nú kostar tíminn míkib, þar sem 1
dagur kostar þjöðína nálægt 100 rd., og því ættu þíngmenn ekki
al'l láta þjóðína sj ,í, a\'> tímanum se eytt til einkís. 11etta var það,

sem eg vildi leiða athygli manna að, þ6 það se nuí ske ekki málinu
sjálfu vlbkomandl.

Jón Kristjánsson: Eg er ekki með öllu ókunnugur á Akur-
eyri, en ætla þ6 eigi al'l tala margt um mál þetta. Mer finnst, að
þíngið ætti að fallast <í breytíngaratkvæðl hins háttvirta konúngkjörna
varaþíngmanns, tiilnlið 9, í stað 5. gr., og sú ákvörbun ætti einnig

að ná til húsanna suður með brekkunni; það er aðal-ætlunarverk
byggíngarnefndarinnar, að vinna að því, að Akureyrarbær, þegar
tímar líða, verði skipulegri og fegri, en hann er nú, og til þessa
útheimtist þá jafnframt, a\'! þessi einfalda húsarli\'! suður frá aðal-
svæð i þVÍ, sem verzlunarhtisin standa á, se fögur og skipuleg, og
þeir, sem þar byggja, ættu að .vera undir sömu lögum og hinir, og
er þeim að ætlan minni einginn 6rettur gjör með því, þar sem
þeir fá Iöðlna ókeypis, af því kaupstaðar-Iéðln að fornu nær svo
langt til suðurs. Þa\'> er og, að flest þessara húsa eru bygg\'! af
timbri nú þegar, og munu verða það eptírleíbís, því heldur sem
kostnaðurinn a\'> byggja úr timbri er ekki svo miklu meiri, en víð
a\'! byggja torfhús; þessi ákvörðun getur þess vegna ekki orM\'> til-
finnanIeg. Eg verð því að mæla með þessu breytíngaratkvæðí.

Framsögumaður : Eg ætla að fylgja raðleggfngu hins hefðraða
þíngmanns fni Árne~sýslu, og einúngis svara með fáeinum orðum
því, er hinn helðraðí 5. komíngkjörni þíngmaður á\'>an mælti breyt-
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íngaratkvæðum sínum til meðmælíngar. Eg get ekki se~, a\'J það,

sem hann hefur talið og tekið fram, hafi í því verulega hrakið það,
sem eg hef sagt um breytíngaratkvæðí hans; cg ætla því ckki a'ð
fara leíngra fram í það. Þa~ getur vel verið, að mer hafi farizt
nokkuð ógreinilega orð við undírbriníngsumræðu málsins, en það
verður nú ekki víð því gjört, og það, sem þá brast á í því tilliti,
vona eg nú se tekið fram og orðið ljóst vi~ þær ítarlegri umræður,
Eg gct ekki skilið réttara, en að plac. 2. apr. geti átt við á Akur-
eyri, ef útgjöld þau, sem ræðir um í frumvarpinu, þyrfti að taka
liigtaki, þrátt fyrir það, þó þessi bær se ekki "Commune" út af
fyrir sig, því það liggur í sjálfu lagaboðínu, eins og eg hef teklð
fram. Eg minnist þess ekki, a~ hel' í bænum hafi orOfo mein að
því eða valdið óvissu, ao hlutabelgandi ekki hefur verið búinn al)
umgirða þá honum úthlutuðu lóo, nema, ef til vildi, með tilliti til
þeirra svo kölluðu stakkstreða. Í þeim tilvitnuðu 2 tilfellum feingu
aorir þær ritvísuðu lóoir (af hverjum önnur ur ávísu~ til þess að
yrkja þar tún), og þar mco val' það mál búið.

St. Jónsson,' þao kann að þykja undarlegt, ef eg tala ekkert
í máli þessu, þar sem eg er ao líkindum einna kunnugastur flestra
þíngmanna á Akureyri. En það ber til þess, ao mer finnst nú
þegar nóg talað um málið, og breytíngar- og viðauka- atkvæðin flest-
öll óþörf, og ekki umtals vero. þao eru ein 2 þeirra, sem mer
viroast helzt takandi til greina. En það eru víðaukaatkvæði hins
5. komingkjörna þíngmanns vio 1. gr. um 4 ára tímann, Því, ef

það kæmist að, þá er það fyrirbyggt, að þeir menn sðu leingi í
nefndinni, sem menn ekki kærðu sig um, en gætu þó ekki e~a vildu
ekki vísa burtu; en þá getur þó líka flotio af þessari breytingu, að
maður kunni að missa af þeim manni úr nefndinni, sem að maður
vildi ekki missa, því ekkert breytíngaratkvæðl eða ákvörðun er um,
:to aptur mætti kjósa sama manninn. Hitt er breytíngaratkvæðí
hins sama þíngmanns vio 5. gr. um torflnisín. l)a'ð er eins og
framsögumaður sagbí, að, ef það næði einúngis til þeirrar lóðar, sem
verzlunarhúsin standa á, þá væri það vel takandi, en ekki úr því
það nær yfir alla ló'ðina; því á suðurhluta ló'ðarinnar eru svo mörg
hús, af meira og minna torfi gjör, sem verður óhagkvæmt al) koma
inn undir þessa skyldu. Eg vona líka, ao þessi fáu torfhús, sem
eru á þeim hluta lóðarlnnar, sem verslunarhúsín standa á, muni
verða byggð af timbri, þegar þarf a\') róta þeim, því þao eru flestir
l.fna«,ir menn, sem eiga þau. þa'ð hefur wri'ð talað um auð svæði
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á Akureyri, og þó sagt, atJ þau væru þar ekki til, enþað er svo
a'ð skilja, að þar eru eingin eða mjög lítil auð svæði, sem á m.í
byggja, en þó auð svæði, sem ekki mega missast frá, a'b verzlunar-
fólk hafi þar fans sinn og hesta.

KomíngsfulltrlU: Eg skal ei leingja mikit! umræðurnar um
þetta óbrotna mál, sem nefndin hefur rá'bi'b til a'b taka óumbreytt;
og held eg, a'b þínglð gjör'bi réttast í, a'b fallast á nefndarálitið
í þessu tilliti. Ilvað þau breytíngaratkvæðl snertir, er eingu
breyta í meiníngu frumvarpsins, en einúngis áhræra orðaskipun
þess, þá held eg þíngib gjörðí réttast í a'b kasta þeim öllum, þar
þau að minni hyggju ekkert bæta frumvarpið. Pa'b eina, sem eg get
fallizt ~i :í atkvæðaskranní, er viðaukaatkvæðl hins korningkjörna vara-
þíngmanns milli annarar og þri'ðjll greinar. Hið 2. og 3. viðauka-
atkvæði við 3. grein held eg þíngi'ð ætti ekki a\) taka; því það virð-
ist að vera nokkuð undarlegt, ef þínglð skyldi vilja kasta þeim út-
gjöldum á Akureyrarbúa, sem þeir eptir löggjöfinni nú eru fríir fyrir.
Hið 3. viðaukaatkvæði hins komingkjörna varaþíngrnanns við 4. grein
held eg þíngi'ð ætti ekki heldur að aðhyllast, af því það er óþarft;
því opið bréf 2. apr. 1841 býður ei einúngis, a'ð lögtaki megi taka
þau gjöld, sem ákveðin eru í lögunum, heldur einnig þau gjöld, sem
áhe\'Jio er ao gjalda skuli eptir níðurjöfnun þeirri, sem grundvölluð
er í lögunum; og það verða þau her um ræddu gjöld, þegar frum-
varpio er orðið að lögum.

Forseti: par eo nú tekur einginn til mals, álít eg nú þessari á-
lyktarumræðu Iokið, og skal eg þá biðja þíngmenn a'ð greiða atkvæði
í málinu.

Sí'ðan voru atkvæði greidd, og fór atkvæðagreiðslan þannig:
'I'ölulíður 1. vi\) 1. gr., breytíngaratkvæði J. Peturssonar: fellt með

15 atkv. gegn 6 atkv.
2. 1. grein frumvarpsins óbreytt: samþykkt með 18 gegn

3 atkv.
1. víð 2. gr., viðaukaatkvæði J. Peturssonar: fellt með

15 gegn 6 atkv.

3.

viðaukaatkvæði sama: fellt með 16 gegn 5
atkvæðum.
breytíngaratkvæði sama: fellt með 18 gegn
3 atkvæðum,
breytíngaratkvæði sama: áleizt fallið með nr.
3 á undan.

2.

4.
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Töluliður 5. :!. grein [rumoarpsin» óbreytt: samþykkt með 20 gegn
1 atkvæði.

Viðau7watkvæði V. Fineens milli 2. og 3. greinar frum-
»arpsins : samþykkt með 11 gegn 10 atkvæðum.

2. við 3. gr., viðau7watkvæði H. Kr'. Friðrikssonar : fellt
með 18 gegn 3 atkvæðum.

3. sami til vara: fellt með 18 gegn 3 atkvæðum.
tl. breytíngaratkvæði J. Peturssonar: fellt 1Il(J~

14 gegn 7 atkvæðum.
5. br'eytingaratkvæði J. Peturssonar: tekið aptur,
Ii. viðaukaatkvæði II. Kr. Friðrikssonar : fellt

með 19 gegn 2 atkvæðum.
7. breytíngaratkvæði J. Peturssonar: fellt mec

20 gegn 1 atkvæði.
viðaukaatkvæði V. Finsens: 1. hlut.: felldur
með 15 gegn 6 atkvæðum ; 2. hlut.: felldur með
17 gegn 4 atkvæðum,
breytíngaratkvæði sama: fallið með nr. 8 Ú

-- 8.

1.

undan.
9. 3. grein frumvarpsins óbreytt: samþykkt með

20 gegn 1 atkvæði.
1. ,io 4. gr. breytíngaratkvæði J. Peturssonar: fellt með

20 gegn 1 atkvæði.
2. breytíngaratkvæði J. Peturssonar: fellt með

18 gegn 3 atkvæðum.
3. viðaukaatkvæði V. Einscns : fellt með 15 gegn

6 atkvæðum.
Viðaukaatkvæði 11. Kl'. Friðrikssonar : fellt
með 19 gegn 2. atkvæðum.
breytíngaratkvæði J. Peturssonar': fellt mco
19 gegn 2 atkvæðum,

6. viðaukaatkvæði sama: tekið aptur.
7. breytíngaratkvæði sama: tekið aptur.
8. 4. grein frumvarpsins óbreytt: samþykkt í einu hljóbi,
9. vlð 5. gr. breytíngaratkvæði V. Finsens : tekið aptur,

- - 10. .5. grein [rumoarpsisi« óbreytt: samþykkt í einu hljóði.
- -- 11. við 5. gr., viðaukaatkvæði 11. Kr. Friðrikesonar : fellt

moo 14 gegn 7 atkvæðum.

4.

5.
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!.ag(tf'rul1lt'a1Ili') allt, með áorðnum lJreytíngwll: samþykkt i
einu hljó~i.

Forseti: þar næst kemur til undirbúníngsumræðu eptir dag-
skránni konúnglegt álltsrn.il um, a\'! öllum Gyðíngum se leyft að taka
bólfestu á Íslandi.

Forseti afhenti nefudanílltið frarnsögumanní nefndar þeirrar, er

sett hafði verið í þessu máli.
Fromsöoumaðu», með leyfi [oreeta skal eg lesa nefndarálltið

upp, og hljóðar þa\'! svo :

Alþíngi hefur falið okkur undírskrlfuðum ;Í hendur a() segja
allt okkar um, hvort ráðlegt muni vera að Iöglelöa her á landi laga-
boð, sem gefið er út fyrir Danmörku 5. apríl 1850, og sem gefur
útlendum Gyðingum leyfi til að taka ser bólfestu í Danmerkurríki,

eða: .Jso» om [remmede Jiider« Adgang til at opholde sig hel' i
Rioet". Og hefur stjórnarherra dómsnuílanna, samkvæmt auglýsíngu

komings fní 7. júní þ. á., borið þetta lagaboð undir álit þingsíns.
Eptir að víð höfum vandlega íhugað þetta nuíl, leyfum vi\'! okk-

ur að skýra þínginn fr.í áliti okkar um það á þessa leiö :
Að vísu var Sú meiníng látin í ljési ;i alþíngi 1853, að það

mætti virðast nokkrum vafa undirorpið, hvort Gyðíngar eptir þeim
híngað til gildandi lögum hefðu leyfi til að setjast að her á landi,
og varð einnig sú meiníng ofan lí ,í þínginu, að ráða skyldi stjórn-
inni fd a\'! lögleiða á Íslandi þa\'! laga boð, sem her ræðtr um.

En eins og það er ætlun vor, a\'! Gyðingum se þegar leyft að
taka ser bólfestu her á landi, samkvæmt tilskip. 13. júní 1787, II, .~
4 og 10, eins virðist það og í sjálfu ser mjög ísjárvert fyrir vel-
megun hvers þjó\')felag:3, all láta mismunandi tniarbragða-melníngar

gjöra of mikinn mismun á borgaralegum rettindum manna, og kynni
það þVÍ a\'! hafa skaðleg áhrif á hina Íslenzku verzlun, ef Gy\'Jíng-
um sökum trriarbragða sinna væri hannað all taka Ser aðsetur hel'
á landi; hvar til þVÍ síður í þessu tilliti sýnist nm gild ástæb,
sem það er alkunnugt, að þeir gjöra ser alls ekki far um all lokka
aðra til að taka trú sína. þar á mót gæti slíkt hann orNð verzlun
og vlðskíptum okkar við aðrar þjóNr því fremur til hnekkis, sem
það er almennt viðurkennt, all meðal Gyðinga eru margir ötulir og
framkvæmdarsamir vezlunarmenn, og að þeir yfir höfuð eru iðju-
samir, nytsamir og friðsamir þegnar, og hefur þessi sannfærÍng einnig
rutt ser til rúms Í Noregi, hvar þeim nú er leyft ao se~ja sig niður,
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og er þetta atvik því fremur takandi til greina Í þessu máli, sem
það er rnjög sennilegt, ao vibskiptl Norðmanna og Íslendinga muni
fara í vöxt, þegar fram lílla stundir. Þess ber og all gæta, all Gyll-
íngar hafa all undanförnu ,ítt verzlun her á landi og haft her verzl-
unarfulltrúa, og hafi þeim ekki orðíð synjað þessa, væri það því
óviðurkvæmílegra a'b banna þeim sjálfum all hafa her allsetur sitt,
sem sú unikvörtun er almenn og byggIl á góðum rökum, hve fáir
þeirra, sem her verzla, setjist her sjálfir að, og a'b landill fari þannig
öldúngis lÍ mis við þann ágólla, sem þeir hafa af verzluníuni, þar
eð hann renni þangað, sem þeir hafa aðsetur sitt.

En þar e'b lagabob það, sem her ræðir um, hefur upptök sín
frlÍ þeim tálmunum, sem hin eldri danska löggjöf, og einkum til-
skipun frá 29. marz 1814 § 19 og 20, lagði á dvöl útlendra Gyb-
ínga í Danmörk, þá yrði að breyta ámlnnztu lagabuðl, ef þa'b ætti
ab löglei'bast her á landi, þannig, a'b það næðí ekki einúngis til út-
lendra, heldur og til danskra Gybínga, eða Gyðinga yfir höfuð, eins
og líka var bent til af nefnd þeirri, sem á alþíngi 1853 var sett
til ao íhuga þetta mál.

Jafnframt því, sem nefndin að öðru leyti gjörir ráll fyrir, a'b
her se einúngis umtalsefnið að leyfa Gyðíngum all taka ser allsetur
her á landi, verðum ver enn fremur a'b geta þess, all, ef reynslan
sýndi, a'b Gybíngar færu all setjast her all, þá mundi síðar verða
þörf ,í all taka nákvæmari laga-dkvarðanir um ýmisleg borgaraleg
rettindi þeírrg, hjónaband, og fl.

Af framansögðum ástæðum leyfir því nefndin ser ao mæla fram
með þVÍ, ao alþíng ráði til, að áður áminnzt lagaboð frá 5. apríl
1850 um Gyðínga verði látið ná til Íslands, þó með þeirri breyt-
íngu, að ekki einúngis útlendum, heldur og dönskum Gyðínyurn,
eða Gyðíngum yfir höfuð, verði leyft að taka ser aðsetur her á
landi, og gæti þá þessi breyting á lagaboðinu orðazt her um bil
þannig:

"þa\) skal Gyðíngum, dönskum og útlendum, eptírleíðís heilllilt
ao setjast að á Íslandi".

Reykjavík, d. ll. júlímán. 1855.

II. G. Thordersen, P. Petursson, V. Finsen.
formabur. framsögurnabur.

Enn fremur vil eg leyfa mer að lesa upp hina ísleuzku útlegg-
ingu af hinu konúnglega frumvarpi:
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Lagaboð
um leyfi fyrir útlenda Gyðínga til þess að setjast ao hel' í ríkinu.

\'er Friðriknr hinn sjöundi &
Gjörum kunnugt: Ríkisdagurinn hefur fallizt á, og ver höfum

með samþykki voru staðfest eptirfylgjandi lagaboð:
Takmarkanir þær, sem verið hafa á því, að útlendir Gyðíngar

tækju bólfestu her í ríkinu, eru afmáðar, svo að þessir útlendu
menn eru, hvað dvöl þeirra í þessu ríki snertir, ekki bundnir öðr-
um takmörkunum, en þeim, sem ná til allra útlendra manna yfir
höfuð,

Eptir þessu eiga allir að hegða ser.
Gefið á höll vorri Kristjánsborg, 5. apríl 1850.

Undir vorri konúnglegu hendi og innsigli.

Eg skal ei fara mörgum orðum um mál þetta sem Iramsogu-
maður nefndarinnar, en bíða, til þess eg hefi heyrt tillögur þíng-
manna, og treysti eg því, ao þeir muni ekki ófyrirsynju leingja Ulll-

ræðurnar um þetta mal.
E. Ó. Kúld: Eg skal einringis leyfa mer ao vekja máls á því,

ao mér finnst, sem nefndin í álitl sínu hafi má ske farið út fyrir
verkahríng sinn eða það, sem beinlínis við þurfti. Hún hefur þannig
ei fallizt á lagaboð af 5. apr. 1850, en ao nokkru leyti búio til nýtt
lagaboð. þetta er annaðhvort misskilníngur minn eða mísskilníngur
hj,í nefndinni, er býst víð, að, þegar Gyðingar setjist ao her, þá þurfi
ýmisleg ný lagaboð til ao ákvarða rettindi þeirra, t. a. 111. um gipt-
Íngar þeirra, og held eg, að, ef þess þyrfti víð, þ,i hefði það lagabob
orðíð að verða samsíða þessu, en ekki bíða þess, að þeir giptust.
Nefndarmenn þeir, er nú eru, voru sumir, að mig minnir, ekki á því
1853 að innleiða þetta lagaboð her; en nú 5e eg, að þeir hinir sömu
mæla fast með þVÍ að ákveða það lögleitt, og eins og kalla með þVÍ
á Gyðínga út hínguð. Eg man ei betur, en að á þíngi 1853 væru
fram bornar margar ástæður móti þVÍ að fara að bjóða Gyðíngum
a'ð taka bólfestu her á landi, og er þeirra astæða ei allra getíð í
áliti nefndarinnar; þYÍ ástæðurnar móti þYÍ voru fleiri taldar 1853 á
þíngi her, heldur en þær, sem nefndarálitið tekur fram viðvíkjandi
trúarbrögðum Gyðínga, Hafi þínginu sezt yfir 1853, þá er eg á
þVÍ, að þínginu se heimilt að leíðrétta sig, en hafi þíngíð byggt á-
lit sitt 1853 á gildum og göðum ástæðum, og sem a'ð minnsta kosti
eru ei hraktar í nefndarálitinu, þá finnst mer fremur kynlegt, að
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þíngið núna biðjl Ilm það, sem það neitaði ;i síoa~ta þíngi. Aptur

að hinu leytinu tel eg það víst með sjálfum mer, að þessir hinir
sömu nefndarmenn hafi -eí getað breytt áliti þíngsins 1853 og
skoðun sinni ;i þessu máli án gildra ástæb, og sem meiri hljóta
aú vera, en á nefndarálitinu verður se'O; og fyrir því, að eg var
einn af þeim her á þíngi 1853, sem g:ifu atkvæbl á móti því hinu
sama framvarpí, sem her ræðir um, þá vildi eg mega leyfa mer að
biðja þ;í af hinum luíttvírtu nefndarmönnum, sem 1853 voru á samn

bandi og eg, að skýra mer og þínginu enn greinilegar frá ástæðum
þeim, sem hafa kornib þeim til að breyta skoðun sinni á málinu,
svo að eg þá af hinum sömu astæðum geti að þeirra dæmi snúizt
líka, ef mer annars í þessu tilliti er umvendunar auðið.

ll. G. Thordersen : það er mátulegt eg geri það, fyrst á okk-
ur er skorað, Á síðasta fundi 1853 þótti mer það fremur undar-
legt að fara a'O bjóða Gyðingum a'O fyrra bragði til vor, þá IWIII

lagabobíb ekki beinlínis frá stjórninni; mí kemur það frá stjórninni,
og á þann hlítt, a'O au'Ose'O er, að hún fremur mælir með því, aÐ
það verði tekið til greina. þar við bætist enn fremur, a'O frændur
vorir í Noregi síðan hafa veitt Gyðíngum móttöku, og síðan seinast
höfum við líka Ielnglð frjálsa verzlun. Allt þetta eru ástæður til
að leyfa Gyðíngum að taka bólfestu her, og einkum verzlunin, þar
þeir eru álitnir glÍMr verzlunnrmenn. þó a'O eg nú ári'O 1853 ekki
vildi bjóða þeim híngaö, þá mun vera nægileg ástæða fyrir mig nú

a'O fallast á frumvarpið, og eg furða mig alls ekki á, þó allur Nor-
egur og S,íþjó'O kann ske hafi seð betur en eg.

Framsögumaður : Hinn heiðraði þíngrnaður úr Snæfellsnes-
sýslu kom með ýmsar mótb.írur, og sagðl, a'ð nefndin hefði farið út
fyrir takmörk sín, og vildi búa til nýtt Iagaboð ; en þar hann ei
færði til þess neinar ástæður, þá er ei þörf á a'O hrekja þaö, sem
hann sagði um þa'O. Nefndaralltíð gerðl einúngis rá'O fyrir, a'O þiirf
kynni a'O verða á nýjum ákvörbunum, t. a. m. víðvfkjandí giptíng-
um. Ef að Gyðingar vilja giptast levennfólki af þeirra tni, þarf ei
ný lagaboð; en það er satt, að, ef þeir glptast kristnum, þá verða

.þeir a'O bí'Oa eptir nýjum Iagaakvörðunum eða fara eptir dönskum
lögum, þangað til hin koma. Métbriru þeirri, a't, undarlegt se, at
þíngíð fari að breyta meiníngu sinni síðan 1853, er fullkomlega
svarað af me'ðnefndarmanni mínum, hinum helðraba 1. konúngkjörna
þíngmannl hinnar andlegu stéttar, en viðvíkjandi sjálfum mer þá
Illan eg ekki eptir, a'Oeg á því þíngi hefðl neitt serlegt ti móti Gyð-
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íngum; en á þínginu þekktu fæstir þá af reynslu, heldur af annara
sögusögn. þá stó~ líka svoleíbís á, að þetta lagaboð var eitt af
þeim dönsku lagaboðum, sem þíngið átti að segja álit sitt um, og
hafði þíngíð þá ekkert serlegt tilefni til að ráoa stjórninni til a'ð
gjöra það her gildandi. Nú er reyndar öðru máli að gegna, þar
stjórnin hefur lagt áminnzt lagaboð ser í lagi fyrir þíngiö, SYO það
er auðsætt, að henni el' umhugað um, að það se skýlaus laga-
ákvörðun um það, að GyOíngum se heimilt að setjast her að, þar
að auki er nú verzlunín síðan 1853 gefin laus við útlendar þjóoir,
og á hana geta Gyðíngar haft töluverð áhrif; en þetta hvorttveggja
eru ástæður, sem þíngíð ekki gat tekið til greina ári~ 1853, og

ætla eg, að eg með þessu hafi gefið hinum heíbraða þíngmanni
Snæfellsnessýslu nægilegt svar.

Þ. Jónassen: Eg vero a~ leyfa mer ao gjöra eina athuga-
semd í tilefni af ummælum hins haæruverðuga komingkjörna þíng-
manns, að lögmalíð af 5. apríl 1850 um Gybíngana, ekki hefði verið
lagt fram fyrir þíngíð af hálfu stjdrnarlnnar. þessu var ekki þannig
varíð ; stjórnin sendi þetta lagaboð ásamt þeim öðrum Iagaboöum,
sem komin voru út milli þínga, eða á árunum 1847 -- 51, til_alþíng-
is, í því skyni, að þíngtð segOi álit sitt um það ásamt hinum, sem
stjórnin ætlaðíst til að kynnu að geta átt víð <Í. Íslandi, og nefnd

sú, sem sett var í málinu, kom til þeirrar niðurstöðu, að Gyðingum,
enda eptir þeim gildandi lögum (tilskip. 17. nóv. 1786 og 13. júní
1787), væri heimilt híngað að koma. þessa skoðun nefndarinnar
gat þíngið þar á móti ekki aðhyllzt, en Gyðíngum Hl' hrundið fr.í.
Stjórnin hefur nú sent þínginn inulíð aptur til ítarlegri yfírvegunar,
og nefndin er nú komin til þeirrar niðurstöðu, ao Gyðíngum eigi
að leyfast a~ koma híngab og setjast her að.

Mel' þykir þetta mjög svo æskilegt, og frjálslegt af nefndinni,
og það má einu gilda og kemur málinu heldur ekki leingur við,
hverja skoðun þíngíb hafði eða nefndarmenn í málinu á næstliðnu
þíngi; það er eðlilegt ao breyta meiníngu sinni eða skoðun, þegar
þar til eru yfirgnæfandi ástæður, og; það er skylda að gjöra það,
þegar svo stendur á, og einmitt núna stendur svo á fyrir nefndinni.
Kríngumstæðurnar hafa breytzt, og skoðun nefndarmanna á málinu
með þeim.

:Mer fannst töluvert vera í því, sem hinn heiúarlegi þingmaður
Snæfellsnessýslu tók fram um það, ao nefndin hefði farlð heldur
lángt fram í málið, þar sem hún fór að tala um það, að, ef Gyð-
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íngum yrði leyft ao koma híngað og setjast her að, þyrftu ný lög
viðvíkjandi giptíngum þeirra og öðrum borgaralegum rðttindum.
þetta liggur fyrir utan málið, eins og það er korníð frá stjórninni.

Eg álít sjálfsagt, ao þau lög, sem nú gilda um Gyðinga í
Danmörku, feingju, um leið og þeir kæmu híngað og settust her ao,
lagagildi, ab því leyti þau gætu átt her við, Eg tek það fram apt-
ur, að mér þykir þao hafa tekizt vel til, ao nefndin er komin til
þeirrar niðurstöðu, sem hún er komin í þessu máli, því þar sem
aðrar, og það hinar upplýstustu þjóúir, hafa veitt Gyðíngum víðtöku
hjá ser 'og borgaraleg réttíndi á borð víð aðra landsins þegna, hefði
í mínum augum ekki farið vel á því, ef ver, svo lítil og fámenn
þjóð, hefðum orðið í þessu tilliti eptirbátar annara, og nú seinast
Norðmanna, sem nú hafa einnig abhyllzt þessa Irjalslegu skoðun og
leyft GyOíngum að koma til Noregs og taka þar bólfestu.

Framsögumaður: Mer er ánægja ao heyra, ao hinn heíðraöl
konúngkjörni þingmaður, er núna settist, er mér samþykkur í flestu.
þó virðist hann í einu tilliti ao hafa nokkuð rnísskílið nefndina ~i
líkan hátt og þíngmaðurlnn úr Snæfellsnessýslu, þar hann segir, ao
nefndin hafi farið leingra en hún átti, þó hún einúngis minntist á,
ao þörf kynni ao verða á nýjum akvörðunum um borgaraleg rétt-
indi Gyðínga með tímanum, þegar ao Iagaboðið væri útkomíð ; en
þar þetta einúngis er tekið fram í áliti nefndarinnar til þess ao
vekja athygli þíngsíns á því strax, 8,'0 það ei seinna yr'Oi borið
nefndinni á brýn, ao hún ei hefbí getið þess, þ~i er auðséð, ao þetta
alls ekki getur haft áhrif á málið sjálft, því það er alls ekki tekið
fram í níburlags-atriðlnu. Nefndin hafði einúngis fyrir augum, hvort
leyfa skyldi GyOíngum að taka bólfestu her á landi, og henni þótti
þörf á, ao þetta væri tekið fram með nýju Iagabobí, því fremur sem
stjórnin lrefur borib þab undir þíngið og þar með viðurkennt, ao
hún áliti þetta vafasamt.

H. Kr. Friðriksson: Eg vil skjóta því til nefndarinnar, hvort
ei se viðkunnanlegra í stað þess, sem í nefndarálitinu stendur "Gyð-
íngum dönskum og útlendum", ao setja "GyCíngum, hverrar þjóoar
sem eru ",

Konúngsfulltrúi: Af því nefndin hefur fallizt á uppástúngu
stjórnarinnar um, að GyOíngar fái rétt til að taka ser her bólfestu
eptírlelðís, og eg einnig vona, að þínglð fallist á álit nefndarinnar
í þessu tilliti, skal eg einúngis benda hinni heiðruðu nefnd til þess,
<10eg held þao væri réttast, ao hún felli fni því, er hún hefur gjört
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a\') aðalnpprístúngu, nl. að það skuli Gyðíngum dönskum og útlend-
um eptírleiðis heimilt, a\) setjast a\) á Íslandi; en þar á móti gjöra
þa'tJað aðaluppdstringu sinni, er hún skömmu á\)ur hefur ráN'ð þíng-
inu til, nl. "a\) lagaboð frá 5. apr. 1850 um Gyðínga verði latlð
mí til Íslands, þó með þeirri breytíngu, a'ð ekki einúngis útlendum,
heldur og dönskum Gy'ðíngum verði leyft a'ð taka ser aðsetur her
:í landi"; því eptir þessari upprísningu f:i Gyðingar þann sama rett,
sem aðrir utanríkismenn yfir höfuð, og hvorki meiri nð minni.

Framsögumaðu1': Eg ímynda mer, að nefndin muni fallast á
það, er hinn hæstvirti konúngsfulltrúi stakk upp á, og eg áskil
henni rett til a'ð semja vi'ð hann um þessa breytíngu; henni gekk
það til að hafa niðurlagsgreinina svona, að hún hélt, að þínginu
annars mundi þykja hún fremur óákYörðu'ð. Nefndin mun eigi held-
ur hafa á móti breytíngu þíngmannsins frá Reykjavík, "hverrar þjó\)ar
sem þeir eru", þar það er ekki annað en orðaskipti [Redactions-
bemærlming). Annars er hin vanalega merkíng "útlendur", þegar
þa'ð er móts ett "danskur«, sá, sem er utan Danaríkis.

J. Petursson: Eg þekki ekkert lagaboð, sem bannar Gy'ðíngum
a\) vera her; þeim er það frjálst, og þarf ekki lagaboð til þess að
leyfa þeim það, sem þeir mega.

Framsögumaður: Eg held þó varla það se svo óþarft, þar
meðvitund sú er ríkjandi hjá meiri hluta þjéðarínnar, a'ð Gy'ðíngum
ei se leyfilegt að búsetja sig her. Í tilskipun frá 1787 ætla eg
varla þeir séu nefndir, því þar er einúngis tála'ð um "kristilega trúar-
bragða flokka ", og það er nýlunda, að Gy'ðíngar komi híngað. þetta
venjuleysi hefur komið mörgum landsmönnum á þá trú, a'ðþeim mundi
vera bannað a'ð setjast her ab.

Þ. Jónassen: Eg verð þó að vera hinum heiðraba framsögu-
manni öldúngis samdóma í því, að það nægi her ekki að svara því,
a'ð Gy'ðíngum se eptir hinni eldri löggjöf heimilt að koma híngað
og setjast her að.

Nefndin, sem hafbí þetta málefni til meðferðar 1853, hafbl að
vísu láti'ð í ljósi þessa skoðun á málinu, en þó með nokkrum efa;
en þínglð aöhylltlst ekki þenna skilníng á löggjöfinni, og stjórnin
hefur ekki heldur gjört það, því annars hefði hún ekki sent þíng-
inu málið mína til nýrrar og ítarlegri yfirvegunar. Orbatlltækln í
eldri Iiiggjöfinni eru ekki heldur ljós, og hvað sem þessu líður,
hefur stjórnin án alls tillits til hinna eldri laga, eða réttara sagt,
eins og ekkert væri til um máli\') í hinni eldri löggjöf, sent þínginu
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það, og þetta er aðalatriðlð, og frá þessu sjónnrmi()i hlýtur þíngið
því a~ skoða mállð.

G. Brandsson: þa() er nú auðsætt, a~, ef í eldri lögum er

tekið fram, a~ útlendir menn megi setjast her að, hverrar trúar sem
þeir eru, þ:í eru Gyðfngar þar ekki undan skildir, og þ,i er lagaboð
þetta óþarft; þVÍ ef serstök lög þyrfti fyrir Gyðinga til a() mega
vera her, þá þyrfti serhver trúarbragðaflokkur, sem híngað kæmi, þall
líka. Eg fyrir mitt leyti hef ekkert móti Gybíngum ; en eg man
eptir þVÍ, a() í hitt e() fyrra tók einn af nefndarmönnum fram, að
Gyðingar væru viðsjálsgrlplr í kaupum og sölum og hefðu ýmsa
hnykkí og brögð, sem landsmenn her mundu eiga bágt með a() sj;í
"ill, og því mundi lítill hagur í að f,í þá híngað a() svo stöddu,

Ef þeir nú fyrir tveimur árum sföan hafa þótt óþarfir, þá get eg
til, a~ þeir séu það víðlíka cnn. Hver veit samt nema þeir hafi

einhverja þá kosti til a'O bera, sem geti vegið upp á móti hinu, eins
og nokkrir þíngmenn hafa nú tekið fram, svo þess vegna se ekki
vert a'O banda móti þeim.

P. Sigurðsson: Ekki hef eg haft ii móti Gyðíngnm, en eg

man eptir því, að 1853 var talað mn, hvort ekki væri munur á
innanríkis- og utanríkis- Gyðíngum, Einginn skaði held eg það þurfi
a~ vera, þó þeir seu góoir kaupmenn; vi'O getum þó altend lært
oítthvað af þeim. Eg hef áliti'O, a~ lög vor hafi ekki lagt bann
fyrir, a~ þeir flyttu hingað, og því álít eg lagaboð þetta óþarft a()
lní leyti, a~ ekki þarf all leyfa þann hlut, sem ekki er hn nnaður í
liignm.

Y. Finsen: Eg "ar einn af þeim, sem var móti Gybíngunum
185:3, og satt a'O segja er meiníng mín um þá cnn óbreytt. Eg
tók þ:i fram bæðí kosti þeirra og ókosti, og eg get þá þess mebnl
annars, sem minnar skoðunar lÍ þessu máli, að eg va.ri hræddur
UI11, ab Gyðíngar kynnu kann sko ab verða nokkuð hættulegir okkur
eptir kríngumstæðum her. En eg gat þess þ:í líka, ab eg áliti, a~
Gyðíngar ættu þegar rett á. a~ setjast hel' a'O eptir eldri lögum, og
því værl óþarfi a() viötaka nýtt lagabob þar um, sem væri eins og a~
bj(íoa þeim híngað, og Pg gaf þess vegna atkvæði á móti því, a()
lagahoNo vn-rl innleitt. Eg drap ao öðru leyti lí, a'O mel' þættl þa'O
6frj:iblegt og óþægilpgt a() gefa atkvæði :i móti Gyðíngunum, og
skaut því þess vegna til nefndarinnar þ.í, hvort hún ekki vildi taka
aptur uppastiingu sína í þessu tilliti, en sem lnin ekki gjörði. Fyrst
nú samt stjrirnln hefur ,i1jao fá burtrýmt öllum vafa um heimild
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GyOínga til al', setjast al', her, og hefur lagt lagaboðíb fyrir aptur,
þá hefur mer ekki þótt næg ástæða til al', setja mig á móti Því,
ao lagaboðið se lögleitt mel', þeirri breytíngu, sem val' nauðsynleg.
Eg skal al', öðru leyti geta þess, að þeir,' sem gáfu athæði á móti
lagaboðinu 1853, geta án mötsaguar gefíð atkvæði fyrir nefndarinnar
uppastringu nú, því bæði gat atkvæðagreiðslan, sem fór fram 1853,
korníð til af því, al', menn álitn lagaboðið óþarft, og líka fór nefnd-
aruppdsningan 1853 miklu leingra, nefnilega ao veita Gyöíngum
leyfi til að setjast her ao með sömu kjörum og réttindum sem í
Danmörku; en það Hr þó ísjánert að lögleiða svoleíðís fjölda af
lagaboðum um borgaralega stöðu GyOínga, án þess ao þau lagaboð
einn sinni væru lögð fyrir þingið, eða þau her væru rædd.

E. Ó. Kúld : Eg ætla, að lagaboðið muni Hra jafn-óþarft og
fyr, og er í því samþykkur hinum 5. konúngkjörna þíngmanni. Eg
man og líka eptir því, ao varaforsetinn.1853, sem nú er forseti
hcr á alþíngí, með greinilegum orðum tók fram, ao eptir eldri lög-
um mættu GyOíngar hafa bólfestu hðr ; og þegar eg nú heyri, að
HigfróMr menn eru á þessu máli, þá skil eg ekki, 30 þal', se hvöt
fyrir þínglð ao skipta meiníngu fyrir þac, þó stjórnin leggi aptur
fram þetta sama frumvarp, því hún gjör'ói það líka 1853. A'b end-
íngu hefur nefndin talað um, ac á fleiri lögum mundi verða nauð-
syn þessu víðvíkjandl, og hver velt þá nema ao kostnaður kunni af
því ao leiða, eins og af verslunarlögunum núna, og vic beðnir ao
sj,i rác til að greiða hann, og það vil eg ei vinna til fyrir Gyð-
Ingana.

Framsögumaður : Ihal', kostnaðinum vlðvíknr, sem þíngmað-
minn í Snæfellsnessýslu var að tala um, þá þarf hann ei al', vera
hræddur vlð hann, þar lagaboðið er UJH, hvort Gyðingar megi setj-
ast her ab, eða ekki, en ekkl um það, með hverjum borgaralegum
rettindum þeir megi gjöra það, og verður þetta líklega seinna borið
undir þíngio, og þá má hafa tillit til þess kostnaðar, sem þíngmabur-
inn óttast svo mjög fyrir.

Konúngsfulltrúi: Eg held það væri þó ei rett af þín ginn ao
r;Íoa frá þessari uppástúngu sem öþarfrl, af því ao Gyðíngar hafi
rétt til ao setjast her ao eptir eldri liigum; því þó mikið kunni ao
tala fyrir því eptir hinni 'eldrí l1iggjöf, hefur þetta þó leingi þótt
vafasamt, og þannig virðist stjórnin einnig að álíta það, og þYÍ
hefur hrin enn á ný lagt lagaboðíb fd 1850 fyrir þíngio.
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Forseti: Fyrst fleiri af þfngmönnum taka ekki til máls, álít
eg, að undirbúníngsumræðunní se lokið.

Þínginu mun það vera kunnugt, hve nauðsynlegt það er, þegar
mál eru rædd til undirbúníngs, að öllu se svo sklpað, a\') ekkert se
á móti því, al) alyktunarumræðan geti farið í lagi. Eg vil því fyrst
biðja nefndina og líka þíngmenn, ef þörf er á beinlínis breytíngum,
þ;í að gera það í tíma; því se breytíngaratkvæðí ei komið svo lagað
fyrir ályktunaruuirtcðuna, sem uppastríngumaður vill þá hafa það,
verður eingin breytíng tekin til greina. þar næst vil eg blðja nefnd-
ina athuga, hvort hún vilji taka uppástúnguna um breytíng á nið-

urlaginn.
Framsögumaður : Eg ætla það nefndinni að ábyrgjast, al)

málio veröl svo undirbúið, al'l þíngíð geti fallizt á það.
Forseti: þar framsögumaðurinn brúkabí or'ði\,)"muni" þ;l skildi

eg það ei sem loforð, en sem ætlan.
þá bar forseti upp fyrir þíngil'l uppástringu þíngmanns Ráng-

vellínga um kollektupenfngana ; var nppástúngan afhent uppástúngu-
manninum, og las hann hana upp, svo hljébandi :

Til þess fyrsta alþíngis, er sett var her í Reykjavík áril'l 1845,
komu margar bænarskrár ýmislegs efnis frá kjördæmum landsins;
þar á meðal ein frá Eyjafjarðarsýslu, sem bíður þess, al) þíngið
blðjl konúng voru um greinilega reiknínga yfir kollektupeníngana
lll. fl. Þíngil'l tók málefni þetta til nefndar, og kaus 5 manna nefnd.
Hvernig nefnd þessi hefur meðhöndlab Illálio, er mer óljóst, því af
þíngtíölnduui 1845 sest ekki svo míkíð, sem álit nefndarinnar, auk
heldur, al'l máli þessu se ráM\,) til lykta. Konúngsfulltrúinn, sem
þá var á þínginu, rel'li a\') sönnu frá, að taka málið fyrir, og sýndi
um leíb fram á, al'l peníngar þessir hefðu verið brúkaðir til ýmis-
legs, og það mjög ósamkynja, kostnaðar, er átt hefði al) heita í Ís-
lands þarfir, og eptir sjalfs hans frásögn var svo mikil óvissa um,
hval) þá var eptir óeytt af peníngum þessum, al) rentukammerið
relknaðí innstæðu sjóðsins hálfu hærri, en þjöðskuldaraðíð 1836.
1847 komu enn bænarskrár um, a\') fá greinilegan rcíkníng yfir fjár-
hag lands þessa, hvar af kollektupenínga-relkníngar eru einn partur.
5 manna nefnd "ar enn kosin í þetta mál. þá fer á sömu leíð og
fyr, ekki sest svo mikíð, sem nefndarzílítið í þíngtíðíndunum 1847.
þó er al) ráða af tíðlndunum þá, að nefndarálit hafi skapazt, því í
neðanmrilsgrein stendur, a\') nefndarrilit í mríli þessu hafi ekki orðið
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rætt vegna náumleika tímans, en konúngsfulltrúinn hafi lagt bann
á, a~ prenta nokkuð, er ekki væri rætt á þíngínu, en hvort nefnd-
arálit þetta liggur her í skjalasafni þíngsins, eður ei, er mer óljóst.

Málefni þetta hefur síðan 1847 legið svona í salti. Og þó
stjórnin hafi orN~ "ör við þessar almennu óskir Íslendínga, þá hef-
ur hún ekki enn auglýst þessa umbebnu reiknínga. Mer finnst því
nú vera tími kominn, að hreifa þessu máli að nýju, því eg held,
að við Íslendíngar eigum fyllsta rett á, a~ biðja um greinilegan
reikníng yfir hverja þá fjármuni og sjóOi, sem eptir uppruna. og
stofnun þeirra er sérstakleg og vafalaus eign vor landsmanna, og
sem hin danska stjórn hefur einúngis undir höndum, og ekki öðru-
vísi en til eptirlits ; og eg verð a~ álíta því meiri nauðsyn fyrir oss,
að vib höfum sem beztar gætur á efnum og fe sjálfra vor, sem
stjórn sú, er nú situr a~ völdum, hefur híti~ þíng þetta berlega
skilja, að ef ver vildum koma nokkrum nýjum stofnunum her á fót,
þ,i yrðum víð sjálfir að leggja fe til þess. En á hina hliðina þarf
varla nema a~ líta snöggvast á skýrslu lwnúngsfulltrúans í alþíng-
ístíðindum 1845, bls. 79 - 80, um brúkun stjérnarraðanna á kollekt-
unni, til a~ sjá, hvað óspör hún hefur verið :í, a~ grípa til þessa ser-
staka sjó~ar, einnig til þesslelðís útgjalda, sem varla geta átt neitt
skylt víð tilgáng hans og stofnun.

Af þessum ástæðum verður því mín uppástúnga, að þíngið biðjl
hans hátign korning vorn, a~ láta leggja fyrir næsta alþíng greini-
legan reikníng um:
1. upphæð kollektusjöðslns, þegar hann var allur fyrst inn kominn.
2. hversu hann hafi síðan ávaxtast og aukizt; hver se upphæð hans

mí; og hvar hann se niður kominn.
Reykjavík, 14. júlí 1855.

P. Sigurðsson.
P. Sigurðsson: Þa~ eru í sjálfri uppástúngunni ljóslega teknar

fram þær ástæður, sem þykja nægar til að hreifa þessu máli; er
það og ekki kyn, þótt landsmenn vilji sjá reiknínga sína og vita,
hversu á fjárhag sínum stendur; eins og þegar menn eru komnir
til vits og ára, þá vill maður vita, hvað maður á til. Þa~ er öllum
ljóst, að kolléktan var stofnuð af frjálsum gjöfum Dana, Hertoga-
dæmanna og Noregs, til þess að bæta úr neyð þeirri, sem kom upp
á landi her í eldgosinu 1780; hefur nú liOio nokkur tími, þánga~
til fe þetta hefur komið inn, en þá var mesta neyðin um garð
geingin, og því safuaðíst sjó~ur; en sjóður þessi er eptir skýrslu
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h'omíng$(ul7trúa lÍ alþíngi 1845 - því annað hef eg eigi fyrir mer
í þessu efni - miklu minni en fyrir aldamótin; því þá át.ti hann
ao vera rúmir 40000 ríkis dalir, og hefur sjóN þessum síðar verið
varið til ýmísra og ósamkynja hluta, til þess a\'l koma her upp
danskri kaupmannastétt, til strandamælínga, og til skóla. ÁOllf
voru hel' tveir biskupar, og því skyldi mönnum hafa dottið í hug,
ao betur mundi til takast, en raun varð á; hefur stjórninni ~ín efa
íurizt þetta svo óhöndulega fyrir sakir vanþekkíngar og ókunnug-
leika á landi voru. En nú, þegar stjórnin segir, ao ver eigum að
fara ao bera oss sjálfir, þá hljótum ver að verða að vita, hvað og
hve mikið ver eigum til, og þykir mer þetta mál næsta. mikilvægt,
með því það er fyrsta undirrót til allrar velgeingni vorrar; því fyrst
verðum ver að sj ,i, hvað mikið fe ver cigum til, og þar næst líta
yfir, hvað núverandi kraptar lands vors geta í te latíð, áour ,-er
getum með rístæðum áheN'ð, In-ort þetta eða hitt fyrirtæld verbi
framkvæmt vegna cfnaleysis, þó þörfin se að allra áliti brýn. Fer
eg nú eigi fleirum orðum her um, en fel þínginu málið.

Konúngs(ulltr11i: l\ður en þíngíð afræður, hvort það vill
kjósa nefnd í þessu máli eða ekki, skal eg geta þess, að, þar sem
bænarskráin fer því á flot, að konúngur vilji láta leggja fyrir næsta
alþíng greinilegan reikníng fyrir upphæð kollektusjéðsins, samt um
það, hvernig með hann hafi verið Iarið, þá viroist mer hún í því
tilliti vera heimildarlaus (uberettiget); því alþíngi hefur eingan
myndugleika til að rannsaka, hafa tilsjón með eður úrskurða slíka
reiknínga. En vildi þíngíð þar á móti biðja um, að stjórnin vildi
auglýsa á prenti skýrslu um núverandi ástand sjó'ðarins, þ:í þykir
mer ei ólíklegt, a'ð þetta kynni a~ fást, þar það er samkvæmt þeim
reglum, er stjórnin nú almennt fylgir.

P. Sigurðsson: Eg se ekki betur, en a'ð þessarar skýrslu og
reiknínga þurfi víð, því þó sjó'ður þessi se nú nýlega ákveðinn með
konúngsúrskurðl til víssrar upphæðar, eptir a'ð búið var að brúka
hann til ýmislegs kostnaðar, þá skil eg ekki, a'ð þa'ð se gildara í
þessu, en úrskurður einvalds konúngs um aldamótin, er bannar ao
skerða sjóo þenna frá því, sem hann þá væri að upphæð ; álít eg
oss eiga fullan rett á að krefjast skýlausra reiknínga yfir alla með-
ferð og brúkun sjó'ðar þessa fr,í stofnun hans, og einkum, þegar
eimaldur konúngur bannar að skerða innstæðuna. Og "er eigum
rett ii að heimta það, a'ð það verði auglýst; en hversu nefndin hagar
~er í því efni. þao veit eg eigi, og þao er á hennar valdi,
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Jón Guðmundsson: Eg mæli fastlega með nefnd. það er
kunnugt, ao nefnd var kosin í þetta mál á alþíngi bæði 1845 og
1847; fannst þíngmönnum þá næg ástæða til að taka kollektusjöð-
inn til ítarlegrar meðferðar, og þær nefndir fundu það vafalaust, að
kollektunni víst síðan um næstliðin aldamót hafi verið varið gagnstætt
skýlausum konringsúrskuröi árið 1800, og tilgángi sjóoarins. Mer
finnst Því bæði full ástæða og tími til að biðja um, að reikníngur
um þenna sjóð verði lagður fyrir þíngið. því verður aldrei neitað,
að sjó\')llr þessi er sérstaklegs eNis, bæði að stofnun og tilgangi, að
hann er sérstakleg eign landsmanna undir umsjón stjórnarinnar. Af
þessum ;Ístæ\')um verð eg að vera fastur á því, að nefnd se sett, og
að hún eigi að raða þínginu til að g;inga inn á uppástúnguna, og
menn mega ekki álíta skýrslu konúngsfulltrúa 1845 nægilega.

St. Jónsson: Eg flutti bænarskrá um þenna sjóo með fl. til
alþíngis 1845, og er eg enn sömu meiníngar, að það mál þurfi rann-
sóknar víð, og því mæli eg fram með, að nefnd verði sett í því.

G. Brandsson: Hefði ekki verið eins mikið liði\') á þíngtímann
og nú er, og þíngíð ekki haft eins mörg mál til meðferðar, og flest
af þeim komin skammt áleiðis, þá hefði eg helzt óskað, að fleira væri
tekið til greina en kollektupeníngarnir, því það væri fýsilegt ao "ita
um fleira. Bænarskráin, sem kom frá Eyjafjarðarsýslu 1845, fórlíka
fram á það, svo sem um mjölbótapeníngana, leigur af stólsjarða- og
komingsjarba-verbl og fleira þess hattar, Í þess árs tíðindum má
nú sjá, hverju konúngsfuWrúinn svaraði, og er ekki "on, ao menn
geti alls kostar verið ánægðir með það, Ef "er nú eigum að fara
ao bera oss sjálfir, þá er sjálfsagt, að "er þurfum að f1í. að vita um
allt það, sem landinu að réttu lagi gæti heyrt til, en ekki eingaungu
um eina einstaka grein, eins og þessi sjóour er.

J. Sigurðsson: Í tilliti til þess, sem hinn hæstvirti lwnttngs-
fulltrúi sagðí, að það væri vafasamt, hvort skýrsla um re þetta gæti
feingizt frá einvaldsstjórnarinnar tíð, þá vil eg geta þess, að sumir
eru þeirrar meíníngar, að einvaldsstjórnin standi yfir Íslendíngum
enn (Konúngsfulltrúi: Eg sagði: reikníngar), og að vér því
eins eigum ab geta feingið reiknínga frá þeim tíma fyrir stjórnar-
breytínguna í Danmörku, eins og frá þessum tíma.

P: Sigurðsson: Þíngmaour Gullbríngusýslu sagðí, að hann ósk-
aði fleiri reiknínga, og því er eg nú raunar samdóma, en eg tók nú
ekki nema eitt atrlðí fyrst um sinn, og vil eg sjá, hversu því reiðir
af. þao finnur hver einstakur rnabur siðferðislega skyldu sína að
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gjiira greinilega skýrslu fyrir umboðsfð, og því hef eg þii von til
Danastjómnr, að hún gæti hins síðferbíslega sóma síns, og auglýsi
reilmínga yfir fj:írhag Íslands, þ6 vér biðjum ekki; má vel vera, at'!
stjtÍrnin vakni ,iú þetta, og láti oss sjá fleiri reiknínga en þenna
eina.

Jll. Andr(~sson: þetta er nú ekki hið verulega umtalsefni, sem
nú er verið a\) tala um; ef nefnd verður kosin, þá getur hún ekki
fal'Í\) eptir ö\)ru en beinlínis skriflegri uppástringu eða bæn.

Leitabi forseti þá atkvæða um, hvort nefnd skyldi kjósa, og
nr það samþykkt með 17 atkvæðum, Uppástúnguma\'mr stakk upp
:í n manna nefnd, og mælti einginn móti.

l1essir voru kosnir:
Jón Guðmundsson (17), P. Sigurðsson (14), Þ. Sveinbjörns-

son (5).
Ilppastúngan var afhent formanni nefndarinnar, Jóni Guðmunds-

syni.
Forseti: Þá. kemur til umræðu, beíðní þíngmannsins úr Mýra-

sýslu, er hann bíður þíngið leyfa ser að bera upp spurníngu fyrir
].'omíngsfulltrúann.

J. Sigurðsson: Má eg þá leyfa mer að lesa upp skjalið.
Eptir felngið leyfi las uppasuingumaðurlnn upp fyrírspurnína

luin hljóðar þannig:

"l3löNn, tíðindi um stjórnarmálefni Íslands og ÞjóMlfur hafa
skýrt fni því, að ínnanríklsrábherrann hafi í bréfi af 29. janúar þ.
á. bo\)i\) stíptamtmanninum og amtmönnunum á Í"landi ao gefa
Íslendíngum það til vitundar, ao þar eo allar hafnir á Íslandi séu
eptir Higunum15. apríl 1854 opnaðar framandi skipum, se það sjálf-
sög\) afleíbíng her af, að hvorki á stjórninni, ne hinni dönsku verzlun-
arstétt, geti framvegis legíb nein sérstakleg skylda til að annast um
vörubyrgðir í landinu, og að innbúarnír verði því sjálfir að sorga
fyrir ao byrgja sig með nauðsynjavöru af öllu tægi, án þess ao geta
vænt neinnar sðrlegrar hjálpar frá stjórninni í því efni. Líka getur
nefnt þjóðblað vort þess, ao land fógeti nn hafi uppfest inntak nefnds
bréfs her í höfuðstað Íslands til auglýsíngar fyrir innbtium þess.

Með br efi þessu hefur þá innanrfkísraðgjafínn viðurkennt, að
híngað til hafi á stjórninni legið sérstakleg skylda að annast um
vörubyrgðir í landi voru, eins og ver líka vitum, að sá gamli sátt-
máli millum kornings og Íslendinga, er gjörour var, þá Ísland fyrst
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gekk undir konung, tekur í fyrsta atriði skýrlega fram, að konúngur
annist um, að ár hvert komi híngað 6 skip, hlaðin með allra handa
nauðsynlegum gæðum, og var þli tekið skýrlega fram af hendi Í~-
lendínga, a~ þeir þættust lausir frá heitum sínum við konung, ef
hann ei leti haldast þenna hinn forna sáttmála. En vegna þess, að
á þeirri tí~, er sáttmálinn var gjörour og komíngur vor batt stjórn
sína þessari skyldu, voru allar hafnir á Íslandi opnar til höndlunar
hverri þjóo, er heimsækja vildu land vort, þá getum ver ei seo
eður skilið, hvernig það með nokkru móti geti flotfð af því, ao
hafnir Íslands eru nú látnar opnar framandi skipum "sem fyr", aa
stjórnin þar fyrir fríist frá þeim skyldum, sem áour hafa lí henni
legið í þessu tilliti, eður hún í nokkurn máta með lögunum af 15.
apríl 1854 hafi getað velt þessari skyldu, "ao sorga Íslandi fyrir
nauðsynlegum vörubyrgðum", af ser upp á aðrar þjóoir.

Annars getum "er ei vænt annars, en ao hver gó~ stjórn, sem
ætlast til, að þjóo sín haldi heit sín við konúng sinn, og gjaldi
honum hlýðni og vírðíngu, skyldur og skatta, muni "ao auk ser
uppátekinnar sðrstaklegrar skyldu" láta ser mjög annt um að sorga
fyrir Iítsnauðsynjum manna, og al) sjá til, að sínir undírsátar færi
það hverjir öðrum, er aðrir geta misst, en hina nauðsynjar um,
svo að þessi tilhögun geti yfir höfuð aukið velvegnan sinna innan-
ríkisþjóða. En hitt munu fádæmi, ao nokkur konúngsstjórn láti birta
það þjóo sinni með uppfestu auglýsíngarskjall, ao hún verði sjálf
að sorga ser fyrir öllum nauðsynjum, án þess að geta vænt neins
sðrlegs styrks þar til af hendi stjórnarinnar, og á sú stjórnaraug-
lýsíng ekki hvað bezt vil) hjá oss, hverjum ástand og afstaða lands
vors bannar sókn til annara þjóða, og samnínga víð þær.

En þar eo ver eigum góðan og réttvísan konúng, þá óskum og
vonum ver, ao hann sýni oss Íslendingum þá mildi, að halda hin
fornu konúnglegu heit víð oss, og viðurkenni þao sérstaklega skyldu
stjórnar sinnar, ao sjá fyrir því, að til vor flytjist ár hvert nægi-
legar byrgðir af nauðsynlegum gæðum,

Eg leyfi mer því að bioja hið heíðraða þíng leyfis, al) mega
bera upp víð hinn hæstvirta konúngsfulltrúa, er her situr nú, þá
fyrirspurn :
1. Hver ao öe hinn retti skilníngur bréfs lnnanrfkísníðherrans 2\J.

janúar 1855 og eiginlegur tilgángur þess.
2. Hvort þíngið og landsmenn megi ekki treysta því, að kunúngs-

fulltrúi einnig a~ sínu leyti finni nauðsynlegt og ser skylt, að
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rita stjórninni um þetta mál, og leíöa henni alvarlega fyrir sjónir
þau vandræði, er flotio geta af þessari auglýsíngu r.íðherrans.

Reykjavík, þann 14. júlí 1855.

J. Sigttrðsson("
J. Sig1trð.~son: Eg gef nú ci um að Ieingja ræðurnar um

þetta m.íl ; það kemur öllum víð, og vona eg því, að allir þíngmenn
geri a'ð því góðan róm, og óski eptir að fá leyst úr þessari spurn-
íngu, því mer finnst þessi birta auglýsíng stefna í allt aöra átt, en
konúngs vors landsföðurlega skylda og umhyggja hefur á'ður tllstaðlð
og láti'ð í ljósi, t. a. m. með lagaboði 13. júní 1787, er yfirvöld-
unum her á landi lögð upp á sú embættisskylda að vaka yfir, að
her sðu nógar byrgðir af nauðsynjavörum, og láta stjórnina sem
bníöast vita, ef þar se misbrestur á.

Jón Guðmundsson: Undir eins og eg mæli fyrir samþykki
þíngsins, þá vil eg taka fram um bréf innanríkisráðherrans 29. jan.
þ. á., ab það gctur ekki annað en verið mjög óvinsælt, og kemur
það einkum af því, að í því er ekki allt sem sannast. þar er sagt,
að allar hafnir seu opnaðar útlendum 'þjóoum með verslunarlög-
unum 15. apr. 1854; en þetta er ekki sem réttast ; því í 7. gr.
laganna er stjórninni áskilinn réttur til ao hækka lestagjaldið við
hverja þá þjéð, sem ekki láta Dani hafa jafnrétti í tollvtðskíptum.
En þessa lestagjaldshækkun ákvað ekki stjórnin fyr en 24. marz þ.
á., þa'ð er, ekki fyr en 7 dögum fyrir þann tíma, sem útlendir kaup-
menn hefðu mátt vera komnir her. Eptir lögunum hefðu þeir átt
kost á því afarkostalaust ; en það var nú ekki, því það er auðskílíð,
að á meðan lítlendar þjéðír vissu ekkert um, hver þessi hækkun
yrði, sem áskilin var, þá hafi þær alls ekki viljað eiga það á hættu
að fara híngab, meðan svona stó'O. því tek eg það enn fram, ao
það er ekki sem réttast í breti ínnanrfklsraðherrans, ao allar hafnir
sen opnaðar útlendum mönnum með lögunum 15. apr. 1854.

P. Petursson: Eg vil spyrja, hvort uppdstúngumaðurinn hafi
eptirrit af bréfi stjórnarherrans ? Eg hef ekki seo það, heldur ein-
úngís ágrip af því ; en það er ekki nóg.

J. Sigurðsson: Eg treysti því, að landfógetinn hati gert rett
ágrip af því, þegar hann let auglýsa það ; það er og í tíðlndum um
stjórnarmálefni Íslands, sem bókmenntafélagið hefur gefio út, og
konúngur vor er verndari að, og mun það þar rett, og hef eg þau
her við höndina.

P. Petursson: Eg held, a~ þínginu se eins gott ao vera áll
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míns atkvæðis í þessu máli, eins og a~ bíða eptir því, aö eg fái
tækifæri til ao kynna mer það, Því menn eru, ef til vill, ekki strax
búnir að komast níður í meiníngu slíkra bréfa, og annars gefa menn
atkvæði út í bláinn.

Þ. Jónassen : þao er eptir minni skoðun hvorki heimild til,
ne næg ástæða, að bera upp víb konttngsfulltrúann þá spurningu
til úrlausnar, sem hinn virðulegi þingmaður Mýrasýslu hefur í hyggju
að bera upp við hann lít af bréfinu frá Innanríkísníbgjafanum fní
29. jan. næstI. Hinn heíbraðí þíngmaður getur nefnilega svarað
upp á þessa spumíngu sjálfur og hjálparlaust. Ráoherrabrefio geing-
ur nefnilega út frá þeirri skoðun á verzluninn! her, að með því hún er
orðin algjörlega frjáls, muni her líklega verða stopulli aðflutníngur en
lÍour, og, ef til vill, vöruskortur á nauðsynjavörum á veturna (og
það er sama skobunln, sem ávallt hefur vakað fyrir þeim, sem
hefur þótt þa~ áhorfsrmíl að losa her öldringís um föstu verzlun-
ina), og vill Því rabherrann, að almenníngur se hvattur til þess, ao
hann gjaldi varhuga við, og byrgi sig upp, sem bezt hann geti, lÍ

sumrin af nauðsynjavörum, og það því heldur, sem stjórnin eptir-
leíðis, og eins og nú se komið, ekki geti haft þær skyldur ne held-
ur þau afskipti og eptirlit með vörubyrgðunum her uppi, eða hlaupið
undir bagga, þegar í nauðimar rekur, eins og luin hafi haft og fundið
ser skylt ao hafa, meðan Danir einir sátu að verzluninní. Liggur
nú ekki þetta beinlínis í eðlí málsins, er þetta ekki náttúrleg af-
Ieíbíng af því, ao verzlrmin er orðin algjörlega frjáls, ao stjórnin
ekki getur haft leingur neina serstaklega skyldu í því umrædda til-
liti, hvað Ísland áhrærir, þegar þetta land nú stendur jafnt ao og
hinir aðrir partar ríkisins? þær almennu skyldur hefur stjórnin eius
eptir og áour víð landið, eins og "io ríkið yfir höfuð, en ekki leing-
ur þær sérstaklegu, af því kríngumstæðurnar eru breyttar frá því,
sem áour "ar, og þarf þá ao vera að spyrja um það, sem hver mað-
ur með hellbrígðrl skynsemi getur sagt ser, er þetta til annars en
að eyða tíma þíngsins frá öðru þarfara '? þetta vil eg biðja hið
heíðraða þíng ao athuga; fyrir mitt leyti mótmæli eg þVÍ, að leingra
se farlð fram í þetta mál, því eg álít það öldtingis tilgángslaust, og
enda held eg, ao þíngið, þar sem það ekki er nema níðgefandí og
hefur ekki löggjafarvald, hafi ekki heimild til að bera þetta spur~-
mál upp víð konúngsfulltrúa, og held ekki, að hann finni ser skylt
að svara þYÍ.

J. Sigurðsson: Nú, mer er spurn, hvenær hefur þCddi ruétbára
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verið borin fram, eöa hverjir hafa borið hana fram 'I voru það ekki
þeir, sem voru að berjast á móti verzlunarfrelsínu, eða hefur kon-
úngur vor borið hana fram? Nei, alls ekki, og því lagði eg fyrir-
spurn þessa fram, að eg vona eptir skemmtilegari útþýl'iingu af hon-
úngs(ulltrúa, heldur en 01'0 auglýsíngarlnnar útvísa, því eg treysti
þVÍ, að hún se ekki sprottin upp frá komingsins brjósti; því ekki
sá::it nein þess slags ákvðrðun í verslunarlögunum 15. apr. 1854, sem
ekki var von, því þá hefbí mátt álíta þau sem hefndargjöf og ao oss
væri selt vort náttúrlega frelsi með afarkostum. þessi auglýsíng er
frá raðgjafanum, en ekki konúngL Auglýsíngin er gefin út í vetur
á þorra, en kemur her fyrst 13. júní, það er dáfallegur tími fyrir
okkur skipalausa og níðalausa til þess, að fara ao gera akkorð við
alla kaupmenn út um allan heim og útvega vörur hjá öðrum þjóo-
um. Eg held, ao skeð hefði getað, að "iú hefðum haft lítiO ao eta
í ár, ef einginn vara hefði komið nema sú, sem víð hefðum getað
útvegað, og stjórnin ekkert viljað úr ráða eður hjálpa, eins og hún
hefur góo orð um í þessari auglýsingu, og má það reiknast af hend-
Ingu, en ekki af forsjá stjórnarinnar, ao þessi sigling hefur kornið,
sem komin er

Þ. Sveinbjörnsson: Eg held þetta mál spilli tíma þíngslns ; her
eru nú orðnar 19 nefndir, og af þeim er ekki ein einasta búin aú öllu
að afljúka máli sínu; en nú er kominn 16. júlí, og samt er verið að
jagast um aðra eins hluti og þetta; eg tala ekki um, hvaða svar kon-
úngs(ulltrúi mundi veita, það er ,i hans valdi; en þó menn sðu nú
að klaga yfir þessu, hvernig á þá stjórnin að gæta vörubyrgða her;
hvernig á hinn danski konúngur að skipa útlendum mönnum, sem
hans vald nær ei yfir, og þó gæti svo farið, að það yrðu mest út-
lendir, sem her versluðu 'I Eg vil því láta í ljóei þá meiníngu mína
um þetta mál, að eg gef þvert nei fyrir slíkri interpellation.

J'I. Andr(~sson: Nú eru umræðurnar orðnar um annað, en vera
iittl ; maðurinn beiddi þíngi'ð að leyfa Ser ao gera fyrlrspurnina, en
nú er verið að tala um verslun og vörubyrgbír. Eg mun þó ekki
gefa atkvæði í máli þessu, því eg finn ekkert um það í alþíngistil-
skipuninni.

Jón Guðmundsson: Her er þíngíð einúngis beOi~ um leyfi til
ab mega leggja fyrirspurn fyrir konúngs(ulltrúa, og það undrar mig,
ao vitrir menn skuli gleyma þessu, sem nú er einúngis umtalsefni,
en vera farnir a'ð svara (yrir konúngs(ullt1'úa, og segja þa"b, sem
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hann á a'b segja; konúngsfulltrúi ræður sínum svörum sjálfur, og
hann einn hefur rett til a'b svara, þegar þar a'b kemur.

G. Brandsson: Þíngi'b getur ekki úrskurðað nema eptir alþíngís-
tilskipuninni, og væri æskilegt, a'b hinn hæstvirti konúngsfitlltrúi vildi
láta í ljósi álit sitt um það, hversu lángt þíngsins réttur nær í
þessu efni.

Forseti: þetta mál kemur nú fyrir í fyrsta sinn her :í þíngi;
tilskipunin segir ekkert um það. Á'bur hafa fyrirspurnir verið gerðar
beinlínis til lwnúngsfulltrúa, en nú verður þíngíð að skera úr, hvort
slík fyrirspurn megi fara fram eða ei.

J. Sigurðsson: Má eg tala fáein orð? Eg áleit það þý'bíngar-
meira, ef allt þingi'b Ieyfði mer að bera þetta fram fyrir konúngs-
fulltrúann, heldur en eg, ein persóna, hefbí farið til þess, því ef
þíngíð leyfir fyrlrspurnlna, þá samþykkir það, að fyrirspurnin se
þarfleg og leyfileg, og er þá sama, sem það leggi fram fyrlrspurnína,

Eptir a'b P. Petursson hafðí láti'b í ljósi efa um það, hvort þíngið
mundi hafa heimild til þess a'b gefa slíkt leyfi eður ei, let forseti
greiða atkvæði með nafnakalli, um það, hvort þíngíð mætti álítast
að hafa heimild til að leyfa slíkar fyrirspurnir yfir höfuð ; úrslit at-
kvæðagreíbslunnar varð þannig:

Já: N e i: Atkvæðlslaust:

V. Finsen. Þ. Sveinbjörnsson. G. Einarsson.
Jón Guðmundsson. II. G. Thordersen. E. Ó. sa«
P. Sigurðsson. Þ. Jðnassen. M. Andresson.
II. K. Friðriksson. Þ. Guðmundsson. G. Brandsson.
J. Sigurðsson. P. Petursson. Ó. Sívertsen.
St. Jónsson. J. Samsonsson.
J. Kristjánsson. J. Petursson.

Jón Jónsson.
J. lIávarðsson.

7. 5. 9.
Forseti: þá eru fleiri fyrir því, a'b þínglð megi leyfa að bera

upp fyrirspurnir fyrir konúngsfulltrúa.
því næst leitaði forseti atkvæða um, hvort bera mætti upp þá

fyrirspurn, sem her ræðir um, og var það samþykkt með 12 atkvæð-
um gegn 8 (P. Petursson gaf ekki atkvæði),

Forseti: Nú er dagskráin rædd í dag; verður þá á morgun
tekið til ályktarumræðu kosníngarlagamalíð og um bólfestu Gy'bínga
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her; en til undlrbúuíngsumræóu, "um bústað sýslumanns í Skapta-

Iellssýslu" og fyrirspurn alþingismanns Mýrasýslu.
Síðan sleit forseti fundi, og ákYa'b fund kl. II næsta dag.

Fundi slitið.

17. júlí - ellefti fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók fr;í síðasta fundi lesin upp og ,;alll-

þykkt.
Forseti: þá kemur til ályktunarumræðu og atkvæðagrelbslu

konúnglegt frumvarp til tilskipunar um breyting víðvíkjandi kosn-
íngunum til alþíngis.

Í máli þessu voru fram komin þessi breytingar- og vlðanka-atkvæði.
1. H. Kr. Friðriksonar :

1. grein, a, orðíst þannig: "allir bændur, sem hafa grasnyt og gjalda
nokkuð til allra stetta".

b, orðist þannig: "allir prestar og konúngleglr embættis-
menn".

d, orðíst þannig: "kaupsta'baborgarar, og þeir, sem eiga stein-
Ms eða timburhús, er se sannað 500 rdd. virðl".

viðbætist e, þannig orðað: "þurrabúoarmenn, er gjalda til sveitar al'l
minnsta kosti 4 rdd. það árið, er kosníng fer fram".

2. J. Peturssonar:
vn 1. gr.

a. í stað orðanna: "allir bændur - rfkissjéðslns", komi: allir "bænd-
ur og þurrabúðarmenn, er þegnskyldu eiga að lúka eptir hinum
almennu reglum, er um þegnskyldugjaldið hljóða ; þó einhverjir
sökum sérstaklegra lagaboða séu undanskildir þegnskyldugjald-
inu, missa þeir ekki kosníngarrétt sinn fyrir það",

c. í stað orðanna : "þeir, sem tekið - í Reykjavík", komi: )allir
þeir, er tekið hafa eitthvert það lærdómspróf, er gefi þeim rett
til að sækja um kominglegt embætti á Íslandi".

d. orðín : "og þurrabúðarmenn - sveltarstyrk", falli burt, en aptur
komi: "og þeir, sem eiga múr- eða timbur-hús, sem eru 1000
rd. virði, á verslunarstöðum landsins".

vrs 9. gr.
Aptan vlð þessa grein bætist: "ef oss, til ao ná voru Iandsíöð-
urlega augnamlðí með þessu lagaboði, síðar kann ao virðast, að
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einhverrar breytíngar á því víðþurfí, viljum ver þó fyrst útvega
alþíngisins álit, á~ur en ver í því tilliti gjörum nokkra endilega
ályktun".
3. J. Sigurðssonar:
A~ endinn á fyrstu greininni, nl.: "og hefur einnig, þegar kjósa

skal, verið heimilisfastur í kjðrdæminu í eitt ár((, falli í burt, en
komi aptur í staðinn þannig orðaður:

"og er, þegar kjósa skal, heimils fastur í kjördæminu ".
4. lJf. Andressonar:
6. grein frumvarpsins orðlst þannig:

"Í hverju kjördæmi skal serhver sá, er til kosnínga geingur,
nefna þann fyrst með nafni, sem hann kýs til aðalþíngmanns,
og þegar þeirri kosníngu er af öllum lokið, skal kjörstjórnin
telja saman atkvæðin og kjörstjóri birta kjósendum, hver að-
alþíngmaður se orðlnn ; a\') því búnu skal kjósa varaþíng-
manninn með sama hætti n.

5. J. Hávarðssonar.
Ný grein milli § 7 og 8:

"Hvenær sem, hvort heldur alþíngtsmaður eður vara-
þíngmaöur, sem hefur geingizt undir kosningar, deyr, algjör-
lega forfallast, missir þíngsetu, eður segir henni af ser, þá
skulu tafarlaust nýjar kosníngar framfara til að kjósa þíng-
mann í stað hans",

6. P. Péturssonar :
Víðaukaatkvæði vib 7. grein frumvarpsins:

1. "Þegar sá, sem kosinn er til aðalþíngmanns eða varaþingmanns,
er víðstaddur á kjörfundinum og skorast þar undan kosníngunni,
skal þegar kjósa á ný, og verður sá varaþíngmaður, sem þannig
er kosinn.

2. Kjósendur mega ekki fara af kjörfundírium, fyr en kjörstjórnin
slítur honum ",

Forseti : Atkvæðaskráln, er eg hef láti'6 prenta, til þess þíngmenn
því betur geti kynnt ser hana, hljóðar svo :

At k v æ ð a s k r é

í
kosníngarlagamálinu.

§ 1.
1. H. Kr. Friðriksson - breytíngaratkvæ'6i víð a, að í stað orð-

anna: "til ríkíssjéðsíns", komi: "til allra stétta".
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2. J. Petursson - breytíngaratkvæðí í stað orðanna: "allir bænd-
ur - rfkissjöðslns", komi: "allir bændur og þurrahúðannenu,
er þegnskyldu eiga að lúka eptir hinum almennu reglum, el'
um þegnskyldugjaldið hljóða; þó einhverjir sökum sérstaklegra
lagaboða SfJU undanskildir þegnskyldugjaldinu, missa þeir ekki
kosníngarrétt sinn fyrir það",

3. H. Kr. Friðrikssor; - breytíngaratkvæðl við b, að í stað stalliðs
b komi: "allir prestar og konringlegír embættismenn".

4. J. Petursson - breytíngaratkvæbl við e, að í stað orðanna:
"þeir, sem tekið - íReykjavík", komi: "allir þeir, er tekið hafa
eitthvert það lærdómspróf, er gefi þeim rétt til að sækja um
konúnglegt embætti á Íslandi((.

5. Nefndin -' breytíngaratkvæbí yið d, að eptir orðið "kaupstaðar-
borgarar" bætist við: "þeir, sem eiga múr- eða thubur-ffbúbarjhús
í verslunarstöðum landsins og handíðnamenn sama staðar, þó
eigi séu þeir borgarar".

6. J. Petursson - brcytíngaratkvæðl, al': orðín : "og þurrabúðarmenn
- sveitarstyrk", falli burt, en komi aptur: "og þeir, sem eiga
múr- eða timbur-hús, sem eru 1000 rd. virði, á verzlunurstiib-
um landsins ",

7. H. Kr. Friðrihsson - breytíngaratkvæðl yið d, al'! staflíburinn
orðíst þannig: "kaupstaðaborgarar og þeir, sem eiga steinhús
eða timburhús, er se sannað 500 rd. virbi".

8. Nefndin - að her komi nýr stafliður e, sem þannig orðist:
"þurrabúðarmenn, sem að minnsta kosti gjalda til sveitar- eða
bæjar-þarfa 6 rd. árlega".

9. II. K. Eriðrikseon. -- víbaukaatkvæðl, al'! nýr staíliður e, komi,
þannig orðaður:

"þurrablíðarmenn, er gjalda til sveitar a'O minnsta kosti 4 nl.
það ~íril'!,sem kosníng fer fram".

10. J. Sigurðsson - breytíngnratkvæðí, að endinn á fyrstu grein-
inni, nl.: "og hefur einnig, þegar l,jósa skal, verið heimilisfastur
í kjördæminu í 1 ár", falli burt, en komi aptur í staðinn þannig
orðaður: "og er, þegar kjósa skal, heimilisfastur í kjördæminu".

11. Nefndin - víðaukaatkvæðl, við enda 1. gr. bætist: "og þar
al'! auki hvorki þiggur af sveit, ne stendur í skuld fyrir þeginn
sveitarstyrk",

12. - 1. gr. óbreytt eða með breytíngum.
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§ 4.
1. Nefndin - - breytíngaratkvæðí, al'l eptir orðin í byrjun greinar-

innar: "þessar eru samdar", orðíst þannig: "skal kjörstjóri með
þeim 2 mönnum, er hann samkvæmt tilskipun af 8. marz 1843,
§ 16 kveður ser til aðstoðar í kjörstjórninni, rannsaka þær",
o. s. frv.

2. -- 4. gr. óbreytt eða með breytíngum.
§ 6.

1. Nefndin - breytíngaratkvæðí, al'l greinin orðíst þannig: "Í
hverju l;:jiirdæmi skal sérhver sá, sem til kosníngar geingur,
nefna þann fyrst með nafni, sem hann kýs til aðalþíngmanns,
og þegar þeirri kosníngu er af öllum lokíð, þá eins þann, er
hann kýs til varaþíngmanns.

2. Jf. Andrcsson - víðaukaatkvæðl (samþykkt af nefndinni): -
6. gr. frumvarpsins orðist þannig: "Í hverju kjördæmi skal
serhver sá, er til kosnínga geingur, nefna þann fyrst með nafni,
sem hann kýs til aðalþíngmanns, og þegar þeirri kosníngu er
af öllum lokið, skal,kjörstjórnin telja saman atkvæðin, og kjör-
stjóri birta kjósendum, hver aðalþíngmaður se orðínn ; al'l því
búnu skal kjósa varaþíngmanninn með sama hætti".

3. - 6. grein óbreytt eða með breytíngum.
§ 7.

1. Nefndin - breytíngaratkvæðí, að greinin byrji með þessum
orðum: "Einginn er rétt kjörinn abalþíngmaöur eða varaþing-
maður nema ", o. s. frv.

2. P. Petursson - víðaukaatkvæði : víð enda greinarinnar bætist:
,,1. þegar Slí, sem kosinn er til aðalþfngmanns

Tekið apt- eða varaþíngmanns, er víðstaddur á kjörfundinum
ur af upp- og skorast þar undan kosníngunní, skal þegar kjósa

ástringu- á ný, og verður sá varaþíngmaður, sem þannig
manni. er kosinn. - 2. kjósendur mega ekki fara af kjör-

fundinum, fyr en kjörstjóri slítur honum ",
3. - 7. grein óbreytt eða með breytíngum.
4. J. Hávarðsson - vlðaukaatkvæði, að milli 7. og 8. gr. setj-

ist ný grein þannig orðuð : ))Hvenær sem, hvort heldur alþíng-
ísmaður eða varaþíngrnaður, sem hefur geingizt undir kosníngar,
deyr, algjörlega forfallast, missir þíngsetu, eða segir henni af
ser, þá skulu ,tafarlaust nýjar kosningar framfara til að kjósa
þingmunn í stab hans".
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4. - 7. grein óbreytt eða mel) áorðnum breytingum.
§ 9.

J. Petursson viðaukaatkvæðí : við enda greinarinnar bætist:
"ef oss, til al) ná voru landsföðurlega augnamiði mel) þessu
lagaboði, síðar kann al) virðast, ab einhverrar breytíngar á því
víbþurfi, viljum ver þó fyrst útvega alþingisins álit, áour en ver
í því tilliti gjörum nokkra endilega ályktun".
Frumvarpio óbreytt eða með áorðnum breytingum.
þar næst afhenti forseti framsögumanni nefndarinnar, þíng-

manninum úr Snæfellsnessýslu, nefndarulltíð.
Framsögumaður : Eins og þíngmönnum er kunnugt eru

máli þessu framkomin nokkur breytíngar- og viðauka-atkvæði.
Jón Guðmundsson: Áour Ieingra fara umræðurnar, vildi eg

mega spyrja, hvort ekki muni betra að ræða þetta frumvarp í grein-
um, eins og einstöku sinnum fyr á þíngi hefur verið gert. Ætla eg
þetta muni verba affarabetra, þar rnalíð er yflrgrlpsmíkíð og merki-
legt, en ræður manna ellegar kynnu að fara á víð og dreif.

Forseti: Greinirnar í frumvarpinu eru reyndar ekki margar,
en mörg breytingar- og víðauka-atkvæði. þó eg ekkert hafi mót
því að ræða frumvarpið í greinum, held eg betra, að frumvarpinu
se skipt í tvo flokka, og væri þá haganlegast að ræða fyrst 1. grein-
ina, og svo hinar greinarnar í flokki ser.

Frarnsöguwaður: Eg fyrir mitt leyti hef ekkert móti því, ao
frumyarpi'ð se rætt í flokkum, það því heldur, sem oss má vera
minnisstætt, hve lángar umræður þíngmanna urðu í gær í byggíng-
armali Akureyrar. Eg skal láta mer það ao kenníngu verða og
hvorki gylla eða sverta þessi breytingar- og víðauka-atkvæði með
laungum formála, heldur bíða þess, að feður þeirra hafi mælt með
þeim, og nú eimíngis geta þess, að nefndin ei hefur fundið astæðu
til a'ð fallast á nokkurt eitt af öllum breytingar- og víbauka-atkvæð-
um, er fram eru komin víð 1. gr.

J. Sigurðsson: Eg hefði getað fellt mig við breytíngaratkvæðl
þíngmannsins úr Strandasýslu 1. gr. 2. atkv., ef ekki hefðu "þurra-
lniðarmenn" verið nefndir þar samsíðís bændum, þar þetta má yir'ð-
ast allt eins og þurrabúðarmenn eigi ao fá kosníngurrðtt, ef þeir
gjalda lögmanns toll og gjaftoll, og getur það verið allt svo sem 3
fiskar, og verður þetta sjálfu ser ösamkvæmt víð það, er síðar kemur
11m þurrabúðarmenn. Víðvíkjandí breytíngaratkvæðí mínu skal eg
cínúngis geta þess, af því eg hef talab víð undlrbúníngsumræðuna,
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a~ mer finnst þa~ vera ósanngjarnt a~ heimta, að menn skuli hafa
verið heilt ár heimilisfastir í kjördæminu, og fremur hart aðgaungn
að hrinda góðum og kunnu gum mönnum fr:i kosníngunum, og láta
þá hvergi geta komizt að. hí eg veit ekki fyrir víst,~..hvort þeir
eiga þá kosningarrétt í því kjördæmi, sem þeir höfðu búið í áður.

G. Brandsson: Mer vlrðist það fremur kynlegt, hversu rúman
kosníngarrðtt að nefndin hefur víljað gefa handíðnamönnum, því,
eptir sem mer skilst, þurfa þeir ekki annað til að ná honum, en
að vera handíðnamenn, og er þeim með þessu gjört hægra fyrir en
nokkrum öðrum, þar sem bæði bændur og kaupmenn eru þó bundnir
við nokkurt gjald og aðrir ,-i~ embætti eða þá hæfilegleika og
menntun, sem ritheímtíst til að vera embættismaður. Mer skilst, a~
handiðnamennírnir standi þó nokkuð ójafnt al'! við þessa, enda þó
þeir hafi getað útvegað vitnisburð einhvers um, að þeir væru full-
numa í að bæta stígvel eða girða tunnu, eða eitthvað þess háttar.
par ab auki veit eg ekki, hvort það er sem reglulegast, að hinir
svo nefndu sveinar gefi öðrum sveinsbréf, eða úrskurði þá hæfa til
að geta Ieingið þau, því her ætla eg eingan, er meistari geti heitíð
í nokkurri íbn ; mer finnst hitt því vera nokkuð líkt þVÍ, ef stúdentar
skrifuðu út aðra stúdenta. Og þó þessir íðnaðarmenn gætu nú á-
litizt fullnuma, þá se eg ekki, að þeir einúngis þess vegna geti orbið
hæfari til að fá kosnfngarrétt, en hver annar. Ef þeim þá þykir
svo mikið varið í rett þenna, að þeir vilji ekki af honum missa, þá
er þeim innanhandar a'ð kaupa ser borgarabref til að geta ná'ð í hann;
það kostar ekki mikið.

Ilvað viðvíkur fyrsta breytíngaratkvæðínu "i'ð grein þessa, þá
læt eg þíngi'ð vita, a'ð eg fellst á það, enda er það samkvæmt þVÍ,
sem her var samþykkt 1853, og skil eg ekki, hvað nefndinni hefur
geínglð til að breyta þVÍ núna.

Viovíkjandi þurrabúðarmönnunum þá vil eg standa vlð það,
sem eg hef sagt, og nefndin hefur sningíb upp á, og það því heldur,
sem eg veit með vissu, að her í næsta hrepp (Álptaneshrepp) eru
það fleiri en færri af tömthúsmönnum, sem gjalda 6 dali til sveitar
og þar yfir, svo eg þess vegna held, að nógu margir komist að úr
þeim flokki. Mer finnst enda kosníngarrétturínn nú þegar svo rúm-
ur, að ei se þörf á, að hann verði rýmkaður meira að sinni.

J. Petursson: Eg ætla að leyfa mer að mæla fram með breyt-
íngaratkvæðum mínum. Hið fyrsta breytíngaratkvæðí mitt nr. 2 víð
1. gr. geingur út lL ao þurrabúðarmenn sðu samsíða bændum Í sveit,
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þegar þeir gjalda þegnskyldu. Mer finnst réttara að binda kosn-
fngarréttinn til þegnskyldu, þ. e. það sem borgað er til konúngs, það
er a~ segja, í landsins alls eður í almennar þarfir, en a~ binda hann
eingaungu til sveitargjalds. þa~ er eðlilegt, þó sá, sem geldur míkíð
til sveitar, og því er gagnlegur fyrir sveitarfélag sitt, fái rett til að
hafa afskipti af stjórn sveitarmélefna þar, en upphæð þessa gjalds,
er opt fer eptir sveitarþýngslum, sýnist ekki geta gefið honum rétt
til afskipta af málefnum, er varða allt landið ; þar á móti virðíst
það e'ðlilegt, þó sá fái slíkan rétt, er geldur eitthvað til almennra
þarfa. Breytíngaratkvæði mitt hefur og þann kost, að það gefur hrepp-
stjórum, gömlum stúdentum frá latínuskólanum og uppgjafaembætt-
ismönnum rett á að kjósa, í stað þess að frumvarpið ekki vill hleypa
þeim að. Eg fyrir mitt leyti ber svo mikið traust til hreppstjóra,
stúdenta, og uppgjafaembættismanna, a~ mer finnst réttast að leyfa
þeim kosníngar til alþíngis. Þegnskyldugjöldin eru grundvölluð í
almennum lagaboðum eður ákvörðunum, en undanþágur hreppstjóra
og fyr tððra manna frá þegnskyldugjöldunum í serstökum lagaboðum.

þar næst verð eg a~ fara fáeinum orðum um breytíngaratkvæðí
nr. 4 vi~ 1. gr. Er það þess "egna fram komið, að í frumvarpinu
er einúngis þeirra getið, er tekið hafa lærdómspróf ,'i~ háskólann
eða embættispróf við prestaskúlann; eigi nú þetta að gilda um þá
- og orðin lúta a~ því - sem a~ eins tekið hafa hið svo kállaða

"examen artiusn" eða fyrri partinn af ö'ðru examine vi'ð há-
skólann - því á þá a'ð útiloka þá, sem útskrifast nú frá
latínuskúlanum her á landi, og sem í öllu öðru tilliti eru settir
jafnhliða hinum? Eptir breytíngaratkvæbí mínu er kosníngarréttur-
inn bundinn víð þau lærdómspróf er gefa rétt til a~ sækja um kon-
lÍngleg embætti, og þetta held eg frumvarpið í rauninni hafi viljað
gjöra; en eptir orðunum í frumvarpinu yrðu þó ritilokaðir frá kosn-
fngarrðtt! þeir, er kunna ab taka lærdúmspróf vm lagaskóla, lækna-
skóla, o. s. frv., her á landi, ef skólar þessir með tímanum kynnu
a~ komast á, sem þó allt eins vel ættu a~ eiga kosningarrétt, sem
þeir, er útskrifast frá prestaskólanum, þá þyrfti ekki nýtt lagaboð,
til þess þeir gæti feingi'ð kosníngarrétt, ef breytíngaratkvæðí mitt væri
tekið, er annars þó þyrfti.

Hvað breytíngaratkvæði mínu nr. 6 ,'i~ 1. gr. viðvíkur, þá hef-
ur nefndin breytt nokkuð í nefndaráliti sínu, svo hún hefur nú sett
breytíngaratkvæbí sitt þannig: ))þcir, sem eiga múr- eða timbur-
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vandkvæði. Eg man til að mynda eptir, al'>her kom í fyrra skip,
sem talið var þá 40 lestir á stærð, en sama skípíð kom í vor og
var þá orðíð 14 lestum stærra, þótt ekkert hefbí veríb víð það gjiirt
á millibilinu ; og af þessu eina dæmi má ráða, a\') þa\') er hæpið, a'ð
taka þess konar ábyrgð upp á sig, sem her er stúngíð upp á.

ll. K. Friðriksson: þetta skýrteini er ei heimtað í tilskip. 11.
sept. 1816, og það, sem þar er talað um vitnisburð, er ei sem hinn
heíðrabí 3. konúngkjörni þíngmaóur sagði, því þar er alls ekki getið
vitnisburðar frá útgjörðarmanni skipsins. Ákvörðun lagaboðsíns,
eins og hún nú er, hefur einga þýðíngu, en ef skip, þegar þetta
skýrteini brestur, verða að leita ábyrgðarmanns, hefur það fyrst her
á landi nokkra þýMngu, og líka er það órettvíst að reka burt það
skip, sem getur feíngíb ábyrgðarmann, en skipstjóri verður sjálfur að
sjá fyrir abyrgðarmanníuum, og geti hann eigi feingíð hann, þá er
sjálfsagt, að vísa skipinu burtu.

Þ. Jónassen: Eg hef ekki tilskip. frá 1816 yi\) höndina, og
get því ekki hrundið því, sem uppastringumaður nú sagði, en eg
þykist þó vera viss í því, að eg hef rett fyrir mer í þessu atriðí.
þa\') er varla. a\') gjöra rá~ fyrir því, a'ð skipi, sem vantaði það um-
rædda skýrteini yrði vísað frá, því stjórnin fer ávallt í slíkum efn-
nm mildasta veg, og tilfcllíb kemur án efa mjög sjaldan fyrir, úr
því verzlunarlögln eru orðin kunn og algjörlega er farið a\') lifa
eptir þeim. Skipin, sem komu hérna í vor án þeirra umræddu
skýrteina, voru öll frá innlendum kaupmönnum, sem voru væntan-
legir lít híngað, og sumir rett ókomnír, Þa~ var miðlað málum,
eptir því sem kríngumstæður og sanngirni þóttu rá'ða til; og eg er
sannfærður um, að stjórnin ekki muni fara a\') því. A~ öðru leyti
þykir mér ekki verða fundið a'ð því, þó þeir, sem ekki vilja eða
hirða um að fara eptir lögunum, reki sig á það eins í þessu, sem
í öðru tilliti.

J. Petursson: Mer sýnist, svo sem hinn heiðraði konúngkjörni
þingmaður jrítaðí, að gallar kynnu að vera á Iagaboðínu, og er því
ástæða til að kjósa nefnd í málinu. Ef ritgjörðarmaður sjálfur er
mel'! skipinu, og segir til stærðar þess, er það fremur undarlegt, a~
hann þurfi staðfesting af dönskum verzlunarfulltrúa, upp á þessa
sögu sína, sem prófa mætti her eins vel, hvort hún væri sönn.
Sama er og,' ef að híngað kemur skip, sem á heima í Reykjavík eða
er alkunnugt her, og sem allir "ita, hvað stórt er; eptir lagaboðinn
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ætti samt at reka skipi\) burt, þar þab ci hefur Ieíngíð staðfest

~I\ýrteini á burtfararstaðnum um stærð sína.
Þ. Júnassen,' Eg hef hvergi talað UIll galla ,i lagaboði þVÍ,

sem her ræöir UIll a\') breyta. Eg sagðl einúngis, ao stjórnin mundi
ekki fallast lÍ það, ab þetta atriði í 4. greininni, sem her er umtals-
efni, væri Svo óverulegt og lítluvarðandí, eins og uppástúngumanni
þykir það vera, og því mundi lnín láta þat standa, þó betio yrci
um að breyta því,

II. Kl'. Friðriksson,' Eg "eit ekki, hvað hinn komingkjörni
þíngmaður kallar opt eta sjaldan; eg kalla þao opt, þegar það er
4 sinnum á 2 mánuðum. Háogjafinn hefur Íbrefi 12. maí 1855,
"em eg hef í höndunum, sagt, ab sjálfsagt se ab vísa skipi burt, ef
það ei hefur vitnisburð, og el' her þá einginn annar miðlunarveg-
ur. þab er ósanngjarnt ao vísa skipum burt; það þarf ei ab koma af
óhlýðni, ao þeir brjóta Higin, en fremur af því, að þeir ei geta kynnt
ser þau, og hver getur ætlazt til, að menn út um allan heim llluni
lesa lög þessi? Látum við .ibyrgðina vera mikla, en hún er það á-
reíðanlegasta, og f,ii skipið ekki ábyrgð, þá verður það it\') fara apt-

ur. Nefnd sú, sem sett var ~i ríkisdeginum til að íhuga þetta mál,
er Frolumd bar upp lagafrumvarp það, er Bang hafði lagt fyrir ár-
inu ábur, stakk upp á að sleppa þessari akvaröan og vildi fela það
umboðsvaldínu að ákveða, hvernig sanna skyldi stærð skipsins, o. s.
frv. Á sömu leið var nefnd sú, er Örsted níðgjafí kornings setti
til þess al) skoða verzlunarmallð, í vafa' um, hvort leiðarbréfunum
skyldi halda, og ur fremur á því, aö þeim ætti a~ sleppa.

V. Finsen,' llinn 3. komingkjörní þíngrnaður hafði ii réttu
málí al) standa, er haun segir, al) akvörðun þes::li í verzlunarlögun-
um nýju er tekin úr tilskipaninni frá 11. sept. 1816, þVÍ þar er
heimtað bónarhref um Ieíðarbrðfið, og ac í bónarbréf se sagt fd stærð
skipsíns lll. tl., en aa ;í passann se þar næst skrifar vottorð verzl-
unarfulltrúans UII1, a'ð stærðin ::le rétt sögo, svo her er öldringís sama
sönnunln og í nýju verzlunarlögunum, nefnilega skýrsla útgjöröar-
mannsins og vottorð verslunarfulltrúans. l\höroun þessa hefur inn-
anríkisráðgjaflnn tekið eptir tilskipun ll. sept. 1816, eptir því til-
efni, sem uppástúnga alþíngls gaf til þess; því í henni vantaði
alla akvöröun um, hvernig sanna ætti stærð skipsins, o. s. frv. Eg
held það se nú eingin ;istæ'ða til al) halda, að stjórninni eða ríkis-
þínginu hali þótt einmitt þetta atriöl svo mjög verulegt, eptir um-
rærum þeim. sem her um hafa orcir lÍ rfklsdeglnum, og eins eptir
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þVÍ, sem fram hefur komið frá stjórninni. þetta álykta eg líka af
því, a\'! þessi skýrsla útgjör'ðarmannsins er nú í verslunarlögum Fær-
cyínga ekki heimtuð, heldur er áliti'ð nægilegt, að skip hafi mælíng-
arbrðf sitt með, en a'ð öðrum kosti verbi þau mæld. þa'ð, sem
einkum ætti að hvetja þíngið til ao setja nefnd í málinu, er, a'ð
skýrteini það, sem lögin heimta, er óvenjulegt annarstaðar, og er því
hætt víð, að mönnum lærist ekki svo Iðttllega, að hafa það ætíð í
réttu lagi, og á hinn bóginn, að þó tekizt hafi þeim skipum, sem
híngað til hafa komið án þess, að fá passa samt, þá er þó ætío ó-
víst, hvernig um önnur skip muni fara, sem koma eins, einkum út-
lend og óþekkt skip, og það er þó íllt, ef þeim yrði vísað burt af
þessari orsök. Eg vil af ástæðum þessum mæla fyrir nefnd ímálinu.

Forseti: þar meiníngum manna her á þíngi er skipt, vil eg
bibja þíngib ao gánga til atkvæða, hvort nefnd skuli kjósa eður ei.

Nefnd var samþykkt með 17 atkvæðum.
Forseti: l)á er eptir a'ð ákveða, hve margir skuli sitja í þess-

ari nefnd.
H. Kr. Friðriksson: Eg ætla, ac R manna nefnd muni vera

nægileg.
Forseti: l~ar cinginn af þíngmönnum mótmælir 3 manna nefnd,

vil eg biðja þíngíð að kjósa menn þessa.
þessir voru kosnir:
ll. Kr. FriðriT.-son með 17 atkvæðum,
V. Finsen 16
J. Petursson 14
Bænarskráin var afhent formanni nefndarinnar, II. Kr. Frið-

1'ihssyni.
þá bar forseti upp fyrir þíngíð bænarskrá þíngmannsins frá

Dalasýslu, um betri læknaskipun á landi her; var bænarskráin þá
afhent þíngmanninum.

G. Einarsson: Eg hef nú þegar borlð upp mál þetta á þínginu,
en þó þa'ð þætti þá ekki takandi til greina vegna formgalla, heyrði
eg þá á ræðum þeim, er urðu um málíð, að flestum mundi annt um
þaó ; því vil eg ekki nú fjölyrða um nauðsyn þess, heldur fela þing-
inu það á hendur, og óska, að nefnd verði kosin í því.

G. Brandsson: Mer er nokkuð óljóst niðurlag bænarskráarinn-
ar ; hún fer fram á hið sama, sem um var beðið á alþíngi 1847, en
þær bænir voru allar heyrðar, nema einúngis eitt atriði, nefnilega að
stjórnin leti semja nýja reglugjörð um spítalahlutina. Annao mál er
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llao, hversu því hefur orðið íramgcíngt um kennslu aðstoðarlækna,
eins og til var ætlazt ; þvi eg ætla þlt mjög fáa, sem hennar hafa
síðan notið, hverjum sem það svo er a'ð kenna; þó at meira hafi
verið tekið fram í nefndaráliti meira hlutans 1847, ii '"0 sem ao hér
yrði stofnaður læknaskóli og fleira, sem þíngib ekki fcllst á vlð at-
kvæðagrelðsluna, þá kemur það ekki her vit. Eg vildi því biðja
hinn háttvirta upp.ísningumann at skýra nokkru nákvæmar frá þeirri
uoalmciníngu, sem hann "ill láta liggja í tehi uppastúngu.

G. Einarsson: Mer finnst þíngmaðuriun fara of langt inn í
efnið; her er cinúngis verit ao tala um, hvort uppástúnguna skuli taka
til greina eður ekki, en öldúngis ekki hlýðlr það til að binda hend-

urnar á þeirri nefnd, sem kann ske verbur kosin til ao íhuga hana;
þaö er því einúngis umtals-efnið nú, hvort rnalið muni vera svo mikil-
vægt, ao þinginu þyki vert at taka það fyrir.

St. Jónsson: f>ao er frekar og skýrar tekíð fram í þessari
bænarskrá, hvað um er beöíb, heldur en þíngmaður Gullbríngusýslu

gat um; það er nefnilega tekið glöggt fram, ao fjölga læknum her
á landi, þar sem mest se þörf á, svo það getur ekki fellt uppástúng-
una.

P. Pétureson.: Eg held þetta geti heldur ekki verið á móti
bænarskránni. Ál'io 1847 ball alþíng um, að safna mætti í spítala-
sjó'óina, til þess að bæta mætti með því læknaskipun á landi her, og
má því álíta þessa bænarskrá SYO sem framhald af þeirri uppástúngu
alþíngis. þar sem eg ,tour mælti á móti, að sett væri nefnd í þessu
máli, þá kom það til af því, að eg efaðist um, hvort þíngið mundi
hafa tíma til þess ao takast á hendur þetta mál, þar sem þíngið
þá hafbí svo Illikio fyrir hendi, og eg Hr hræddur um, að nefndin
mundi gera stórkostlegar breytingar áhrærandi læknaskipun og
spítalasjéðlna, og mundi það olla þrefi og miklum umræðum hel'
á þínginu, og, ef til vill, verða til fyrirstöðu úrslitum málsins hjá
stjórninni. En það væri ÖOl'U máli ao gegna, ef nefndin tæki vissa
stefnu, sem hún fylgdi fram, t. a. 111. að fjölga læknum, svo sem 6.
Ætti þá t. d. Árnessýsla þar af heimtíngu á einum; annar þyrfti lík-
lega að vera við Hvíta í Borgarfirði ; þriðj] í Skaptafellssýslu, fjórN
í Nngeyjarsýslu, fimmti á Eskifirði eða Seyðisfirði. Heíbí uppástúng-
an verið borin fram í þessu formi, þá hefði eg gefið atkvæði mitt
Iyrír þVÍ, at nefnd væri kosin, og það því heldur, sem stjórnin hefur
leyft, ao verja megi spítalasjóðunum til umbótar læknaskipunarinnar hj,i
oss. AI'l sönnu er eg ekki fyrir því, ao lleygja spítalasjóðunum út í
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blainu, eu þessi notkun hand er eingin slík eyðsla; það er gott a'ð
safna sjó'ðum, en það er betra a'ð safna lífi manna og a'ð fólkið fjölgi.

Eg gleymdi a'ð geta um, að hinn sjötti læknirinn ætti a'ð vera :i Suður-
nesjum, og eg álít þessa tilhögun miklu betri fyrir Rosmhvalaness-
hrepp, heldur en þó hann feingi 100 dala styrk árlega; hinir holds-
veiku menn eru þar allt af a'ð fjölga; en eg ímynda mer, al'! læknir-
inn kunni að geta stemmt stiga fyrir þVÍ, og mel'! því er lángt um
meira unnið, heldur en þó 100 rdd. væru veittir. þal'! er einúngis
spursmalíð, hvaðan menn eigi a'ð fá lækna; fáir lesa nú læknisfræði ;
einn er nú al'! ljúka ser af, og annar er lí leiðinní (G. Brandsson:
Er þetta nú ekki al'! fara of l.íngt inn í efnið ?), en þó eg geti
ekki gefil'! atkvæði mitt fyrir, a'ð inálefnlð verð! tekið fyrir lÍ

þessu þíngi, þá er það ekki af því, al'! eg se mótfallinn málefninu
sjálfu, heldur, eins og eg hef ;íour sagt, vegnu tímans naumleika, og
eg er hræddur um, að þó nefnd verði sett í málinu, muni þíngíð líti'ð
græða á tillögum hennar og stjórnin Iítlð á tillögum þíngsins í þessu
míkllvæga efni, sem þarf SYO ítarlegrar íhugunar við.

G. Brandsson: Eg vildi taka það fram, al'! það er hrelnn mís-
skílníngur af þíngmanninum í Dalasýslu um mig, al'! halda, al'! eg se
a'ð banda á móti nefnd í þessu máli; eimingis vildi eg spyrja hann,
hvað meint væri með þYÍ, sem stendur í uppástúngunni, al'! alþíng
er beNl'! al'! fara með mám í líkri stefnu og 1847, því mer þykir
þetta nokkuð tvírætt. A'ð ö'ðru leyti finnst mer máli'ð svo mikils um-
varðandi, al'! eg óska það W heppileg úrslit bæði her á þínginu og
hj,i stjórninni.

Þ. Jónassen: Eg' er sömu meiníngar og þingmaður Gullbringu-
sýslu um niðurlag bænarskrriarlnuar, og a'ð nýrrar uppástringu þurfi
víð, á'bur en þíngíð geti farið a'ð taka þetta mál fyrir. En al'! öðru
leyti verð eg að álíta, ac það verbl hvorki gagn al'! þvi fyrir in.ílið
sjálft, ne upphyg'gíng í því fyrir stjórnina, atl þíngíð fari nú al'! ít-
reka mel'! sömu orðum og ástæðum þetta mál, sem búm er áour að
ræða her á þínginu svo ítarlega, al'! eg þori að fullyrða, al'! þíngio
bætir sig ekki á því ; og þar al'! auki finnst mer það miður tilhlýði-
legt, þar sem það er alkunnugt, að stjórnin leggur mikinn .íhuga :i
þetta mál, og hefur tekíð það til meðferðar ; en þó það se enn þá
ekki kornið í kríng, þarf ekki að furða sig á því í máli, sem rit-
heimtir svo mikinn undirbúning og yflrvegun i ýmsu tilliti, ef vel á
110 vera úr garði gjört. Sýnist mel' það þVÍ lýsa vantrausti frá þíngs-
ins hálfu til stjórnarinnar, ef það fer ao taka rnalíð nú fyrir, og að

725



senda bænurskní um þall; að minnsta kosti fær þessi allrer\) þenn.i
blæ Í mínum augum.

Eg fyrir mitt leyti get því ekki fallizt á, a\'; málið verði tekið i
nefnd nú á þínginu, þar sem eg þykist geta fullyrt, all stjórnin al'
umræðum þingsíns fái mega vissu fyrir þeim áhuga, sem ver höfum
lÍ þessu máli, og all hún leiM það svo fljótt til lykta, sem henni
er bezt unnt.

111. A.ndl'csson: þa'ð hygg eg, a'ð fyrst muni það nú verða í
tölu minni, er síðast skyldi; er þall mótsögn sú, er eg finn á orð-
um hins konúngkjörna þíngmanns, er nú settist niður. þótti hon-
um það verða mundi hvöt fyrir stjórnina, til þess að flýta málinu,
er hún sæi ræður vorar lÍ þíngi her um mál þetta, enda þótt
eigi hefði nefnd Í verið sett. En eg hygg, að það muni enn frekari
hvöt fyrir stjórnina, ef nefnd verður sett í máli\,), og reglulega er

með farið. Heyrt hef eg, all stjórnin hafi mal þetta fyrir hendi; en
það álít eg sem óvissa fregn og ósannaða, og ólíka því, sem eru lög-
logar auglýsíngar ií prenti eður í blöðum. Hvað bænarskr.í þíng-
mannsins frá Dalasýslu áhrærir, þá verða sumir menn her til aG
finna a\) henni; segja þeir blín fari í sömu stefnu og alþíng fór sein-
ast í læknaskipunarmálinu ; en það tek eg fram, a\) hún fer eimingls
í þá stefnu, að læknum verði fjölga'O á landi her; þykir mer nú ó-
happalega til takast eptir tvær ræður, og þessa nú ena þriðju, ef
bænarskrain verður nú felld; held eg, að menn muni halda, að os~
Íslendíngum se lítt annt um mál þetta, og munu þeir eigi kalla oss
all meiri menn fyrir þessa sök. Mæli eg því fastlega með nefnd Í

máli þessu.
G. Einarsson: Eg vil nú cingu svara upp á þessar ræbur ; því

þær eru ekki annað en einberar endurtekníngar þess, sem á'ður var
búi\) a'ð segja, ella þá orðamælgí, sem fellur um sjálfa sig, og er því
ekki vert að elta ólar um. Annars þykir mér það nokkuð fábreytið,
a'O svo er a() sjá, sem sumir séu hræddir um, all bak við þessa uppá-
stúngu felist einhverjar grýlur, sem geti gjört þeim skráveifur. Eg
ætla enn fremur, all mer hafi tekizt mjög heppilega með a'ð semja
uppástúnguna, því fyrst all svona Iángar umræður hafa orbíð um
svo einfalt og öbrotlð mál, hall mundu þær þá hafa orðíb, hefði þa\';
verið margbrotnara? Hvað aðalmalið snertir, þá ræður nefndin, hvað
hún gerir, verði hún sett; um það, sem nú er verill all ræða, lí ei
all tala vill ínngangsumræðuna, heldur við undirbúníngsumræðuna :
og her er einúngis um a\) gera, hvort kjdsa skuli nefnd eður ekki.
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Þ. Gw)mundsson: Þ\Í hefur verið hrellt .. ac þao væri til hneisu
fyrir þíngið, ef þall færi al) herða Ii stjórninni mel) mál, sem það veit,
al) hún hefur undir hendi. 1848 let stjórnin í ljósi vilja sinn ao fjiilga
læknum, og því bi'ð eg þíngið að taka þessa uppástúngu til yfirveg-
unar. Eg hafði borið upp bænarskrá um lækni í Árnessýslu, og skaut
því þá til þíngsins, ao hún mætti koma undir þessa bænarskra, og
er eg enn á sama mali.

P. Petursson: þó eg geti ekki verið með nefnd í þessu máli,
þá vil eg samt geta þess, að, eptir því sem heyrzt hefur, eru til
stjórnarinnar frá amtmanni Norðlendinga og jústizráOi Schlcisncv
komnar uppástúngur um Iæknaskipunartnalið. og kynni þao ao flýta
fyrir, al) það yrðl útkljáo sem fyrst,

Þ. Jónassen : Ao því leyti sem einhver þfugmanna talað! um
"hneisu ", þá verð eg að taka það fram, a'O eg hafbí ekki það orð
víð ; eg sagði, að, ef þíngi'ð færi a'ð hrelfa málinu, eins og nú stæði
á, kynni það að sýnast "vantraust" af þínginu til stjórnarinnar, og
eg tek þetta því fram, a'ð þa'ð gæti annars valdið misskllníngi.

Þ. Guðmundsson: Eg hef þá teki'ð rángt eptir.
E. Ó. Kúld: Eg hef ekki skili'ð ræður hins hefðraða 3. kon-

úngkjörna þíngmanns eins og hann hefði tala'ð um "hneisu((, heldur
fannst mér hann álíta, að uppastúngnmaður hef'ði ekki tekið nógu
einskorðað fram uppástúnguatri'ðin, og einmitt það væri ástæða mót
uppástúngunni, eða því, ao hún komi til nefndar; en mer finnst þetta
ekki rett álitið, þ\í uppéstringumaður hefur í niðurlagt uppástúng-
unnar tekið það fram með berum orðum, "ao læknum se hæfi1ega
fjölgaðU, og það er að mínu áliti bein uppásninga, og því er í þessu
tilliti á uppástringunnl einginn formgalli, sem getur fellt hana fní
því, ao komast í nefnd.

Þ. Jónassen : Hinn heiðrabi þíngrnaður, sem nú mælti, hefur
rett a'ð mæla; eg mundi ekki nákvæmlega eptir endanum í uppá-
strínguatrlðinu ; mig minnti það stæðí einúngis svoleiðis, að þíngið
ætti að bera rnalíð upp í sömu stefnu og það hefbí verið bori'ð upp
áður, og a'ð þessu lutu 01''0 mín áoan; en nú heyri eg, a~ uppá-

stringari hefur tekið þa'ð skýrt fram, að það se einkum hæfileg fjölg-
un á læknum, sem hún lýtur að,

Bar forseti síðan malið upp fyrir þíngíð, hvort nefnd skyldi
setja, og var það samþykkt; stakk upp.ístúngumaður þá upp á fimm
lllanna nefnd, og voru þessir kosnir:

G. Einarsson, með 15 atkvæðum,
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]J. l'l~tUl'sson, met 13 atkvæðum,
Þ. Guðmundsson, - 13
]1. Andresson, 10
II. G. Thorderscn, -- 8

Var þá teingd víð bænarskrá ÁrneHinga með samþykki uppá-
stungumanns hennar og þingsins, og þær síðan afhentar formauni
nefndarinnar, sera G. Einarssyni.

þá bar forseti fram fyrir þíngíð bænarskrá þíngiuannsins úr
Suður- Þingeyjarsýslu, sera Jóns Kristjánssonar, um stjérnarsklpuu
Í::iland::i.

Var bænarskraín síðan afhent uppastungumunnlnum, og las hann
hana upp; hún hljóðar þannig:

Í hinni konúnglegu auglýsingu til alþingis frá 7. degi júním.,
som næst leið, birtir hans hátign konúngur vor oss alþingismönnum
allra-mildilegast það, meðal annars, um þegnlegar bænarskrár, er al-
[iíngið 1853 sendi til hans hátignar (smbr. konúngl. auglýsingu af
7. júní 1855, II. 2.), að eptir því, sem nú á stendur.jhefur hans
hátign ekki litizt í þetta skipti, a~ bera undir álit alþingis, út af þvi,
sem faríð var fram á í bænarskrá þess, frumvarp til laga um stö~u
Íslands í ríkinu, en að öðru leyti gefur hans hátign oss konúnglegt
loforð sitt um, a~ standa skuli Yi~ það, sem ákveðlð er í allra-
hæstri auglýsíngu 12. maí 1852, að eigi skal gjöra neina breytingu
á stöðu Íslands í ríkinu, nema lagafrumvarp um það efni Be borið
á~ur undir álit alþingis. Og enn heitir hans hátign oss því, at
fulltrúi hans á alþingi þessu skuli skýra þínginu greinilega fní á-
stæðum þeim, er einkum re~u, þá er hin einstöku atriði í bænar-
skrá alþingis 1853 voru íhuguó.

þó eg se sannfærður um það, at ver megum bera fullt traust
til vizku og miðar "ors allramildasta komings i þessu máli, sem oss
skiptir mestu um, hvernig a~ semst, af öllum málum vorum, þar
sem öll önnur málefni vor eru í meiru eða minna sambandi víð þat),
þá samt eigum ver þetta mál í óvissu enn að nokkru leyti. Mer
finnst þess vegna öll nauðsyn á, at) þfngið taki málið til greina, og
vil eg biðja það þess; og þar eg á einga aðra sannfæringu um þetta
mikilvæga mál, en Þ ,i, sem alþíng hafði 1853, leyfi eg mer a~ bibja
það heíðraða alþíng, að rita konúngl vorum þegnlega bænarskrá og
biðja :

,)A't ham; hátign þab fyrsta ske má, eptir al) aðalfyrirkomulag
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á stjórn gjörvalla konungsveldísíns hefur samízt, láti semja frumvarp
til laga um stöðu Íslands í konúngsveldinu og taki þá til greina og
aðalundirstöðu þessi atríðí :
1. að verkahringur og vald alþíngis verði svo aukið, a~ því verði

veitt ályktunar-vald í öllum þeim málum, sem á~ur hafa legið
undir me\')ferð þess.

2. að ein verði sett og á einum stað, í Reykjavík, þriggja manna
yfir-stjórn í landi her, sem hafi á hendi til síðustu úrslita öll
þau valdstjórnarverk og framkvæmdarvald í íslenzkum málum,
sem ekki verður lögákve~m um, að hljóti a\') leggja undir allra-
hæstan úrskurð hans hátignar konúngsins eða ráðaneyti hans.
Að þessir yfirstjórnendur eigi setu á alþíngi og haldi þar svör-
um uppi fyrir hönd stjórnarinnar.

3. að verkahríngur, dómanda-tala og kjiir yfirdómsins á Íslandi verði
aukin svo, að hið æðsta dómsvald landsins verði í fullri sam-
hljöðun við ályktunarvald alþíngís í liiggjafarmálull1 og við fram-
kvæmdarvald yfirstjórnarinnar í valdstjórnarmálum.

4. að Íslendíngum, fyrir kosna fulltrúa sína, veitist rettur til, og
verði gefinn kostur á, a~ eiga atkvæ\')isrett að jafnri tiltölu við
aðra hluta ríkisins, í öllum sameiginlegum málum alls konúngs-
veldis ins, þeim, er lögð verða undir umræður og úrslit eins aðal-
ríkisþíngs fyrir gjörvallt konúngsveldið ; a~ alþíngi kjósi þessa
fulltrúa með meir en helming allra atkvæða.

Enn fremur hef eg það í bæn minni til þíngsíns, að það riti
það í þessari þegnlegu bænarskrá til konúngsins, sem bendingar-
atribi:

5. hvort konúngurinn, samkvæmt bæði þessu fyrirkomulagi á stjórn-
arvöldunum her á landi, sem sningíð er upp á af alþínginu 1853,
og þ,-í aðalfyrirkomulagi alls komíngsveldísíns, sem lýst er yfir
að eigi að komast á í boðun konúngs 28. jan. 1852, finni ekki
ástæðu til, a~ fela einum og sama embættismanni hina síðustu
meðferð þeirra mála, sem lögákveoíð verði um, að ekki geti út-
kljáðzt her ~ílandi, og ao hann beri þau mál upp fyrir konúngi
til allra-mildasta úrskurðar eða samþykkis.

Reykjavík, 12. dag júlím. 1855.

Jón Kristjánsson.
J. Kristjánsson: Eg vona, a~ þíngmenn gjöri góoan róm ac

þessari bænarskní, og að þeir muni styrkja hana, sem éniðurhitir
stíga fæti sínum inn fyrir þröskuld þessa sals, og inn fyrir skiln-
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aðarhrínglnn. Hún inniheldur eíngar n}'jungar, hvorki a'b formi, ne
að efni, þó hún birtist sem ný á þessu þíngi. Ef einhverjum þykir,
að hún komi ekki á rétturn tíma - því sitt sýnist hverjum opt um
hentugleika tímanna - þá hefur þeim hinum sama ekki fundizt ser
verða jafnmikill sjónarsviptir og mer fannst mer verða vio þau um-
skipti, ao sjá horfinn hinn tignarlega blæ og allramildasta anda kon-
únglegrar auglýsíngar frá 7. júní 1855, þar sem korningur lýsir á-
nægju sinni yfir aðgjörðum alþíngis 1853, þegar hinn hæstvirti kon-
úngs(tllltrúi eptir stöðu sinni og ao ésk þíngsins skýrði þínginu

greinilega fra, hverjar ástæður einkum reou, þá hin einstöku atriði
í bænarskránni voru íhuguð, eptir því sem ástæður þessar eru nú
gefnar þínginu ao úthlutan raðgjafa. þao er skýrt frá því í þeirri
konúngl. auglý~íngn, hve ánægjusamlegt hátigninni var ao sjá þao
af störfum alþíngis, hve dyggilega þao kappkostaði ao efla hag kon-
úngsins og landsins, en það eflir hag þenna bezt, ef landið verbur
teingt við konringsveldið með þeim böndum, sem bezt halda. Sumir
halda og, ef til vill, a'O bænarskra þessi verbl ár:íngurslaus, og a0
Íslendingar ei muni f,i rett til þess, að taka þátt í stjórnarlögun
landsins, eða hvernig þa'O verði teingt við komingsveldlð ; en eg er

eingan veginn þeirrar meiníngar; eg þykist hafa óræka vissu fyrir
meiníngu minni, þar sem eru skýlaus loforð og heit frá 23. sept.
1848, 12. maí 1852 og 7. jiiní 1855. Konringur er einvaldur vor,
og hann vill geyma rett vorn óskertan til þessara hluta. Hirðirinn
veit, a'ð ullin skýlir sauðnurn betur og skartar betur, sem sprettur
á honum, heldur en Mest klæði, hversu fagurlega sem þao er ofið,
og þó met alls konar litum se. Enn kynni má ske sumum at detta
í hug, að þetta væri þrabelðnl ; það getur nú verlð, en mer finnst
það konúnglegt, að heyra bænir, og þær ítrekaðar, meðan bænatím-
inn stendur yfir, þegar biðjendur semja sig vel í bæninni með hrein-
skilni, eínurð, stillíngu, lotníngu og öruggu trausti til sannleikans.
Eg vil, a'ð þíngio lúti hátigninni, en leiti þó réttar þjóðarinnar ekki
eptir fornum skinnbókum eimíngis, heldur eptir sögu nítjándu aldar,
og því sem finnst gefit samsvarandi þessari bæn innan endimarka
þessa konúngsveldis ; með þessum ummælum fel eg nú þínginu bæn-
arskrá mína til vittöku og skipulegrar meðferðar.

Þ. Jónassen: Eg get ekki annað, en alítið það éviðurkvæmí-
legt, ef þíngit væri nú ao ítreka bæn til konúngs um það mál, sein
beoit'l var um í hitt e'ð fyrra, og um hvert ver nú erum nýbúnir ao
rif skýlausa auglýsíngu Hm, at það geti ao svo stöddu ekki feíngíð
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aheyrslu, og astæöur þær, sem stjórnin fyrir munn fulltrúa síns let

þínginu í ljósi fyrir þYÍ, a~ hún ekki gæti sinnt þessu máli að svo
stöddu, voru svo ljósar og yfirgnæfandi, að eg efast ekki um, a~
þíngið hafi af þeim komízt til fullrar sannfæríngar. Eptir minni
skoðun og skilníngi lÍ málinu verð eg líka að álíta, a\') þíngið vanti
heimild til þess a'ð hreifa vi~ þessu máli a~ fyrra bragði, Stjórnin

hefur nefnilega í auglýsíngu frá 12. maí 1852 áskillð ser »lni-
tiatioet" í málinu, þegar henni þykir þar til kominn hæfilegur tími
og tilefni, og þessi auglýsíng er, a~ því leyti mer er vitanlegt, það
eina og vissa, sem eptir er a~ fara í þessu mikilvæga máli; og hún
bannar þjóðlnní að hreifa við málinu, án þess hún á~ur se til þess
kvödd af stjórninni. A~ vísu sendi þíngið í hitt e'ð fyrra um það
bænnrskra, og það var á móti auglýsíngunni, en þa\') hefur án efa
orN'ð bænarskránni til afsökunar hjá stjórninni, ao hún var samin
með mikilli stillíngu og hóglyndi, auk annars, sem, ef til vill, má
telja þínginu til afbötunar, en nú er öðru máli a\') gegna. Eg vona
því, að þíngfð hafi þann takt eða velsæmlsttlflnníngu, a'ð hreifa ekki
málinu, eins og nú hagar til, enda ætti Þíngi'6 mikið í ribyrgð, er
það varla gæti annað en spillt fyrir mrilinu eptírleíðis hjá stjórn-

inni, sem hefur sagt, a~ lnin ætli a'6 taka það til yfirvegunar og
úrslits, þegar henni þykir þar til kominn hæfilegur tími; og þetta
eigum við a'6 láta oss lynda. Eg mæli því á móti, að nefnd se
kosin í þetta mál.

P. Petursson: Þegar eg skoða þau hin gleoilegu afdrif al-
þíngis 1853, og einkanlega lögin um hina frjálsu verzlun, þá YeI"Ú
cg gagntekinn af innilegu þakklæti til komingsíns og stjórnarinnar
fyrir úrslit mála vorra ; og eg er sannfærour um, að stjórnin muni
halda áfram a'ð vinna fyrir oss í sama anda, bæði hvað sjálfri
stjórnarskipun vorri vlðvíkur, og eins eptir a'ð briíð er að koma

landi voru fyrir í komingsveldlnu. Eg er víst einn af þeim, sem
uppastúngumaðurinn heldur að muni álíta þetta fyrir þrábeíbni ; eg
held fyllilega, að það se óhaganlegt fyrir oss að fara fram á þa'ð í
þetta sinn, og því get eg ekki verið mel) nefnd í þessu máli, held-
ur held eg mer í þessu tilliti til orða hins 3. komingkjörna þíng-
manns.

"Jf. Andresson: Mer þótti ekki undarlegt, þótt þínglð hreífði
máli þessu árlð 1853; því auglýsíngin 12. maí 1852 var mjög í
köldum anda. Bæn þíngsins 1853 var hæfilega hófleg, og svar
stjórnarinnar upp á hana er í sama anda. Málio er nú vakandi
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bæði hjá þjóðíun! og stjérninui, og þíngio mun varla fara aú bæta

sig ií því, ao fást vio það mí; eg held, að stjórnin muni alls ekki
gleyma loforði sínu, en þótt alþíng sleppi að minna ii það í þetta
sinn.

Kom;ngsfulltrúi: Þegar bænarskrá var borin upp á alþíngi
1853 einmitt um þau sömu atriðí eða uppástúngur, sem þessi bæn-
arskra, er her ræðir um, inniheldur, var eg ekki mótfallinn því, að
hún væri þá tekin til umræðu á þíngínu, ekki samt í því skyni,

að eg heidi, ao atriði þau öll, er hún inniheldur, mundu verða tekin
til greina af stjórninni, heldur af hinu, aa eg hélt það vel hlýða,
að stjórnin feingi að vita, hver þá væri ósk og allt þíngsins um
þetta mál, og líka heIt eg þá, að aðalstjórnarskípnn Danaveldis

mundi komast fyr á, og ci mæta þvílíkum mótspyrnum, sem mí
lítur út fyrir. En samt verð eg nú og þab innilega og alvarlega
a\'! raða þínginu frá ao taka þessa uppástungu til umræðu, eoa
senda konúngi bænarskrá um hana. því nú stendur ekki eins á,
eins og stó\'! í hitt hlð fyrra, heldur er það mikilvæga atriði komið
fram lí þessu millibili, þatl nl., að konúngur hefur síðan sent þíng-
inu það svar upp á hina fyrri bænarskra, sem aa minni hyggju
gjörir það órátllegt aa ítreka hana aptur; og þetta svar, þó þatl se
þínginu orðið áour kunnugt, skal eg nú aptur í stuttu máli skýra
nokkuð fyrir þinginu, UIll leið og eg drep á hin einstöku atrlði
bænarskráarlnnar.

Ahrærandi hið 1. atriði eða beiðni þíngsins um, að alþíngi
verði veitt ályktunarvald í þeim málum, er undir það heyra, hefur
konúngurinn með berum orðum sagt, aa þetta verði aa bíða, þánga'ð
til a'ðalstjórnarskipunin í Danmörku er komin á, og þar að auki
hefur komingur heitíð því, að ekkert skuli um þetta atriði verða
útgjört, fyr en álit alþíngís væri feíugíb, þar af er þa'ð bæbl auð-
rlí'ðio, a'ð stjórnin hefur ekki búizt við neinni bænarskrá frá þínginu
um þetta efni, ao svo vöxnu máli, og líka virðist það bæði óviður-
kvæmilegt og óþarfi a'ð hreifa því nú, þegar viss von er á því, a'ð
þao muni verða fyrirtekið seinna. Hvað 2. atriði bænarskráarinnar
snertir áhrærandi, ao í yfirstjórn landsins skyldu skipast 3 menn,
þá hefur stjórnin leitt svo mikilvæg rök a'ó því, hvað móti því væri,
a'ð það líklega yrði til einkis, a\'! þíngi'ó nú endurnýjaði bæn sína
nm þa'ó; því stjórnin molnar, a'ð þa'ð væri ei hentugt eður tiltæki-
legt a'ð leggja niður amtmannuembættin, en væri þeim haldið, þá
aptur ;Í hinn h(íginn væri þaó óbærilega kostnabarmíkið al'l setja
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her 3. manna yfirstjórn. H. atriði bænarskrriarinnar, sem fer fram
á Þa\'}, a\'} dómendatala Iandsyflrrettarins væri aukin, og a\'} hann
yrM landsins æðsti dómstóll, kemur a\) nokkru leyti í bága víð mál-
efnið um aukna tölu í yfirréttínum, sem þegar er tekið til umræðu

og í hverju nefnd er kosin, og munu því verða töluverð vandkvæði
á, a\) taka þetta atriði fyrir, eins og það er her uppborið. 4. at-
rlði bænarskraarínnar, sem fer því á flot, a\) Ísland megi senda
fulltrúa á aðalrfkisþíng Danaveldis, er auðsjaanlega of fljótt upp-
borið, á meðan þetta aðalþing Danmerkur er ekki komið á legg;
og er það því ráðlegast að slá því á frest a\) endurnýja bæn um
þetta atriði, þar til menn sjá, hvort og hvernig þetta þíng verður
skipað. A móti 5. atriði bænarskráarinnar hefur stjórnin fært mikil-
vægar astæóur ; stjórnin telur það, eins og satt er, sem eðlílegar
aíleíðíngar frjálsrar stjórnarskipunar, að opt kunni a\) verða stjórn-
arherraskíptl, og að þessu getur þínglð ekki fundið, þar það hefur
aðhyllzt hið frjálsa stjórnarskipunarform. En þó stjómarherraskípti,
eins og nú er ástatt, sen tíðarí, en á meðan eínvaldsstjérnin stöð,

þá raskar það eingan veginn því, a\) föstum grundvallarreglum se
fylgt í úrskurðum þeirra málefna, er undir stjórnina heyra, því þó
stjórnarherrarnir sjálfir skiptist til, þá eru þó forstöðumenn stjórnar-
deildanna hinir sömu, og geta þeir se\) um, a\) hinum sömu reglum
ætí\) se fylgt, þegar úr málunum er skorið, og gildir þetta einnig
um hin íslenzku málefni, sem eru lögð undir eina stjórnardeild ser,
er hefur sinn eiginn forstöðumann, sem situr stöðugt í sínu embætti,
þó stjórnarherraskipti verði,

Eg er því hræddur um, að það fremur spilli, en bæti fyrir
stjórnarskipunarmáli vor Íslendinga, ef þíngíð nú í ótíma færi a\)

senda konúngi um það nýja bænarskrá ; og ræð eg því þínginu,
eins og áður er avíkið, öldúngis frá, al'J taka þetta mál til frekari
umræðu,

J. Kristjánsson: !>al'J, sem knýr mig til að halda bæn minni
áfram, er einmitt hið sama, og hinn 3. lwnúngkjörni þíngmaður let
í ljósi, nefnilega, að ástæðurnar fyrir þeim einstöku atriðum í bænar-
skrá þíngsins 1853, sem her ræðir um, og þessi háttvirti þíngmaður
kannast vi\) a\) Hr rituð með stillíngu og í auðmýkt andans, sen
ekki nógu ljósar.

Jón Guðmundsson: Eg tek undir niðurlag ræðu hins hæst-
virta komíngsfulltrúa, að mál þetta er svo mikils varðandi, a\) menn
mega ekki spilla því fyrir ser með því a\) rasa a\) því rifyrlrsynju,
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og eg skal a\) vísu hvorki gjora það sjálfur ne leggja til neitt þvi-
líkt, a\) þvi leyti eg hef vit á. En eg vil líka taka fram það, sem

fyrir skemmstu var hreift her í salnum, a\) uppástúnga eins manns
þarf ekki a\) binda hendurnar á heilli nefnd; þó nefnd yrbl sett i
þessu máli, þá þarf hún ekki a\) taka til greina hin einstöku atrib i
i nppástringunní, sem her liggur fyrir, heldur einúngis leggja til, a\)
alþíng biðji konúnginn, a\) hann í vísdómi sínum vilji taka til greina
þær nppástúngnr um stjórnarbót her á landi, sem þíngíð stakk upp á
1853, þegar konúnginum sjálfum þæktl tími til kominn og svo fljótt,
sem honum væri mögulegt, eptir a\) stjórnarfyrirkomulag gjörvalls
komingsveldisins væri ákveðið ; og það er ekki í uppástúngunni farið
fram á, að korningur vor taki mál þetta fyr til greina. Eg held, að
svona löguð bænarskrá frá þinginu, eins og eg nú benti á, og ef
hún væri samin svo hóglega og þegnsamlega, eins og vera ber, a\)
slíkrl bænarskrá yrði ekki tekið ómildilega af þessum vorum milda
konúngl, eg segi kOn1tngi, því eg bíð menn mikillega a\) gera mun
;i 7wnúnginum og stjórn konúngsins, og blanda því ekki saman.
hl\) má sjá af því, sem hinn hæstvirti konl1ngsfulltr'Úi las upp úr
bréfl ráðherrans um daginn, a\) þar er allt með öðrum og ómildari

blæ, heldur en á auglýsíngu konúngsins 7. júní þ. ars. Hinn 3.
konringkjörní þíngmabur sagði það óleyfilegt fyrir þíngið, a\) fara a\)

hreifa þessu máli, eptir auglýs. 12. mai 1852, en hann, sami þíng-
maturinn, sat þó her á þíngi 1853, þegar bænarskráin Ulll stjórnar-
Mtina ur samin, og minnti þ;í ekki ;i þetta, og þó var útkoruin
augl. 12. maí 1852, en her kemur það enn i ljós, sem svo opt fyrri
hefur brytt ri, ab menn þykjast sjá og skilja miklu betur, þegar ;í-
minníngln kemur fni æðri stöðum. En hvað sem líður meiníngu ni\)-
herrans her um, þá er ekki í auglýsingu konúngsins 7. júní þ. :ír
Iundlð a\) því, a\) þingið hafi farlb ólöglega al) og gagnstætt augl.
12. maí 1852 i brcnarskr.t þeirri, sem alþíng samdi og sendi um þetta
efni 1853; á þessu byggi eg mest, því það er þó sami konúngurínn,
Friðrík hinn sjöundi, sem hefur undirskrifað bæði augl. 1852 og
þessa, sem nú er send þinginu 1855; og þó hinn 3. konúngkj1irni
þingmaour vilji ml prédika oss, ao það se á móti réttum takt, a\)
semja nú ítrekunarbænarskrrí um þetta mál, þá er þa\) eingu ráng-
ari "takt" mí, heldur en það var 1853, og það verour ekki rángari
takt fyrir það, þ6 ráðgjafarnlr i Danmörku sýnist ao slá hann Ille\)
ii\)l'I1 lagi.

Af athugasemdunum við hin einstiiku atriði í uppastringunni,
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sem hinn hæstvirti konúngsfulltT1ti tók fram, sem allar voru næsta
hégværar og ljósar, vil eg eimíngis svara einu, nefnilega þVÍ, "al'!
eigi se nauðsynlegt a~ hafa Íslenzkan rá~gjafa í Íslenzkum málefn-
um", af því hin íslenzka stjórnardeild se þó ein og hin sama, og
megi menn því her eiga víst, al'! afgreiðsla og úrskurðir málanna
he~an muni allir fara í eina og sömu stefnu og eptir einni og sömu
skoðun og grundvallarreglum. Eg held ver höfum fleiri en eitt dæmi
upp á, a~ út af þessu getur borið, Ver höfum feingið einn úrskurð
frá rá~gjafanum, sem var fyrir nýaríð, og annan úrskurð frá rað-
gjafanum, sem næst kom á eptir, um eitt og sama mál, og beint
ofan í hinn fyrra, og sýnir þetta bezt, a~ skoðanir og grund-
vallarreglur stjórnardeildarinnar standa ekki á stöðugu, og að það er
mjög valt a~ byggja eða reiða sig á þær; þessir úrskurðir ahrærbu
al'! vísu ekki nema rettíndí eins einstaks manns, en veruleg réttindi
hans; og eg veit ekki, hval'! getur verið sorglegra eða ískyggilegra,
heldur en það, þegar menn mega óttast, a'b úrskurðir hinna æðstu
stjórnenda eru gjörðir marklausir og apturkallaöír al'! faelnum vikum
liðnum. A~ öðru leyti fel eg þínginu þetta mál, og mæli ei frekar
með nefnd; en eg ræð til hennar að mínu leyti, og vil taka það
aptur fram, að, þó að nefnd verði kosin í málið, þá er hún ekki
bundin "i'b hin einstöku atríóí í uppástúngunni. En eptir þVÍ sem
svar stjórnarinnar hljóðar, þá álít eg nauðsynlegt, að þetta hefðraða
alþíng riti annaðhvort bænarskrá um þetta mál eða ávarp fl komings-
ins fyrir þínglok, ekki eingaungu þakkarávarp fyrir gjöf' hinnar frjálsu
verzlunar og mildilegar undirtektir hans undir málefnin heðan 1853,
heldur jafnframt lÍ þá leið, að vér vegna ýmsrar skoðunar stjórnenda
hans ;i málefnum þessa lands og undirtekta þeirra undir þau, getnm ekki
verið kvíðalausir fyrir framtíð vorri. Eg áskil mer rett til að bera
npp serstaka uppástúngu um ávarp til komings í þessa stefnu, ál'!ur
en þessu þíngi er lokið.

P. Petursson: þa'b er að vísu satt, að nefndin er ekki bundin
,il'! bænarskrána eða uppástúnguna sjálfa; en það er spursmal, hvort
þíngið se ekki bundið "ið bænarskrana, sem send var til stjórnar-
innar 1853 og sem ítrekuð er í þessari bænarskra ? Yrði nú sett
nefnd í þessu máli og það síðan rætt á þessu þíngi, þá kæmist þíngíð
annaðhvort til þeirrar niðurstöðu al'! halda fast við þau sömu atriði,
sem það bað um 1853, eða víkja frá þeim. En mundi mí ekki vera
varlega farandi fram í þa~. a~ halda fast ,i'ð þessi sömu atriði, áður
en þíngíð veit, hvernig stjórnarskipun gjörvalls komingsveldlslns verð-
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nr korníð fyrir? Gæti það ekki hæglega aðborið, a~ Íslendingar vildu
breyta einhverju í þessum atriðum, þegar þeir sjá, hvernig stjórnar-
skipun Danmerkur ætlar at raðast, og a~ þeir vildu laga sig í ein-
hverju þar eptir? En mundi það þá ekki verða því til fyrirstöðu,
sem nú er SYO opt hreift her í salnum, a~ það se hnelsa fyrir þíng-
i~ at biðja um breytíngu á nýjum lagaboðum eða þeim uppástúng-
nm, sem þínglð nýlega hefur farið á flot? En kæmist nú þíngið að
annari níburstöðu í þessu efni, en það komst 1853, mundi það þá.
ekki þykja hviklyndí af þínginu a~ fara að breyta þessu nú? Eg
er því þeirrar meiníngar, a~ bezt se a~ skjóta máli þessu á frest,
að minnsta kosti til næsta alþíngis.

J. Sigurðsson: Ári~ 1853 virtist mer mikil nauðsyn a~ hreifa
þessu máli, og mun fleirum hafa vírzt svo, því menn þöktust ekki
hafa getað korníð meiníngum sínum fram fyrir konúnginn í reglulegu
formi 1851, nefnilega frá þj óHundinnm. En nú, þar meiníngar vorar
eru komnar fram fyrir korning og svar hans þar upp á aptur til vor,
ao mer virðíst þægilegt, og loforð hans fyrir, a~ rnalið skuli vera
borið undir alþíng, á~ur þar í yrði neitt afraðlð, þá þykir mer þetta
:ínægjanlegt í bráð, og vil eg bíða í trú og þolinmæði eptir því, at
hentugleikar stjórnarinnar komi með málefni þetta her til þíngsins,
en ekki framar hreifa því í þetta sinn.

P. Sigurðsson: Mer þótti gott, a~ málinu var hreift 1853, og
þykir mer nú enn gott, a~ minnzt se á hinn sama hlut, en þótt
kenni kulda nokkurs af svörum ráðherrans (Konúngs(ulltrúi: Nei,
þao er ekki kuldi, það eru ástæður). Jæja nú nú, en mig
minnir þó, að 7wmíngs(ulltrúi skýrbí þínginu frá, að vegna þess,
ao bænarskrá þíngsins til kornings í þessu máli 1853 heföl verlð
svo hóglát, þá væri það a\'! þessu sinni láti\'! óauglýst, hvort Íslend-
íngar ættu nokkurn rett til ao ræða um stjórnarfyrirkomulag hjá ser.
[ietta er sami blærínn, sem sterkast lýsti ser :í þjóHundinum sællar
minníngar og sem mönnum er ekki úr minni lioi'b, og hinn 3. kon-
ringkjörní þíngrnaður sagðí, að yer Íslendingar hefðum ekki rett til
a'b segja meiníngu vora í þessu máli voru, þa'b skil eg eingan veg-
inn, sem Íslendingur, ao Vel' ekki megum það í fullu frelsi. þa'b CI'

alkunnugt, hvað lángt ver erum frá Danmörku; allkunnug er a'b lík-
indum stjórninni saga vor og gömul þjó~rettindi, líka loforð konúngs
af 23. sept. 1848, að ræða um stjórnarfyrirkomulag af Íslendíngum
í landinu sjálfu, og þá ný-auglýst loforð konúngs, ao máli þessu ekki
skuli ráN\) til lykta, fyr en það se á()ur borið undir álit alþíngís.
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Eg læt mer því lynda, þó ekki se mína send bænarskrá í þessu máli ;
eg reiði mig á loforð komingsíns og vil SYO bíða.

Forseti bar máli~ upp til atkvæða, þar e~ tvær væri melníngar
þingsíns um, hvort nefnd skyldi kjósa eður eigi, og var það fellt með
18 atkvæðum.

Fundur akveðlnn IIIll 11. stundu næsta dag.
Fundi slítið.

14. júlí - níundi fundur.
Allir á fundi, nema forseti, sem tilkynnti, a\') hann eigi gæti

komið sökum lasleika ; settist þá varaforsetinn, Iögfræðíngur Jón
Guðmundsson, í forseta sæti og las tilkynníngu [orsetans upp fyrir
þínglnu. Gjörðabók frá fundinum í gær var lesin upp og sam-
þykkt.

Varaforseti kvað upp, að eptir dagsknínní væri einúngis til
umræðu í dag nefndarálit Ulll konúnglegt frumvarp til tilskipuna1'
um breytírtg á tilskipun 8. marz 1843, vi\')ví!,jandi kosníngum til
alþíngis. Var þá nefndarálitill afllent framsögumanninum, sera E.
Ó. xou, og las hann þa~ upp, svo hljéðandí :

Hill helðraða alþíng hefur kosið oss undirskrifaða í nefnd, til
að íhuga konúnglegt frumvarp til tilskipunar um breytíngu á til-
skipun 8. marz 1843, viðvíkjandi kosningum til alþíngis, og áttum
við a\') birta huga vorn fyrir þínginu frumvarpinu víðvíkjandi.

Ept.ir all nefndin hefur nákvæmlega íhugað málið, getur hún
ekki betur Sell, en al'>frumvarpið se í öllu verulegu samkvæmt því,
sem alþínglð stakk upp á 1853, þó leyfir hún ser a\') gjöra víð
frumvarpið eptirfylgjandi athugasemdir:

Við 1. gr.
Litt, d. Eptir ))kaupstal'>arborgarar« ætlar nefndin ætti a\')bæta

við : og þeir, sem eiga múr- eða timbur-hsie , í verzlunarstöðum
landsins; líka handiðnamenn sama staðar, þó eigi seu þeir b01'g-
arar, því hún þykist sjá fram á, all margur kunni sá slíkur að
vera, sem ekkert borgarabref hefur tekið, og ekki heldur hverfur
undir neinn af þeim undangángandi staíliðum, og væri þ-ví síður
sanngjarnt, að útiloka slíka frá kosningum, sem þeir eru efnaðri, og
geta verið mörgum góðum kostum búnir. þar á móti hefur nefnd-
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inni þótt betur hlýða, að "þúrrabúoarmennú útilokist frá þessum
staflið, og um þá eigi að gjörast nýr stafliður, svo hljóoandi:
c : ]Jurrabúðarmenn, sem að minnsta kosti gjalda til sveitar- eða

úll;jal'-þar(a 6 rd. árlega.
Nefndin heldur Sel' í þessu tilliti ,io ályktun alþíngis 1853,

fyrir því, ao þess lægra sem þessi þeirra gjaldstofn (census) er
settur, því fleiri þeirra komast ab, og gætu þannig, ef til vill, haft
uf mikil áhrif á kosníngarnar ao tiltölu yiú aðrar stéttir,

Vio enda 1. greinar meinar nefndin ætti að bæta, sem aðal-
reglu við alla kjósendur: og þar að auki hxorlci þiggur af sveit,
nr) stendur i skuld (yrir þeginn sveitarstyrk.

\'ið 2. og 3. gl·. finnur nefndin ekkert athugavert.
Við 4. gl'.
Eptir orðin í byrjun greinarinnar: "þessar eru samdar", el' nefndin

þeirrar meiningar ao orðast eigi: skal kjörstjóri rneð þeim iceimur
miinnum, CI' hann samkvannt tilship. a] 8. marz 1843 § 16 kveður
srr til aðstoðar í kjörstjórninni, rannsaka þær, etc. Nefndinni
virðast nefnilega 01'0 frumvarpsíns vera svo Iöguö, að af þeim
megi leiða, að kjörstjóri megi taka mco ser hverja tvo, sem hann
vill, til ao rannsaka og leiðrétta kjörskrárnar, en hún heldur, ao
hann eigi til þess starfa einúngis að viðhafa þá 2, sem hann velur
með ser í kjörstjórnina, og einga aðra, svo þeir frá upphafi geti
verið því kunnugir, "em fram fer kjörstjórninni vlðvíkjandí.

Við 5. gr. finnur nefndin ekkert athugavert.
rið 6. 01'.
Nefndin hefur komizt á þá skoðun, ao hyggilegast se, að aðal-

þíngmaðurlnn se (y rst kosinn af öllum kjósendum, og varaþing-
Illaourinn al'>þVÍ búnu. Hún býst að sönnu víð, ao á móti þessari
skoðun verði það haft, að þetta orsaki mikla tímatöf og uppihald
fyrir kjösendurna, einkum nú, þegar kosníngarrétturinn er svo mjög
rýmkaður, hjá því sem <Í'ður nr, ao svo a() segja hver og einn
getur náo til ao kjósa; en nefndin ber ekki kvíðboga fyrir tíma-
töfinni, því auk þess ao kosning og bókun verour ao gánga helmingi
fljótar, þegar kjósandi tilnefnir einúngis einn, eins og líka bókun þess
eina nafns fljótar en ao bóka 2,. 8,'0 í því falli kemur allt í sama stað
niður, svo þarf varla ao óttast fyrir, að kjörfundir verði sóttir af
öllum kjósendum, má ske ekki meir en af % þeirra, nema minna
se, l'cssi nefndarinnar skoðun er og ekki annað en nákvæmari á-
kvörtun 1I1l1 aðferðina til al) ná þeirri reglu, sem bæN alþíngit':
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1,853 næstum í einu hljóN ákvað, og sem líka frumvarpið fer fram
á. Nefndin ætlar því, al'l 6. greinin ætti al'! orðast þannig: "I
hverju kjördæmi slíal srrhver sá, sem tillwsníngar geingu'f, nefna
þann fyrst með nafni, sem hann hýs til aðalþíngmanns, og þega?'
þeirri kosníngu er af öllum lokið, þá eins þann, er hann kýs til
'varaþíngmanns".

rið 7. gr.
Til þess a\) byggja fyrir allan misskilníng á orðinu "alþíngis-

maður", hvert bæði nuí í þreingra skllníngí takast um þann,
sem fer til alþíngis, hvort það svo er aðalþfngrnaður eða varaþíng-
maður, og þá einúngis um annanhvorn , eða þá í rýmra skilníngi,
um þá baða sameiginlega, og í þeim sldlníngi mun greinin taka
orðið, þá vill nefndin byrja greinina þatmig : "Einginn er rétt kjör-
inn aðalþíngmaður eða raraþíngmaður, nema", etc.

ríð 8., 9. og 10. greinir finnur nefndin ekkert athugavert.
Samkvæmt Iramanskrifuðu leyfir nefndin ser al'! raða alþíngi til

a'O gjöra svolátandi breytíngnr í því komínglega frumvarpi um kosn-
ingar til alþfngis:
1. A'O í 1. gr. litt. d. útilátist: "og þurrabúðarmenn", og í þess

stað setjist: "og þeir, sem eiga m1Ær-eða timbur-hús í verzlun-
arstiiðum landsins, og handiðnarnenn samastaðar, þó eigi seu
þeir borgarar", og Í enda þeirrar greinar útilátist orðin : "og
standa ekki í skuld fyrir þeginn sveitarstyrli(/.

2. AI'l í § 1. viðbætíst litt. e svo hljól'landi: "Þurrabtíðarmenn, sem
að minnsta kosti gjalda til sveitar- eða bæjar- þarfa 6 rd.
árlega.

3. Al'! víð enda 1. gr. bætist: og þar að auki hvorki þiggu1' af
sveit, ne stendur í ekuld um þeginn sveitarstyrl e,

4. Al'! eptir orðín í § 4.: "þessar eru samdar", orðíst þannig: "skal
kjörstjóri með þeim 2 mönnum, er hann samkvæmt tilskip.
8. marz 1843 § 16 1.veður SrT til aðstoðar í 1;jörstjúrninni,
rannsaka þær", etc.

5. Ati 6. gr. orðíst þannig: "I hvetju kjðrdæmi skal serhver sá,
er til kosníngar geingur, nefna þann fyrst með nafni, sem
hann kýs til aðalþíngmanns, og þegar þeirri kosníngu er af
öllum lokið, þá eins þann, er hann ký.~ til varaþíngmanns(/.

6. Al'! 7. gr. byrji þannig: "Einginn<:r rett kjörinn aðalþíngmaður
eða varaþíngmaður, nema", etc.

7. Me~ framanskráðum breytíngum finnur nefndin sjálfsagt, a'l>
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þíngib þegnsamlegast beiðist þess, að hans hátign komingurlnu
mildilegast leiði Irumvarpið, með ofannefndum breytingum, í Wg.

Reykjavík, d. H. júlí 1855.

Þ. Sreinbjurnsson, Y. Finsen. E. Ó. Kúld,
formabur. frarnsagumabur.

Fral1lsugumaðul',' Nefndarálitið hefur haldið Ser víð frum-
varpið og uppasningur alþingis 1853, og af því eg ímynda mer, að
þingmönnum muni vera það kært og þeir því má ske ekki finna mikið
a(') því, þá ætla eg nú fyrst um sinn ekki að tala fleiri orð, fyr en
l'g se, að fleiri standa upp.

Þ. Jðnassen : Eg hef eimingís eina athugasemd a'ð gjöra við-
víkjandl því upplesna nefndaráliti, en það er um breytíngu þá, cr
nefndin hefur gjört Í frumvarpi stjórnarinnar víðvíkjandi kosníngar-
retti tómthúsmannanna yfir höfuð. Nefndin hefur nefnilega stúngió
upp á, að kosníngarrðttur túmtlnismanna- se bundinn við 6 rd,
gjald til sveitar, en í frumvarpinu er réttur þessi a'ð eins bundinn
vlð 4. þetta 4 rd. gjald, sem í frumvarpinu er áskilið, sýnist mer
vera öldungis vlb hæfi, þVÍ eg se fram á, að, ef kosníngarréuurinn
er bundinn við 6 rd., þá yrðu tdmthrismenn, sem yfir höfuð í Reykja-
vík ekki borga nema 4 eða 5 rd. til sveitar, nærri þVÍ allir útilok-
aðir, að 4 eða 5 undanskildum. Og mer þykir því frumvarp stjórn-
arinnar hafa farið mjög nærgætnislega íþessari ákvörbun, og sannan
meðalveg. að aðgættum öllum málavöxtum. það hefur að vísu áður
verið mín meiníng, að kosníngarretturinn ætti að tryggjast með ein-
hverjum útvortís skilyrðum, helzt fjáreign, og henni enda meiri, en
nefndin ákvebur ; en þessi skoðun á málinu er nú orðin undir, og
það orðin gildandi grundvallarregla, að láta sem flesta komast að,
og verða þessa rettar aðnjótandi, og sú tryggíng fyrir góori brúkún
þessa réttar, sem áður var álitin nauðsynleg utan frá, er nú, ao
kalla, gjörsamlega fallin í burtu; en gott mannorð, hyggindi og
skynsemi látin vera það eina eða aðalskilyrði fyrir kosníngarréttin-
11111. En þegar svo er komið, viroist mer þVÍ síður astæða til að
binda þenna rett við það, hvort einn borgi 4 eða 6 dali til sveitar ;
tryggíngin, að því leyti hennar er leitað í efnunum, er jafnmikil
í hvorutveggja tilfelli. Her er allt komið undir Því, hvernig maður
er sjálfur úr garði búinn, og sú er og skoðun stjórnarinnar á mál-
inu. Eg felli mig heldur ekki við, að nefndin skuli vilja þraungva
um rett þenna hjá einstökum flokki manna, og fara þannig í tölu-
vert ófrjáblegri stefnu en stjórnin, sem eptir mínu áliti hefur fari!'
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svo hæfilega bil beggja. Nefndin hefur og sningið upp ;Í kosníng-
arrétt! fyrir iðnaðarmenn, þó þeir eigi ekki hús ne hafi borgara-bréf.
Mer þykir þetta nú ísj.irvert og ástæðulítíð, því í þenna flokk koma
tómir, úngir íðnaðarsveinar, og eg se ei neina ástæðu til ao hleypa
þessum mönnum ao her, því þeir gefa eingu meiri tryggíngu fyrir
Því, ao þeir hafi vit og vilja á því ao neyta vel kosníngarrðttarlns,
og því síður meiri lífs reynslu eða menntun, en tómthúsmenn með 4
rd. sveltargjaldl, nema miður sð,

Framsiiqumaöur : Nú, það voru þá tómthúsmennirnir, sem
fyrst vöktu athygli þíngmanna. Nefndin heIt fast við aðgjörðir al-
þíngis 1853, og þá var 6 dala gjaldið samþykkt með 13 atkvæðum
gegn 7, og eg se ekki annað, en nefndin hafi farið skynsamlega að,
með því að binda tómthúsmennina "io hærra gjald en frumvarpið.
Eg veit nú ekki, hversu tómthúsmenn her við Reykjavík eru ao ser
eða hve nppbyggilegir landi og lýo !!!, en nefndin hafði ekki Reykja-
víkurmennina fyrir aðalreglu fyrir allt landíð ; tómthúsmennirnir
rángla híngað ofan úr sveitum, annaðhvort af því þeir loða ekki í
vist eða tolla þar ekki, eða þykja ei nýtir til ao verða bændur, og
eru optast nær ekki mjög svo uppbyggiIegir. Eg man til þess, ao
ário 1853 var þess getið her á þíngi, að útgjöldin til fátækra her
í Reykjavík væru mikil, en tillög þurrabúðarmannanna of lítil að
tiltölu við annara. Eg se nú ekki annað betra ráo, fyrst SVOlUl.

mikið er um að gera, ati þeir nái í kosningarrétt, en ati hækka gjöld
þeirra til fátækra, svo þeir fái kosið. Hinum háttvirta þíngmanni
þótti nefndinni takast (,heppilega, með því hún vildi gefa íbnaðar-
mönnum kosníngarrétt ; eg veit nú alls ekkert um, hversu menntun
þeirra er á sig komin her í Reykjavík, en hitt veit eg, ao þeir
íðnaðarmenn, .sem eru út um land, eru vel ao ser og vel á sig
komnir í því tilliti, og yfir höfuo ao tala betur en tómthúsmenn.

Þ. Sveinbjörnsson: Eg vildi taka fram sem vitibót við ræðu
framsögumannsins, ati hinn þrlðjí konúngkjörni þfngmaður hefur
elnúngis skoðað túmthúsmenn he1' í Reykjavík, og hvati þeir her
hafi goldíð ; en það er ekki enn sagt, hvað þeir muni gjalda; menn
víta, ao her muni nú hækka gjöld vio frjálsu verzlunina, og það
verður þíngíð einnig ao athuga.

II. Kl'. FI'ið1'iksson: Þegar eg lít augum mínum á frumvarpið
og nefndardlítið um það, þá se eg ljóslega, að það er her UIll bil
híð sama, sem alþingi stakk upp á 1853, og mer finnst eigi orsök
til að breyta því til neinna muna. Í 1. gr. a er breytt Í frum-

741



varpinu, og sagt "til rfkíssjóðsíns" í stuo þe::l:;, er alþíngi stakk

upp á 1853: "til allra stétta"; eg finn ei ástællll til þeirrar
breytíngar; það er einúngis einn gjaldstofn, sem það er bundið Yio,
nefnilega gjaftollurinn, og rískll eg mer breytíngaratkvæðl um það,
Í 1. gr. b getur orðið "settur(/ verið undirorpið misskilníngi ; því
þao má bæði skilja það um embættísmann, sem hefur feíngíð veitt

embætti, og eins um þann, sem er settur (eonstitueret) í embætti,
en mer finnst, a'ö menn eigi ekki all fá kjörgeingi fyrir það, þótt
þeir séu um stund skípaðlr í embætti. Prestar eru þeir einu em-

bættismenn, sem stlptsyflrvöldin veita embætti, og því stíng eg upp
:í, a'ö þar standi: "prestar og aðrir konúnglegir embættismenn «; þa'ö
er ljósara. Eg er samdóma nefndinni í, að þurrabúðarmönnunum se
sleppt út úr tölul. d, og þeir seu haf Nr í tölulið sér, en viðauki

nefndarinnar er mjög svo ótiltekinn, þar sem hún segir "múr- eða
timbur-hús"; það getur verið hjallur, eg tala mí ekki um, ef hjall-
urinn væri þíljaður á öðrum endanum, og þá gefur hjallurinn honum
kosníngarrétt ; hinn 5. konúngkjörni þíngutaður man YÍ:3t eptir, að

það hefur ollað vafa her í bænum, og nefndin hefur sjálfsagt eigi
ætlazt til, að hver smákoflnn, þótt hann væri úr timbri, veitti kosn-

Íngarrett og kjiirgeingi. Eg vil hafa akveðlð verð á húsinu, SYO

sem til a\) mynda 500 nl. Um þetta tískil eg mer því rett til
brcytíngaratkvæðís. .t\. hinn bóginn er bætt við : "í oerzlumarstöð-
um landsins", og finnst mer það eigi eiga "ill, því ef einhver maður
ætti hús rétt fyrir utan bæinn eða í grennd vi'O hann, þá væri hann
útilokaður, af því Inisið stæði ekki í bænum, eða á landi bæjar-
ins, en mer finnst htisið eigi a'O veita kosningarrétt og kjörgeingi
eins fyrir þao, þótt það eigi standi lÍ kaupstaðarléð. Eg ViI því, að
þessu se sleppt. Hinn þriðji komingkjörni þingmaður gat og um, að
honum fyndist óþarfi a\) bæta við iðnaðarmönnum, "þó eigi séu þeir
borgarar", og er eg honum samdóina í þVÍ, því iðn þeirra gefur þeim
ller einga meiri menntun en hverjum öðrum, og eru þeir eigi bet.ri
en tómthrismennirnír eða þurrabúbarrnennlrnir, og hafa ekkert tæki-
færi til a\) taka framförum í menntun, þó þeir séu eitt eða tvö ár
her í Reykjavík, fremur en tómhúsmennirnir. 1853 stakk alþíngi
upp á að binda kosníngarrðtt tómthúsmanna víð 6 rdd., en stjórn-
arfrumvarpið stingur upp á 4 rdd. Nú í vetur voru her íReykjavík
eitthvað 140 tómthúsmenn, sem gjalda til sveitar, og af þeim eru 6,
sem gjalda 6 rdd., þar á meðal ein ekkja, sem ekki getur korníð til
greina. þa\) er þ,í 1/28 af þeim, sem get.ur feíngíð kosníngarrétt,
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en í sveit fær :óerln-er briandi maður kosuíngarrétt, Af þessum
140 témthúsmdnruuu gjalda á hinn bóginn 39 4 rdd. og þar yfir;
en þó þetta se lágt, þ,í getur þa'b hækka tl, svo fleiri kornist að, og
þa'b er sanngjarnt. því þegar Yl em lítiloka'bir af tómthúsmönn-
unum, en einúngis 1/2°' ef til vill, af öðrum gjaldþegnum. þ,l el'
það alls ekki sanngjarnt, og þessi ójöfnuour kemur einmitt lángmest
fram her í Reykjavík. Þa'6 er allt af verlð a'6 segja, a'6 her se
minna goldið en annarstaðar, og allt af er verið a'6 vísa til þess;
það er verlð a'b kveina og kvarta yfir sveitarvandræðum annarstaðar,
sem alstaöar eiga að vera meiri en her, og sem allt se tómthús-
mönnum a'6 kenna, og þeir komist því allir ao annarstaðar, vegna
þess þeir gjaldi svo mikið til sveitar; þetta heyri eg sagt, en hvergi
se eg þa'6 sannað. Mer vírðlst ísj.írvert fyrir þíngio a'b binda þenna
flokk SYO miklu meir en aðra, og áskil eg mer breytíngaratkvæðí
vio 1. gr. d. A'b öðru leyti er frumvarpio samhljóða upp.ístringum
þíngsins frá 1853. Eitt atríbí sýnist mer og athugavert, þó eg eigi
nú vilji óska breytíngar á því eða gera þa'6 a\) beinni uppástringu ;
þa'6 er um alþínglstilskipunlna sj.ílfn ; eg lít á hana, sem hin helg-
ustu allra laga vorra, því hún er eins og grundvallarlög vor, enn
sem kornib er, og þeirri tilskipun ætti eigi a'6 breyta, nema nauðsyn
bæri til, og sízt köflum úr henni, heldur ætti a'6 taka hana og lag-
færa alla; alþíngi hefur og sjálft breytt í henni sumu, t. a. m, um
a'6 hafa alþíngissalinn lokaðan, því 11'6 hann er opinn - og þa'Cl
vildi eg líka helzt -- og svo er um fleira, og tek eg þetta einúngls
til dæmis; en heldur væri hugsandi að leggja tilskipunina fyrir næsta
þíng, heldur en fara að hreifa víð nokkru af henni nú; en vegna
þess, a'b kosníngarlögln eru sá hluti hennar, sem mest nær til al-
menníngs, og breytíngar á þeim eru mjög nauðsynlegar, en eg lí
hinn bóginn eigi get ;ítt. það víst, a~ stjórninyr'ði Min a'b gánga
frá lögunum fyrir alþíngiskosníngar 1858, ef málinu nú væri frest-
a'6, þá vil eg eigi koma með þá uppástringu að fresta þessu máli,
og æskja, að öll tilskipunin yrði lögð fyrir alþíngi 1857.

J. Petursson: Mer lízt vel á það, sem varaþíngmaður Reykja-
víkurbæjar nú mælti, og mun bezt a\) skjóta breytíngu í alþíngis-
tilskipuninni á frest fyrst um sinn, meðan alþíng hefur ekki Ieínglð
meiri verkahríng en það nú hefur. Hún er eins konar grundvall-
arlög fyrir landið, og þeim á ekki a.~ breyta, nema breytíngin s~e
mikilvæg; hún er og gefin af þeim konungi, sem vildi Íslandi hið
bezta. Eg vildi geta þar næst um ýmislegt áhrærandi frumvarpið,
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og er það þá fyrst 1. gr. a, ,,til ríkissjóðsin.~'·. par er meint til
bænda í sveit; það eru sumir sýslumenn, sem ekki skila öðru en
lögmanns tollinum til ríklssjóðslns af sýslugjöldunum, en hafa hin
sýslugjöldin í embættislaun sín, hvar af þeir þó sjálfir eiga a'ð greiða
víst árlegt afgjald; mí er lögmannstollurinn fyrir hvern bónda haróla
lítill, t. a. rn. 1 fiskur eða 3 skild. þa'ð, sem margur bóndi því með
sanni getur sagzt að lúka til rfkíssjóðslns, er harðla líti'ð gjald, og
óverulegt til að byggja á því kosningarréttinn. þurrabú'ðarmenn,
sem einga grasnyt hafa, komast stundum eptir frumvarpinu let tara
a'ð kosníngunum en bændur, sem hafa grasnyt, og eg se ekki, því
þeim se gert hærra undir höfði, einkum eptir þeirri lýsíngu, sem
framsögumaður gaf á þeim. Eptir frumvarpinu geta þannig ekki
hreppstjörar ne gamlir stúdentar (fyrir 1826) haft kosníngarrétt, og
ekki, þó þeir borgi Língtum meira til sveitar, en þurrabúðarmaður-
inn, því þeir borga ekki þegnskyldu, og virðíst mer hart að útiloka
slíka menn; eg vildi því láta breyta því á þá lelb, að bændur og
þurrabtíðarmenn, er þegnskyldu lúka, eptir hinum almennu regl-
um, er um þegnskylduna hljóða, hefðu kosníngarrett, og þó ein-
hver se sökum serstaklegra lagaboða undanþeginn frá henni, að
peir seu ei útilokaðir fyrir þá grein. Eg kann betur vi'ð orðið þegn-
skyldu; það er gamalt og haft um gjald til konúngs, og þar vlð
yröl gjaldið, sem kosníngarrétturlnn byggðist á, ríflegra opt. Vi'ð-
víkjandi stafli'ð b kann eg betur við breytíngu varaþíngmannsins
fyrir Reykjavík, heldur en orð frumvarpsins, og er þar víst ekki
meint til annara en presta, þar sem talað er um embættismenn, setta
af stiptsyflrvöldunum. Áhrærandi staflið e um menn, sem hafa tekið
lærdómspróf, þá eru þau lærdómspróf ýmisleg, og se eg ei, hví þeir
menn ekki geti beðið, unz þeir kæmust í embætti eður yrðu bændur.
þa'ð væri að minnsta: kosti viðkunnanlegra að tiltaka: "lærdómspróf,
er gæfi þeim rett til a'ð sækja um komingleg embætti". Í staflíb d
felli eg mig vel víð breytíngu nefndarinnar, um a'ð þeir hafi kosn-
íngarrétt, sem eiga múr- eða timbur-hús, en eg vil ákveða dýrleika
þess, og finnst mer varaþfngmaðnr Reykjavíkur tiltaka of lítið; eg
vll tiltaka ] 000 rdd. Eg se ekki annað, en að handíónamenu hljóti
að heyra undir annanhvorn flokkinn, borgarana eða tómthúsmennina.
Víð 9. grein vil eg bæta niburlagi alþíngistilskipunarinnar, því þar
vi'ð fær Mn sömu helgi og tilskipunin sjálf.

Framsiiqumaöur : Her hafa þá heyrzt nýjar raddir til al'!hnjáta
í nefndina, og þa'ð er líklega enn sem fyr, aú nýir vendir sópa bezt.
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því hvorugur þessara heíbruðu þíngmanna úr Reykjavík eða Stranda-

sýslu hefur átt her þíngsetu fyr, enda hefur hvorugur láti'ð sitt eptir
liggja að atyrða a'ðgjör'ðir alþíngis 1853; annar þeirra sagði, a'ð al-
þíngislöggjöfin 8. marz 1843 væri helgari en öll önnur lög Íslands,
og þessa helgi hefur þá alþíng flekkað 1853 með því a'ð biðja um
þetta frumvarp, er her liggur nú til umræðu. Svona skildist mer
ræða hins heíðraða þíngmanns úr Strandasýslu, og af líkum anda
ilmaði ræða þíngmannsins fyrir Reykjavík, og 'vilja þeir þá, a'ð þetta
þíng skjóti skolleyrunum víð frumvarpi stjórnarinnar, og vilja eigi
breyta tilsk. 8. marz 1843, þar sem ekki einúngis þjöðín og full-
trúar hennar hafa fundið henni ábétavant, heldur hefur og sjálf
stjórnin lagt frumvarpið fyrir til að breyta þessari löggjöf. þa'ð
verður nú dæmt um það, þegar breytfngaratkvæðín koma til um-
ræðu, livort þau muni verða "helgari" en alþíng 1853. þó gátu
þessir heiðruðu þíngmenn samt ekki orðíð alls kostar samhljóða í
þessu efni; öðrum þótti nefndin hafa tyllt skör hærra retti þurra-
búöarmanna ; en hinum og fleirum þykja þeir settir of lágt, aptur
sumum of hátt. Eg vil þá reyna til a'ð laga það, og hækka þá
heldur upp í 10-20 rdd., heldur en fara með þá niður í 4. þa'ð
má nú ekki ætla það, a'ð eg sem nefndarmaður sæi gallana á nefnd-
arálitinu eins vel og hinn heiðraði þíngmaður Reykjavíkur; eg hef
ekki heyrt her á landi, a'ð hjallar væri láti'ð þýða sama sem timb-
ur- eða múr-hús, en það kann má ske að vera Reykjavíkurmál. Eg
veit það ekki. Hann barðíst leingi fyrir því, a'ð tómthúsmenn væri
eins menntaðir og handlbnamenn; en þó eru flestir handiðnnmenn
út um landið menn, sem hafa siglt á unga aldri, og þá allmargir
geingio á sunnudagaskóla eða notið einhverrar þess konar uppfræð-
íngar. .A';tIi margir tómthúsmenn hafi gert það? Hvað því viðvík-
ur, sem fundið hefur verið að því, að nefndin heIt orðinu » ríkis-
sjóosins" og hafði ei heldur »ti1 allra stétta" eða »þegnskyldu", þá
se eg ekki, í hverju sú breytíng fer betur, því eg held það se auð-
skilið, hverjir gjaldi til rfklssjúðslns ; það eru nefnilega þeir, sem
gjalda »ti1 allra stétta", Vlðvíkjandl breytíngunni á orðatiltækinu
))settur" í 1. gr. b, sem þingmaður Reykjavíkur gat um, þá hef eg
eigi svo mikið á móti henni, ef nefndarmönnum mínum þætti það
betur fara, að eg ac sinni vilji fara um hana mörgum orðum,

Þ. Guðmundsson: Eg þekki eingan tröppugang í helgi lag-
anna; sá sem syndgar á móti því hinu minnsta boðorði, brýtur þau öll.

J. Sigurðsson: Eg ætla mer ekki a'ð verða Iangorður í þetta
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skipti, eins og eg se ao sumir gjora ser ao reglu, en bæta því við
það, sem hinn heiðraði þíngmaður úr Strandasýslu sagðl, að eg veit
viðvíkjandi orðunum "gjaldi til rfkissjéðsíns", ao sýslumenn taka lög-
manns toll og tíund af þeim, sem þó ei borga til sveitar, en þá þykir
mer nóg rýmkuð kosnfngarlögin, ef þeir skulu fara ao kjósa, sem
verður þó að gefa eptir sveitarútsvar sitt. Hvað kosníngarréttinum
viðvíkur, þá vil eg, ao þíngíð haldi ser til hins nattrirlega frelsis,

og í því tilliti felli eg mig vel YiO þá skoban, sem hinn heiðraði 3.
konúngkjörni þíngmaður drap á, nefnilega, al'l kosníngarretturinn væri
bundinn víð vit manna og gott mannorð, og þetta er augnamíð stjórn-
arinnar. þar næst vildi eg taka fram tvö atriði, sem mer finnst ebli-
leg, og það er fyrst, ao serhver bóndi, sem hefur grasnyt og geldur
til allra stétta, ætti al'l hafa kosningarrétt, þegar hann er kominn yfir

tvítugs-aldur, sem er lögaldur hinna fornu laga vorra. Menn þeir, sem
hafa bú á þeim aldri, ern optast Iíklegir menn, og ósanngjarnt að
neita þeim um kosníngnrrétt. þal'l, sem eg þar næst vildi taka fram,

er, ao það er óeolilegt al'l heimta af þeim, er annars hefur kosníngar-
rétt, að hann skuli hafa veríð heimilisfastur í kjördæminu í eitt ár.

Kosníngar eiga a'/) fara fram í scptembennanuði, og hann getur því
ekki kosið, þó hann se orðinn heimilisfastur, og að öðru leyti kunn-
ugur kjördæminu og se kann ske merkis-bóndi. Ef eg ei fell fr:í
því, sem eg mi hef sagt, þegar eg heyri tillögur þíngmanna um
þetta, áskil eg mer ao mega koma fram með breytíngaratkvæbí :i
þessa leíð.

P. Sigurðsson: Þegar eg heyrði þíngmann Reykvíkínga vera
al'l telja saman 140 þurrabúðarmenn í Reykjavík, datt mer í hug ao
spyrja um, hvar bíllð er á milli tómthúsmanna, grashúsmanna og
bænda, og eg vildi heyra, hvort einginn af þurrabúðarmönnum Reykja-
víkur hefur grasnyt (H. Kr. Friðriksson: þeir hafa einga grasnyt -)
Svo ? því eg fyrir mitt leyti er á því, ao heilt e~a hálft kýrfóður se
grasnyt, og að þeir, er þao hafa, eigi eptir frumvarpínu 1. §, a, kosn-
íngarrett. Aðalstefnan í frumvarpinu líkar mer vel, og eg hef því
líti~ að athuga við það. þao, sem hinn heiðraði framsögumaður sagði
um þurrabriðarmennlna, kann ao vera nokkuð frekt tiltekið, þó það
muni óhætt að segja, að fremur ómenntaðir menn og óefnilegir flykkj-
ast úr sveitum niður að sj6; því þeir efnilegri g.ínga fyrir ab ná stað-
festu og ern stöðugasrlr í vistunum.

Hvað því viðvíkur, er þíngmaðurinn úr Strandasýslu talaði um,
ilO málinu væri frestað, þá held eg, ab, ef svo færi, væri sönn ,i-
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stæða til þess a\) bregða þínginu um hvíklyndi. þó að alþínglstll-
skipanin se heilög lög, þá verður grundvallarreglunni í tilskipan þess-
ari ekki breytt með frumvarpinu, þegar þa\) fær lagakrapt, og það
er auk þess öllum kunnugt, a\) þjöðln fljótt fann til þess, að kosn-
íngarlögin voru of þraung og óhaganleg, og að andleg menntan ei
eingaungu er komin undir auð, Mer þykir af ástæ\)um þessum
mjög svo illa tlltakast, ef málinu mí verður frestað.

Jón Hávarðsson: l\ler þækti gaman að heyra meiníng hinna
löglærðu her á þíngi um, hvort þa\) er rétt, sem þingmaður l\Iýra-
sýslu sagði, a\) 20. ári~ væri lögaldur. En það, sem eg eiginlega ætl-

aði að vekja máls Ii, er það, a~ mer finnst nefndin hafi farið held-
ur skammt; eg vil láta kjósa strax að nýju, ef alþínglsmaður eður
varaþíngrnaður deyr, segir af ser, eður upp á einhvern máta missir
alþíngíssetu, því se það ekki gjört, getur auðveldlega kjördæmið
orNð þíngrnannslaust.

V. Finsen: Víðvíkjandl þVÍ, sem í dag hefur verið rætt Ulll

þurrabúðarmennina, þrí ætla eg að tala fiíeln orð. Eg hef áður víð
umræður her á þíngi haldið með þurrabúðarmönnum fullt eins

mikið og hver annar, en eg verð samt a~ álíta, að það se rétt að
hækka "ið þá upphæð sveitargjaldsins, til þess þeir fái kosníngarrétt.

Eptir því sem nefnilega á stendur í Reykjavík, þá gjalda, eins og
þíngmaðurinn frá Reykjavík gat um, her um bil 40 að tölunni, nú
sem stendur, 4 rdd. eða þar yfir. Nú er það aðgætandí, a~ í bæn-
um eru eimÍngis her um bil 60 heimili af embættismanna- og borg-
ara-stétt, sem þó ekki allir gera talizt með kjósendum, on hitt eru
þnrrabúðarmenn, og þar eð nú gjöld tómthúsmanna munu a~ lík-

indum verða hærri eptlrleiðís - því nú er þao almenn meiníng, að
þeir gjaldi of lítið og kaupstaðnrinn á von á fleiri nýjuIll útgjöld-
um -- þá er hætt við, að þeir kunni a~ verba að tiltölu æðimargir,
og einkum svo, að þeir gætu ráOi~ kosníngum á móti embættis-
manna- og borgara-flokknum, en það álít eg ekki æskilegt eður rétt,
því það er í eðli sínu, a\') Reykjavík sem kaupstaour kysí ser full-

trúa, sem mundi gæta þarfa hans sem kaupstaðar, en það yrði, ef
til vill, ekki, ef tómthúsmenn re\') i kosníngum, eins og þeir líka
standa yfir höfuð fjær tilgángi kaupstaða, og atvinnuvegur þeirra ekki
getur tallzt með kaupstaðaratvlnnu, þó þeir verði ao þolast.

Fyrst eg stó\') upp, skal eg geta þess, a\') mer finnst betur fara
,í orðunum í frumvarplnu: ))gjalda nokkuð til ríklssjéðslns" en ))gjalda
til allra stétta ", því það er í eðli sínu, þar sem ákveðnar eru kosn-
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ingar til þjó~þíngs, að þar se farið heldur eptir, hvað goldið er til
ríkissjóðslns, heldur en til sveitar eða þvíumlíkt.

Eg er ekki mótfallinn því, er þíngmaöurínn úr Strandasýslu
talabí víðvíkjandí stúdentum og hreppstjórum, en a'O breyta orbun-
um í 1. gr. b, "settir af stíptsyflrvöldunum á Íslandi", og setja:
"presta og aðra kominglega embættismenn" í stað þess, finnst mer
vera óþarfi. A'O orðið "settir" verði skilið um þá, sem eru constí-
túeraðir, held eg ólíklegt, og þegar það þar næst hefur verið sagt,
að ónákværulega se orðað: "múrhús eða timburhús", þ;l mun varla
nokkur fara að villast á húsum og hjöllum ; að minnsta kosti veit
eg, að um það hefur aldrei verið efi her í bænum. Að fara a'O
binda kosníngarrðtt við húsaverð. hvort heldur 500 rdd, eða 1000 rdd.,
held eg strfðl á móti <illum anda tilskipunarinnar.

IIYað loksins viðvíkur þVÍ, sem þíngmaðurinn úr Suður- Mrila-
sýslu ræddi um, a'O hentugt væri að kjósa strax í stað á ný, ef svo
kynni að fara, að þingmaðurinn fatlaðist, þ,í held eg, að sú regla
hafi verið rétt, sem híngað til hefur verið, a'O ei skuli kjósa of opt,
þar það er of kostnaðarsamt, og svo opt ekki hægt a'O koma því
við. Auk þess er ei heldur altend sagt, að sá, sem er kosinn, af-
sali ser kosnínguna á fundinum.

P. Pétursson : Ef eg væri sannfærður um, að hin nýju kosn-
Ingarlög gætu haft hin minnstu áhrif á heit komings í tilskipuninni
8. marz 1843, þá skyldi eg verða manna fyrstur til a'O ráða frá,
a'O þíngíð fullist á frumvarp þetta; en mer finnst það vera ljóst, alJ
breytíngln einúngis nær til kosníngarlaganna, sem sjá má á fyrir-
sögn frumvarpsins um breytíng á tilskipun 8. marz 1843 víðvík-
jandi kosningunum til alþíngis, og á þá allt annað í tilskipuninni
a'O vera óhagga'ð. Eg held því, a'ð víðaukaatkvæði þíngmannsins úr
Strandasýslu ekki se naubsynlegt, Þa'O er einúngis eitt, sem eg
sakna í frumvarpinu, er mer annars líkar vel við. Alþíngi þótti
nefnilega þörf á, að, þegar að annaðhvort abalþíngmaðurínn elja
varaþíngmaðurlnn skoraðist strax á kjörfundillum undan a'O taka ;t
móti kosningu, þá væri kosið á ný; en stjórninni mun hafa þótt
þetta tilfelli sérstaklegt, og ekki nauðsynlegt að bæta úr því, þó rni
reynslan hafi sýnt, að þíngmenn þessa vegna geti vantað úr kjör-
dæmunum. Eg vil því áskilja mer svo hljóðandi víðaukaatkvæði
við 7. grein.

G. Brandsson: Eg get óm<igulega verlö samþykkur þingmann-
inum úr Mýrasýslu, er vill gefa þeim kosnfngnrrðtt, sem ekki eru
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eldri en 20 ára, því þó eg gjiiri mikið úr fjiiri og áhuga, þá vil eg
samt láta reynslu og þekkíngu rá'ða meira. Þegar kosníngarlögin
til þjó'ðfundarins voru samin, þótti ekki tiltækilegta'ð binda kosn-
Ingarréttinn yi'ð minna aldurstakmark en 30 ár, og voru lög þau þó
mjög frjálsleg, en eptir alþíngistilskipuninni eru það 25 ár, eins og
kunnugt er, en kjörgeingin aptur meira bundin. Í hitt hið fyrra
þótti því ráðlegt a'ð binda hvorttveggja við sama aldur, 25 ár, og
sama mun enn vera flestra meiníng. þa'ð er ekki heldur sem sá
yrðl til leingdar útilokaður frá kosníngarrðttí, sem einúngis væri 20
ára, þegar kosníngar færu fram. þa'ð væru einúngis 6 ár, sem hann
þyrfti a'ð bíða, þángab til hann gæti notið þessa réttar.

þa'ð er nú búið að tala nóg, a'ð mev finnst, um þurrabúðar-
mennina, og eg hef því litlu yi'ð að bæta nema því, a'ð bágt var
það fremur á þínginu 1853 að koma þeim inn í kjósendatöln, og
mer þykir líka, sem a'ð bændur ættu a'ð hafa meiri rett en þeir;
þVÍ "íst er um það, að meiri og margbrotnari skyldur og þýngsli
hvíla á bændunum en þessum svo nefndu þurrabúðarmönnum. Þa'ð
hefur líka leingi verið víðurkennt, a'ð þeir væru landinu og bænda-
stéttínni ekki sem hollastir, svo, ef þeim ætti nú a'ð gjörast mjög
auðvelt a'ð ná kosníngarrðttl, þá er eins og þar í liggi eins konar
játun um nytsemi þeirra. Þyki þeim þá réttur þessi svo mikils-
verður, a'ð eptir honum se keppandi, þá bannar þeim einginn að
komast í borgara - eða bænda-tölu. Hvað þVÍ viðvíkur, er þíng-
maðurinn úr Mýrasýslu ræddi um, a'ð það væri of lángur tími, sem
menn ættu að vera heimilisfastir í kjördæminu, til þess að geta ná'ð
kosníngarréttl, þá er eg honum ekki a'O öllu leyti samdóma í því,
þar mer finnst ársyera í kjördæminu vera mátuleg ; hið sama varð
og ofan á Í kosníngarlögunum til þjöðfundarlns, og voru þau þó
samin meb mjög mikilli athygli.

J. Hávarðsson: Vi'ðvíkjandi því, sem hinn heiðraði 4. kon-
úngkjörni þingmaður mælti, að kostnaður risi af nýjum kosníngum,
þá, ef það er annars þjöðinni nauðsynlegt og þarflegt, þá hjálpar
ekki að bera fyrir sig kostnaðinn, því hann er annars ekki mikill;
vil eg því áskilja mer þannig lagað víðaukaatkvæði.

G. Brandsson: Eg vildi spyrja þíngmanninn, er núna settist,
hvort hann hefur lesið ástæðumar fyrir 10. grein frumvarpsins. þar
llHí sjá, að sá, sem kosinn er, ei er strax skyldur til a'ð segja, hvort
hann taki mót kosníngu, eins og það líka getur skeð, a'ð hann ekki
se á þeim fundi, eða afsakí sig skriflega, eptir a'b búi'Oer a'ð tilkynna

749



honum kosníngu hans, svo, ef nýtt fulltrúaval ætti a~ fara fram þ,i
þegar, yrði a~ kalla saman nýjan fund til þess.

J. Háoarðsscm : Eins þarf þingmannsins fyrir það.
J. Sigurðsson: þar sem hinn helðrabl þíngmaður úr Suður-

Múlasýslu leitaði Iyrlrspurnar til hinna löglærðu um myndngsaldur-
inn, þá hefði betur átt vlð efulð, ao hann hefði spurt, hvort tvítugir
menn væru ómyndugir. En hann gleymdi því, að eg víðvíkjandl
tvítugsaldrinum tók fram, ao þao væri okkar lögaldur eptir fornum
íslenzkum lögum, og held eg þao megi "el fara, þar sem eptir
dönsku lögum 3. bókar 17. kapítula hver maður verbur sín rað-
andi, þegar hann er 18 vetra, og karlmenn mega giptast tvítugir.
Eg held líka, að fæstir séu þeir f,lr<iolíngar, er giptast innan 24 ára;
en þar sem hinn heiðraði þíngrnabur Gullbríngusýslu sagðl, ao víð
næstu kosníngu yrbu menn þó aldrei nema 26 ára, þá kannast eg
ekki víð þab ; ef hann hefur 4 um tvítugt, þá kosningar fara fram,
vírðlst mer hann verða þrítugur við næstu kosningar .

.11. Andrisson: þao er víðvíkjandí einu atribi í þessu máli,
ao eg vildi mæla fáein 01'0. Nefndin hefur breytt 6. grein frum"
varpsins, og það - ao minni meiníngu - til ens betra, þar sem
hún vill, að allir kjósendur kjósi fyrst aðalþfngmannínn, áður en vara-
þíngmaðurlnn er kosinn; en eg hefði viljað, að nefndin hefði einnig
tekið það fram, ao kjósendur feingi að vita, In-er aðalþíngmaður er
orðinn, á'óur en þeir byrja að kjósa varaþíngmannínn, því annars er
hætt vlb, að sú síðari kosníng fari nokkuð á víð og dreif, og sumir
kjó:li þá þann, sem orðinn er aðalþíngmaður. Mer kemur til hug-
ar, ao gjöra ,-ilí þessa grein víðaukaatkvæðl, en ætla þó fyrst ao
heyra, hvernig hinn heiðraði framsögumaður skýrir þetta fyrir mer.

Framsögumaður : Í tilliti til þess, er þíngmaðurtnn sagðl, þ.í
get eg svarað honum, ao nefndin hefur haldið ser við tilskipunina
1843. Þíngmanninn úr Mýrasýslu vildi eg spyrja ao þVÍ, hvort hann
ei vill taka ser breytíngaratkvæðl viðvíkjandl 20 ára aldrinum, svo
hann þá, sem eg vona, fal að sjá skapadægur þess vio atkvæða-
grei'ósluna.

J. Sigurðsson: Eg felli mig betur vio 6. grein frumvarpsins
en þíngmaðurinn úr Arnessýslu, því ef fyrst skal kjósa þingmann-
inn sf'r, lesa saman athæ'óin og auglýsa, hver hann er, og svo þar
á eptir láta fara a~ kjósa varaþíngmannlnn, þá virtist sú aðferð
fjarskalega óhentug, og getur kosníngarfundurinn þá orðið of híngur,
RYO ao þeir, er þíng sækja, fari II stað, á(i\lf þínginu væri lokið. Vi'ó-
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víkjandi því, er mer hefur verið svarað, þar mer þókti 1 árs heim-
ilisfesta í kjördæminu of laung, þá get eg ei kannazt víð, al) sá, sem
hefur verið í kjördæminu frá vordögum til haustnátta, se ei nógu
kunnugur, SYO ao hann viti ekki af neinum ærlegum manni í heila
nmtinu til all kjósa hann; hann mætti þá vera sérlegurihrila-alfur.

P. Petursson: þíngmallurinn úr Mýrasýslu talaði og um það
1853, hve leingi stæðí á kosníngunum og all til þeirra ferða geingi
langur tími. All líkindum hefur hann til þess einhverjar sérstak-
legar ástæður, t. a. m. all vegir em slæmir og ógreiOir yfirferbar í
Mýrasýslu; en svo mun varla vera ástatt alstaðar annarstaðar, og
reynslan hefur sýnt, all fáir sækja þessa kjörfundi, og eins mun fara
eptirleiðis, þó kosníngarrétturínn se nú rýmkaður,

Konúngsfulltrúi: Eg skal ekki fara mörgum orðum um á-
greiníng þann, sem lýst hefur ser af umræðum þíngmanna um þetta
nefndarálit, en geyma það, þángall til þíngmenn em búnir að orða
breytíngnratkvæði sín. Einúngis skal eg minnast fátt eitt á álits-
skjal nefndarinnar, sem mer yfir höfull fellur vel í geð, þar sem
nefndin all mestu leyti hefur fylgt hinu kenringlega frumvarpi. Eg
skal þá fyrst gjöra þá athugasemd víð 2. niðurlagsatríði í álitsskjali
nefndarinnar, all nefndin hefur stúngill upp á þeirri breytíngu ú
frumvarpinu, all þurrabúðarmenn, sem all minnsta kosti gjalda 6 rd.
til sveitar, eigi kosníngarrðtt, þar sem frumvarpill ákveður einúngis
4 rd, Nefndin hefur all SÖllIlU til fært álitlegar ástæður fyrir þessari
uppástúngu sinni; en eg vero ao taka það fram, ab eins og frum-
varpið allt er í frjálslega stefnu, eins á það og vel víð, ao þíngið
fari ekki all gjöra breytíngu til hins öfrjalslegra í þessu atrlði. Ekki
fæ eg heldur skilið, að þessi ákvörðun muni geta haft skaðleg áhrif
lí kosníngarnar til alþíngis; það getur ao vísu hugsast hættulegt
víð aðrar kosníngar, t. a. m. her, þegar kjósa ætti í bæjarstjórn fyrir
Reykjavík, en þegar talað er um kosníngar til alþíngis, er öðru máli
ao gegna; því hvorki eru þurrabúðarmenn SYO víða um landíb, og
ekki mun heldur vio því hætt, ao þeir muni skerast úr flokki ann-
ara bænda, heldur kjósa þann til alþíngis, er þeir ásamt öðrum á-
litu bezt hæfan þíngmann fyrir það kjördæmi; eg vil því fela hinni
heiðruðu nefnd að taka þetta til yfirvegunar.

Eptir alþínglstllsklpuninnl var, eins og kunnugt er, kosníngar-
aðferðln sú, að hver kjósandi skyldi nefna 2 menn, hverjum hann
gæfi sitt atkvæði. Sl!, sem af þeim kosnu hafbí flest atkvæði, skyldi
vera alþingismaður, en hinn varaþíngmaður, er !lef'bi næst atkvæði

751



þar á eptir. Eptir þessari kosníngaraðferð gat það aldrei aöboríð,
ao aðalfulltniinn ekki hef'ði fleiri atkvæði en varafulltrúi nn. En nú
er þessari grundvallarreglu breytt með 6. grein fnimvarpsíns, ef hún
verður ao lögum; því eptir henni á hver kjósandi að nefna þann
með nafni, sem hann kýs til aðalþíngmanns, og eins þann, er hann

kýs til varaþingmanns. NIÍ getur það skeð, ao meiníngum meðal
kjósenda se skipt um það, hver hæfilegastur se til aðalþíngmanns,

og ao þess vegna skiptist atkvæði kjósenda millum 2 eða fleiri
manna; hvar á móti næstum allir kjósendur eru, ef til vill, sam-
huga í því, hvern kjósa eigi til varaþíngmanns, og þá getur svo
farið, ao varaþíngmaðurlnn fái miklu fleiri atkvæði en aðalþingmað-
urinn, hvað þó virðist vera á móti reglunni. Sama getur nú ab-
borið eptir þeim kosníngarmata, sem nefndin hefur stringíð upp á,
og þar ao auki óttast eg fyrir, ao þessi kosníngaraðíerð leingi til
töluverðs baga fyrir marga kjósendur kjörþíngisstörfln, ser í lagi þegar

svo ber undir, að má ske þrisvar má kjósa hvað eptir annað eptir
frumvarpsins 7. grein. Eg vil því skjóta því til hins heiðraða þíngs,
hvort ei se réttast að halda fast víð 6. grein frumvarpsins, sem bæði

er samkvæm uppástúngu alþíngis, og sem stjórnin þar ao auki hefur

fallizt tL
Þ. Sveinbjörnsson: Eg fyrir mitt leyti sem nefndarmaour vil

ekki falla frá uppástúngunni um 6 rd. gjaldið til sveitar, er gefi
þurrabúðarmönnum kosníngarrðtt, og það er því undir þínginu kornið,
hvaða afdrif það fær. En víðvíkjandi kosníngunni sjálfri, þá se eg
ekkert á móti því, þó aðalþíngmaðurinn fái færri atkvæði en vara-
þíngrnaðurlnn, eins og skeður á alþíngi víð kosníng þíngsins helztu
embættismanna. Annars óska eg, að þíngmaðurlnn úr .t\.rnessýslu
geri viðaukaatkvæði úr athugasemdum sínum; því verið gæti, að
nefndin vildi gera það ao sinni uppasningu, eins og kann ske fleiri
breytíngaratkvæðí, sem ekki miða til all brjóta nefndaralltíð níbur,

Konúngsfulltrúi: Um atriði það, sem hinn hattvirti 1. kon-
úngkjUrni þingmaður drap á, og sem minnzt er á í níðurlagi á-
stæbanna til frumvarpsins, skal eg einnig leyfa mer að fara fáein-
um orðum, ser í lagi þar 2 af hinum heiðruðu þíngmönnum, nl.
hinn 4. konúngkjörni, og þíngrnaður Arnesínga, hafa boðað þar UI\1

breytíngaratkvæðí. Stjórninni hefur, eins og nýnefndar ástæður sýna,
ekki þótt þörf á, að ákveða nokkuð um það í þessu frumvarpi,
hvort kjósa skuli á ný aptur strax á sama kjörfundi, þegar annað-
hvort alþínglsmaður ella varaþíngmaður skorast undan a~ taka :i móti
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kosníngum, vegna þess all þetta tilfelli virðist að vera svo sérstak-
legt; en með fram líka af því, ao uppástringa alþíngis ekki var svo
nakvæmlega orðuð, þao er nú sjálfsagt á góoum ástæðum byggt,
eins og því líka híngað til hefur verið fylgt, ao kalla ekki saman
nýjan kjörfund, þó annaðhvort þíngmaður eða varaþingmaður, eptir
ao kjörfundi er slítíð, og kjósendur af honum heim farnir, tilkynni
þao kjörstjórninni, að hann ekki geti teldo móti kosníngu ; þvi
það mælir margt á móti því, ao kalla saman nýjan kjörfund, svo
leingi annarhvor er til, aðalþfngmaður eða varaþíngmaður fyrir
kjördæmið. En nokkuð ÖOl'Umáli skiptir þao, þegar annaðhvort al-
píngismaður eða varaþíngmaður straæ á pínginu, eptir að birt em
afdrif lwsníngarinna1' og á meðan allir kjósendur eru viðstaddit"
lýsir þvi yfir, ao hann geti ekki tekið á móti kosningu, því þ:í virð-
ist það bezt víð eiga, og því mega vel vio koma, ao kjósa strax í
staðinn fyrir þann, er frásagði ser kosnínguna. þVÍ annars kost-
ar getur það aðboríð, eins og dæmin hafa IHJr sýnt, al'! kjördæmið
auðveldlegar verði þíngmannslaust, þegar þessi aðferð ei er viðhöfð,
heldur en annars mundi verða.

Framsögumaður : það var mel' gleðilegt, að hinn hæstvirti
konúngsfulltníi ekki fann mikið að athuga við nefndaralitíð. Meli
tilliti til þurrabúbarmannanna vil eg geta einnar ástæliu, sem er li
móti þeim, og hún er ekki tekin fram enn þá af neinum. þao er,
að þeir, eptir því sem eg bezt veit til, ekki bera 1 skildíngs út-
gjöld af alþínglskostnaðlnum, Hvali því viðvíkur, al) kjörfundirnir
verða Ieingrí, ef kosníngaraðfcrðlnní verour breytt, þá held eg, ali
það alls ekki geti orOiIi því til fyrirstöðu, að menn sæki ekki kjör-
fundina, eins og fyr, því sá kemur ei með sönnum áhuga um ali
fá góðan fulltrúa, sem ei vill verja lítilli stundu leingur til ali vita,
hver hann verður.

H. K. Frið1'iksson: Eg vil leyfa mer að tala enn fáein orli
viðvíkjandi því, sem hinn 5. konúngkjörni þíngmaður mælti um
tómthúsmennina. Hann sagði, að her í Reykjavík væru um 60 heim-
ili embættismanna og borgara, en eg se ekki, hvaða ástæða verðm
leidd af orðum hans fyrir því, ao útiloka slíkan fjölda tómtluísmanna
frá kosníngu og kjörgeingi fyrir það, þó eigi séu neinir aðrir til.
Eg se ekki neina sanngirni í slíku, að útiloka einn flokk manna
sökum þess, að annar flokkur er eigi til. Viðvíkjandi því, sem
framsögumaður sagði, að allir tómthúsmenn væru flækíngar og alls
konar óþjóðarlýður, þá heyri eg, að hann vandar þeim ekki kveð-
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jurnar í sínu kjördæmi, en mer þykir hann líka gjora of líti~ úr
valdstjórninni í kjördæml sínu; því eg veit það, að her t. a. m, í
Reykjavík er bæjarstjórnin mjiig varkár með a'ð hleypa slíkum mönn-
nm inn í umdæmið, og eg met þetta sem einga ástæðu, því vald-
stjórnin eða héraðsstjérnín getur á hverjum stað hamlað slíkum
slæpíngum frá inntöku í sveltarfelagib. þar sem hann sagði, að iðn-
aðarmenn, sem lærðu í Kaupmannahöfn, væru svo menntaðir, af því
þeir geingju lí. sunnudagssköla, þá mun það vera mjiig sjaldan, og
ekki ætla eg, a\) sú menntun þeirra se á marga fiska. þar a'ð auki
koma líka iðnaðarmenn, sem her hafa lært í Reykjavík, vestur lí
land, og eg veit ekki til, og skil ekki í, að þlínga\) veljist einmitt
þeir, er bezt seu ab ser, eða a'ð þeir hafi neina meiri menntun en
aðrir, Þa\) bætist og her vlö, a'ð vilji þessir menn öðlast kosníng-
arrétt og kjörgeíng], þá þurfa þeir 1 rd. til þess; þeir þurfa ekki
annað en kaupa borgarabref og það kostar einn ríklsdal, og geti
þeir ekki misst hann, þ:i veit eg ekki, hvaða uppbyggíng er í þeim,
eða hvað þeir hafa til þess, a'ð njóta meiri réttar en tómthúsmenn-
irnir. Al'! eg haft viljað skjóta skolleyrunum ,-io frumvarpinu, er
ekki satt, og mun ekki heldur vera satt um þíngmann Strandasýslu,
þó það væri borið upp á okkur á\)an. þao nr aldrei mín ætlun
1\0 kasta frumvarpinu, heldur hitt, að alþíngi beiddi nú konúng, al)
leggja alla alþíngistilskipunina í heilu lagi fyrir þíngið 1857, til þess
það gæti íhugað hana og lagað þá galla, sem það fyndi á henni í
heild sinni. þao eina, sem hamlaði mer frtí að taka mer breytíng-
aratkvæðl um þetta, var það, að, þó þessa væri nú beðlzt, og kon-
iingur veitti það, kynni tllskipunín, ef til vill, ekki a\) verða búin í
tækan tíma, eða þegar ao næstu kosníngar ættu að fara fram 1858.

J. Petursson: Mín meiníng "ar ekki sú, sem hinn heíöraðl
þínginaður Reykvíkinga gat til. Eg vildl láta kosníngarlögin bíða,
þangað til al'! öll alþíngistilskipunin FH bætt, sem hlýtur ao verða,
þegar afgjiirt el' um stöðu Íslands í konúngsveldínu, og verkahríng
alþíngis. Og eg get ímyndað mer, að frumvarp til þessarar breytíng-
ar gæti oroi'ð lagt fyrir þingið 1857, ef þá yrbí svo lángt kornið mel)
<10 útgjora um stjórnarfyrirkomulag alls komíngsveldísins, Vi\')y.íkj-
andi þeim 4 eða 6 dölum, er þurrabúðarmenn skyldu gjalda til bæjar-
þarfa, þ:i ætlaðí eg, a\')bezt væri, a\') hið sama veitti þeim kosníng-
arrétt og kjörgeingi, sem bændum, en þa\') er, að þeir gyldu þegn-
skyldu, Dalatalið gjörlr her annars Iítíð, en þó eru 4 rdd. fremur
í hinum frjálslega anda, bæði alþíngis 1853, og frnmvarpsins, en 6 rd.
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Ekki get. eg skilið í því, er hinn hrestvlrtl knnúngsf'ulltrúi ~ag~i,
a\) kosníngaraðferðín yr\)i hin sama og verið hefur, þó fylgt væri
kosníngarregIum þeim, sem ern í þessu frumvarpi (Vam{orsefi:
Þíngm:lt:mrinn hefur víst misskllið ræðu lwmíng,q{ullfrtía). þa\) get-
ur verlð .

.J. Sigurðsson: Eg hef ekki lastað nefndaralltlð, nema 6. grein
þess, og hefur hinn hæstvirti lwnlÍngs(ulltrúi svarað upp á mótbár-
ur þær, sem gegn mer hafa korníð í því efni, svo eg skal þar eíngu
,'i'ð bæta. En þar sem hinn 4. komingkjörnl þingmaður hélt, a'ð ekki
mundi þurfa hálfa ne heila daga til eins kjörþíngis, þá þarf eg ekki
a'ð halda neitt um það, því eg veit, að í mínu kjördæmi hefur þai'l
teki'ð upp heilan dag, og getur einn þíngmaöurinn, sem her situr, bori'ð
nm þa\) me'ð mer, og hefur þó kjörþíngi'ð "eric í miðju kjördæminu,
;í bezta stað, og eg er viss um, a\) eptir frumvarpinu, þar svo mji)g
fjölga kjósendur, þarf til þess a'ð minnsta kosti heilan dag, og, ef
kosið yrðí í tvennu lagi eptir nefndarálitinu, yrðí þa'ð 2 dagar, því
bæði er lángt á staðinn, sumstaðar 2 dagleiðir áfram, og svo eru líka
vegir þar víða slæmir, og þá yrðu kosníngar svo miklu leingri en nú,
þegar svo miklu fleiri væru búnir a'ð fá kosníngarrétt, og mundu
margir fara á stað, þá 1. kosníng væri af geingin, því öllum er
mestur áhuginn a\) vita, hver þingmaðurinn verður, en láta Ser síður
aunt um varaþíngmanninn, nema þeir væru þrælbundnir, til al'! bíða,
mel'! laga-akvörðun.

Framsögumaður : Hinn heiðraði þingmaður, er nú mælti, hefur
víst meira láni al'i fagna með kosningarnar í sínu kjördæmi, en aðr-
ir; því ekki veit eg til, a'ð kjörfundir hafi neinstaðar sta'Oil'!2 daga
annarstaðar, og eg get ekki hræözt fyrir því seinna meir. Nefndin
hefur og tekið það skýrt fram, al'i hún, samkvæmt reynslunni, sem
orðin er í því efni, býst ekki víð, al'! það komi kann ske nema þriðj-
úngur kjósenda á kjörfundi, nema minna se. Víðvfkjandl því, er þíng-
maður Strandasýslu ætlaði, a'ð 4 rdd. gjaldíð á tómthúsmönnunum væri
fremur í anda alþíngis, en 6 rdd, gjaldið, þá hlýt eg a~ neita því,
og skírskota til alþíngístíðlndanna 1853, 982. bls., þar sem 6 rdd.
gjaldið er samþykkt með 13 atkvæðum gegn 7. Eg skil annars
ekki í ræðum þíngmannanna fyrir Strandasýslu og Reykjavík. Mel'
finnst þeir mótsegja sjálfum Sel' svo mjög. þeir eru að tala um, a'ð
alþfngistllsklpunin se svo heilög, a~ í henni megi eingum staf e\)a
atri\'li breyta, ne víkja víð, og í sömu andránni vilja þeir láta taka
alla tilskipunina og breyta henni allri. Eg vil biðja þíngmanninn
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í Reykjavík a~, alfæra ei orð min; eg hef aldrei kallað þurrabúðar-
mennina úlJjúð, heldur sagðist eg ekki geta sett þá jafna bændum.
Ilvað því viðvíkur, sem hann sagðl, að íbnaðannenn þyrftu a\': eins
1 fll. til aú n.i kosníngarrðttl, nefnilega a\': kaupa Sef borgarabréf þ,í
kemur það ekki þessu vlð, því þá eru þeir orðnir borgarar, þegar
þeir hafa keypt borgarabrefln. Ao iðnaðannenn komi vestur heOan úr
Reykjavík, er a\': vísu satt, þó mjög svo fáir sðu, en það veit eg líka,
a() ekki munu þeir vera betur menntaðir en hinir, sem þánga\': koma
utanlands frá, nema miður se.

.ll. And)'{~sson: Eg hef enn ekki breytt skoðun minni á 6.
gr. frumvarpsins, sem eg let í ljósi á\':an, og, ef breytíng nefndar-
innar á henni fær framg.íug, áskil eg mer við hana breytíngarat-
kvæði, her um bil á þessa leib : "strax sem búið er a\': kjósa aðal-
þíngmanninn, skal kjörstjórnin, telja saman atkvæðin, og kjörstjóri
birta kjósendum, hver orbinn Be aoalþíngmaour; ao því búnu skal
kjósa vamþíngmannlnn".

P. Sigurðsson: Eg er hræddur mn, a'O í stórum kjördæmum
auki sú kosníngaraðferð, sem nefndin fer fram á, óþarfa fyrirhöfn,
og taki lángan tíma. Eg held kjósendum, sem fyrstir koma á fundinn
og greiða strax atkvæði um aðalþíngmann, þækti .það óþörf bindíng
og eirðu því illa, a\': bíöa svo allan daginn, og það á haustin, til
a() kjósa varafulltrúa, og væri þessi ákvörðun til þess, a\':kosníngar-
fundir væru miklu ver stiktlr með þessari aðferð, Eg 'veit lík dæmi
og þíngmaður Mýramanna um Þab, hve langan tíma kjörfundir hafa
tekið ,iður, þar sem kjósendur hafa þó verið svo fuir Í samanburði
,i\': það, sem nú er ætlazt til. Eg held og, að eins vel megi geta
þess til, a\': % kjósenda sæki fund, eins og %. llegar kosið var
til þjóðfundarins Í Rangarvallasýelu, geingu 2 dagar til kjörfundar-
ins, og er þa\': sem dæmi upp á þetta.

G. Einarsson: Mer þæktí fýsilegt að vita, hvað nefndin leggur
í orðið hyggilegast, þegar hún er að tala um breytíngu sína á 6.
gr. frumvarpsins ; eg skil ekki, hvað í þYÍ liggur. Kosningarað-
fer\': nefndarinnar er bæði miklu leingrí, og óformlegri, og undir
dns överulcgrl en sú, sem frumvarplð fer fram á, og niðurstaðan
verbur sama, eptir hvorri SOOl farið er. Eg er því á sama máli
og hinn hæstvirti komtngsfulltrúi, að 6. gr. frumvarpsins ætti ekki
:1'0 breyta, nema fyrir því væru yfirgnæfandi ástæður, og væri þVÍ
vel, ef nefudln skýr(,i frá, hverjar þær yflrgnrefandi ástæður eru;
því hún hefur ekki kornið með þær enn.

756



.1. Pitursson : Hvað uppástringu nefndarinnar ,iú 6. gr. snertir,

þá felli eg mig vel ,it hana, en vildi þó jafnframt skjóta þ,-í til
nefndarinnar, In-ort ÍnÍIl ekki vildi breyta í 7. gr. óbundnum kosn-
íngum, sem eg held Be sama og, at ekki þurfi a'ð kjósa baða undir
eins, og gæti má ske valdíð misskilningi, ef það stæN óbreytt, og
laga 7. greinina eptir uppástringu sinni, BYO hún komi í samstemmu
við uppástúngu hennar. En þetta er nú, ef til vill, misskilningur
af mer.

J. Sigurðsson: Mer skilst ekki betur, en a0 kjósa eigi bát,a

þingmennina með sömu aðferð, og eptir uppastungu nefndarinnar
gætu þannig 'el orðið 4 kosníngar á sama kjörfundi, eoa 6, ef einginn
feingi helmíng atkvæða víb 1. kosningu, og þá þækti sumum lángt.
kosníngarþíng, a'ð eg vona.

V. Finsen: Nefndin heit, a'Osvo gæti furið, ef MNr þingmenn
væru kosnir í einu, ao þá feingi kjördæruíð kann ske ekki þann,
sem þao vildi helzt, en svo mundi varla geta tlltekizt, ef þeir væru
kosnir hvor fyrir sig, og eptir þessu lagaði hún sína uppástringu.

Framsijgumaður: Hinn heiðrabi komingkjörnl þíngmaður, er

nú mælti, tók af mer ómak ao svara upp á spurníngu þingmanns-
ins úr Dalasýslu um ástæður nefndarinnar fyrir uppástringu sinni.

En hvað kosníngaraðferðína snertir, þá ætla eg, a'O upplýsíngarnar
þar um sðu full-ljósar í þíngræðunum 1853.

Ó. Sívertsen: Eg efast ekki Ilm, ao það Be öllum í minni, at
1853 vildi þíngíð, að þingmennirnir væru kosnir hvor í sinu lagi.

Eg get ekki heldur heyrt þao, a'ð áhugi landsmanna á kosningunum
se SYO lítill, ao þeir horfi í hálfan dag meir eða minna, eða láti
sig muna um 2 daga á 6 árum, og eg hef aldrei heyrt, ao kjósend-
ur hafi tallð tímann eptir, eða hlaupið af kjijrfundinum, á()ur en full-
trtiavalið var til lykta leitt.

J. SigU1,ðswn: Eg þarf ekki a() tilgreina, hvað eg hef heyrt
11m þetta; því reynslan sýnir, hver áhugi manna er á kosníngum til
alþingis með því, hvernig þeir hafa sókt kjörfundi. Eg verð því að
vera me() því, a'b báðir þíngmenn séu kosnir undir eins, og eg get
ekki vorkenntkjörstjöranum a() rita rétt eptir mönnum, hvern þeir
kjósa fyrir aðalþíngmann og varaþíngmann.

Framsögumaður : Nefndin býst líka víð, ao kjörfundir kunni
enn a'b verða línlega sóktir, þar sem hún gjörir ráo fyrir 1/:1 kjós-
enda á fundi. Annars vildi eg ekki vinna til a~ fá atkvæði þess
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kjésand», sein ekki vildi bíða kjörþínglð út; því eg áliti hann eingnu

áhuga hafa á starfa þeim.
J. Sigurðsson: Eg ætla, ai} hver muni koma á kjörþíngin og

sækja þau með þeim áhuga, sem honum er laginn; hvað sem þíng-
maður 8næfellssýslu helzt vill í því efni. Nefndin býst við, að 1/:1

kjósenda komi á kjörþíng, en það verða al') minni ætlan allmargir

menn, eptir því sem frumvarpið ætlast til.
P. Petursson,' :Mer virðist þíngmaöurínn úr Mýrasýslu kornast

í nokkurn bága vi'O sjálfan sig. ' ",-'ðan var hann að tala um það,

hve leingi stæði á kosníngunum, en játaOi þó, a'ð svo fáir sæktu
kjörfundina ; úr þessari ésamkvæmnl hefur hann ekki getað öðruvísi
bætt, en með því að láta í ljósi kvíða fyrir því, hve margir lllundu
sækja kjörfundinn eptirleíbls.

J. Sigurðsson: Kyíða fyrir þVÍ, hve margir mundu sækja
kjörfundi, hef eg ekki látio í ljósi, en kvíða fyrir því, að kosning-
arþfng yrðu of laung, ef kosið yrði eptir nefnarálitinu í mörgu lagi,
hef eg látio í ljósi.

Þ. Sveinbjörnsson,' Menn tala her mikið um það, hvað margir
muni sækja kjörfundi eptírleíðís, En eg held, <l0 þeir muni varla

verða fleiri her eptir en híngað til, sem þá sækja. Hafi efnamennirn-
ir, sem einir höfðu kosníngarrðtt að undanförnu, sókt kjörfundina
illa, þá ætla eg, að hinir fátæku, sem nú bætast við, muni enn s~1U'
mega missa tíma til þess. Eg held og, að þurrabiiðar- og tómthús-
mönnum se ekki ætlandi meiri áhugi á þessu en bændunum, Kjör-
fundirnir lllunu þVÍ varla verða miklu fjölmennari eptirlelðís en að
undanförnu.

Varaforseti: þar eð nú tekur einginn til mals, ;(lít eg þess-
ari undlrbúníngsumræðu lokið, Blð eg þá þíngmenn, sem hafa tekið
ser breytíngarutkvæðí, að vera búna <10 fá forseta þau skrifuð ii
morgun fyrir dagmál. Aheo eg þá næsta fund kl. 11. f. Ill. á
mánudaginn, og kemur þá til undírbtíníngsumræðu nefndanilít Ulll

konúnglegt áIitsmál um bólfestu GyOínga á Í~Iandi; nefndarálit
um konúnglegt frumvarp, um byggíngarnefnd á Akureyri, til álykt-
unarumræðu ; uppástúnga frá þíngmanni Rángvellínga, víbvfkjandí
relkníngum yfir kollektupeníngana, og beiðni þingmanns Mýra-
manna til þíngsins um, hvort það vilji leyfa honum að bera upp
2 fyrirspurnir fyrir konzíngsfulltr?1a.

Fundi slltlð.
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16. júlí - tíundi fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi lesin upp og ~alll-

þykkt.
Forseti: Eptir dagskránni kemur nú fyrst til ályktunarumræðu

og atkvæðagreiðslu komínglegt frumvarp um 8tofn1111byggíngarnefnd-
ar á Akureyri.

Í þessu máli voru framkomin þessi breytingar- og víðauka - at-
kvæðí :

1. J. Petursson,'
vn 1. gr.:

Í stað orðanna: "ló() eiga á verzlunarstabuurn ", komi: "kjiirgeingi
hafa eptir 2. grein".

vn 2. gr.:
a, á eptir orN~ "kaupsta~arhús'( bætist inu Í: ),sem er 500 rdl.

virði".
b, setníngin: "ef hann á triH1ÚS -- ló~ verzluuarstabarlns", flytjist

fram eptir og komi eptir orðin: "fjár síns, á«.
e, eptir orbín: "yfirbo'ðarar þeirra", setjist: "eiga slík hús: er kosn-

íngarrðu og kjörgeingi veita og«.

d, setníngin: "þó þeir eigi sjálfir séu húseigendur", flytjist fram ept-
ir og setjist eptir orðln : "kjósa og verða kosn ira.

vrs 3. gr.:
a, í stað orðsins ,)gar'ð(', komi "húsagarl'l((.

b, or'ðin:" hvar auð svæði megi vera, og", falli burtu.
e, orNn:" til brdðabyrgba « og það, sem eptir er af greininni, falli

burtu, og í þess stað komi: "kostna'ður sá híkast á sama hatt,
sem getið er her síðar í 4. gr., staílíð A.",

d, orðín : "úthlntu'ð hefur yeri'ð óbyggú«, falli burt, og komi í staðinn
"á öbyggða".

e, í stað orðanna: "hafa feingíb tithlutaða", komi ),eigaa.
f, orðín : "í grennd víð", falli burt.
g, eptir orðin: "átt víð smíðíð", setjist: "þó skal ao eins rífa þann

hluta hússins, sem eigi er lagaður eptir reglum þeim, er settar
voru".

h, orðín : "sömu bætur - má og rífa a, falli burtu.
2. V. Finsen,'

1. Milli 2. og 3. gr. :le bætt við nýrri grein, svo hljöðandl:
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"Sú, sem er kosinn nefndarmaður af íbúum vorzlunarstað-
arins, hefur starf sitt lí hendi um 4 ár, þó þannig, a\) af þeim,
sem kosnir verða fyrsta sinn, fer annar fni eptir 2 ár, og
skal hlutkesti níða, hvor fyrir því verður,

Sömuleíðis skulu þeir nefndarmenn, sem kvaddir eru af
amtmanní, hafa lí hendi störf sín í 4 ár, en af þeim, sem
nefndir verða í fyrsta sinn, fer annar eptir hlutkesti frá a\) 2
árum liðnum".

2. OrÚÍn í 3. gr.: "eiga þeir svo ao umglrða þær - aptur til verzl-
unarstaðarlns", falli burt, og í stað þeirra se bætt víð nýrri grein
milli 3. og 4. gr. svo lútandi:

))Sá, sem hefur feíngið ritmælda ló'b, samkvæmt undangeing-
inni grein, á a'b umgírða hana og nota innan árs; annars fell-
ur ló\'iin aptur til verzlunarstaðarlns,

Se nokkur ló\) óumgirt, sem á'bur hefur verið útmæld, þá
ber að umgirða hana innan ,írs frá þínglýsíngu þessa laga-
boðs, og fellur hún annars aptur til verzlunarstaðarins".

3. Vi'b endann á 4. gr. A. eptir orðin : "hún hefur verið notuð",
bætist: ))Gjöld þau, sem þannig er jafnað niður á íbria verzl-
unarstaðarins, má taka lögtaki samkvæmt opnu bréfi 2. april 1841,
ef þörf gjörist" .

.1. 5. gr. se orðuð þannig:
"Á ló\) þeirri, sem er ánöfnu\) veralunarstaðnum, skal eptir-

leíðls ekki leyft að byggja hús með torfþaki og torfveggjum,
heldur að eins tímbur- og stein-hús. Sömuleiðis leyfist ekki ao
gjöra verulegar umbætur á húsum þeim með torfþaki og torf-
veggjum, sem nú standa Ii teðri ló'ó, heldur skal, þegar slík
hús geta ekki staM'ó leingur, annaðhvort flytja þau í burt eða
byggja þau upp a'b nýju rir timbri eða steini.

A'ó öðru leyti skal það, sem ,íkveM\) er í reglugjörð þessari,
einnig gilda UIIl hús þau á verzlunarstaðnum, sem eru bygg\)
með torfþaki og torfveggjum, og jurtagarða þá, er til þeirra
heyra".

3. H. K. Frið1'iks8on:
1. Við enda fyrri hluta 3. greinar se bætt: ))Fyrir hverja þá léð,

sem her eptir verður ávísuð, hvort heldur er til hússtæbís eðu
annars, skal sá, er lóðarinnar beiðist, gjalda sanngjarnt verð,
er amtmaður, eptir uppástúngu frá byggíngarnefndlnnl, ákveður
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Iuisbændunum geingi ekki betur en vel að f,í hjúin til að vinna
skylduverk sín á rúmhelgu dögunum. En viðvíkjandi því, að hin
eldri helgidagalög hafi verið svo miklu betri, af því þau voru harðari,
þá vil eg skjóta þar til margra ára érækrar reynslu um þau; því
það er sitt hvað, lögin og lagaakvörðunln, og annað eptirlitið með
lögunum, og hvernig þeim er fram fylgt. þessi lög eru nú vægari,
og mer virðist bezt að reyna þau og vita, hvort ekki muni veita
hægra að fylgja þeim fram, heldur en reynslan hefur sýnt um hin
eldri. það er og aðgætandí, eins og einn heiðraður konúngkjörinn
þíngrnaður sagðí á'Oan, a'O þó vinna se leyfð eptir miðjan aptan á
sunnudögum, þ/í er hún ekki skipuð. Eg verð því fastlega að raða
frá nefnd, og ítreka það fyrir þíngínu, a'O það gæti sóma síns, og
glati ekki því áliti og trausti landsmanna og stjórnarinnar, sem því
er með öllu ómissandi, með því að brjóta þegar niður þessa sína
eigin byggíngu.

J. Petursson: það er aðgætandí, að tilskipunin er búin til í
Danmörku og löguð eptir hugarfari manna þar, og kann því að eiga
þar vel Yio, þó hún eigi það ekki her í sumum atriðum. Mer
sýnist því álit eða sómi þingsins ekkert í veði fyrir það, þó nú se
beðlð um breytíngu á einu atriði þessa lagaboða, er menn nú hafa
komizt eptir að er gagnstætt hugarfari manna her, eins og stjórnin
og víst ekki gæti lá'O alþíngi það svo mjög, þó það, þegar hún í
hitt eð fyrra lagði þetta frumvarp undir álit þess, þá yrði kann ske
nokkuð um of fastheldíð við hið danska frumvarp. þó það se ekki
skipað að vinna á sunnudags - kvöldum, sem einn þingmaður sagði,
eru þeir þó eptir lagaboðínu orðnir jafnir öðrum rúmhelgum dögum,
eptir míðaptan, því eg veit ekki til, a'O það se neinstaúar skipað að
vinna rúmhelgu dagana (margir: Jú, það er: "Sex daga skaltu verk
þitt vinna").

M. Andrésson: Eg skil ekki, hvernig það getur vanhelgað
þjóðina, þó hún reyni lagaboð þetta, sem her ræðir um, í fáein ár,
áður en alþíng biðji um breytíngu á því. Ekki skil eg heldur í
því, að neinir húsbændur mundu banna hjúum sínum a'O fara til
kirkju, þó vegurinn væri svo langur, að þau gætu ekki verið kom-
in aptur um míðaptan ; eg veit ekki til, að neinn hafi gjört það, og
ætla heldur éíngum, að hann muni gjöra það, þó "inna se leyfð ,í
sunnudags- kvöldum.

G. Einarsson: það hafa þókt undarlegar raddir her á þíngi,
sem hafa láti\) til sín heyra í þ,í tilliti, að breytíng feingist sem
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fyrst ii hinni nýju tilskipun um sunnu - og helgi-dagahald á Íslandi
af 28. marz þ. á., hvað viðvíkur löghelgi sunnudagsins, því að það
se þínginu óverbugt að fara að breyta skoðun sinni á þessu efni
eptir svo stuttan tíma; en mer þykir líka það undarlegar raddir, sem
koma frá þeim mönnum, sem ekki geta viðurkennt, að þeir seli
menn, er geti skjatlað. Og hvað svo sem sumir segja, þá er þao
víst, ao öll alþýða, þar sem eg þekki til, hefur mestu óbeit á því,
ao helgi sunnudagsins er skert, og álít eg skyldu þíngsíns ao taka það
til greina.

Þ. Guðmundsson: Mer þykir aldrei ljótt ao sjá menn að nauð-
synjaverkí, og ekki heldur, þó það se eptir miðjan aptan á sunnu-
eða helgi-degi.

Forseti: Áour en geingio er til atkvæða um nefnd í máli
þessu, vil eg leyfa mer að tala fáein orð. Mer þykir fagurt að heyra,
hve guðrækin alþýða her á landi er; en eg vero þó að álíta það
mikinn hnekki fyrir álit alþíngis hjá stjórninni og jafnvel lands-
mönnum sjálfum, ef það færi nú að biðja um breytíngu á því lög-
máli, sem það, með her um bil sömu mönnum, bað um í hitt il)
fyrra. þar að auki finnst mer bænin um breytínguna óþörf, ef hugs-
unarháttur manna er svo almennur og samhuga, sem orð er her á
gert, því þá munu húsbændur ekki kalla hjú sín til starfa á helg-
um dögum, og þá verour ekki tilfinníngu hjúanna mísboðíb, þó laga-
boðið standi óhaggað.

Ao svo mæltu let forseti greiða atkvæði um, hvort kjósa skyldi
nefnd í málinu eða ekki, og voru atkvæðin greidd, eptir bón nokk-
urra þíngmanna, með nafnakalli, og fellu þannig:

já nei
G. einarsson. Þ. Sveinbjörnsson.
E. 6. Kúld. ll. G. Thordersen.
P. PNursson.
P. Sigurðsson.
H. Kr. Friðriksson.
J. Sigurðsson.
6. Sívertsen.
J. Petursson.
St. Jónsson.
J. Jónsson.

Þ. Jónassen.
Þ. Guðmundsson.
V. Finsen.
J. Guðmundsson.
M. Andr()sson.
G. Brandsson
J. Samsonsson .:
J. Kristjánsson.
J. Hával'ðsson.
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Þannig urðu II atkvæði gegn 10 móti þVÍ, aö nefnd yrti kos-
in til ao mebhdndla þessa bænarskra, og var það mál þá fallið.

Forseti: Þá kemur bænarskrá þíngmannsins úr Gullbríngusýslu,
Ulll lagfæringu á gjaftollinum þar. Mál þetta hefur komið her fyrir
:íour á þíngí, svo það er kunnugt, og er því vonandi, ao umræðurn-
ar um það verði nú ekki lángar.

Var bænarskráin þá afhent flutníngsmannl, þíngmanni Gullbríngu-
og Kjósar-sýslu, G. Brandssssyni, sem las hana svo hljððandi :

"Ario 1853 sendu nokkrir innbúar Gullbríngusýslu bænarskrá
til alþíngis þess, sem þá nr haldið, i hverri þeir óskuðu eptir, ao
gjaftollurinn í sýslu þessari yrði - fyrir tillögur þíngsins .- eptir-
leíðís goldinn eins og í öðrum sýslum; þíngíð tók því málefni þetta
fyrir til lögskipaðrar meðferðar, og urðu næstum öll atkvæði fyrir því,
sem beðið var um; var síðan samin og send bænarskrá til konúngs
um, ao þetta feingist, sem menn þá staðfastlega vonuðu ao yrði, en
af konúnglegri auglýsíngu til alþíngis dagsettri 7. júní 1855 sest, að
sú von hefur algjörlega brugðízt, samt eru ekki þar í tilgreindar nein-
ar orsakir, hvers vegna svona fór, heldur einúngis sagt, a'b ekki hafi
þókt ástæða til að veita áheyrslu te'bri bænarskrá.

Meo því nú að þörfin til ao fá hinum áminnzta gjaldsmáta
breytt er eins brýn nú sem fyrri, þá vildi eg mælast til þess, ao
alþíng ítrekí þá bæn sína víð konúng vorn, að gjaftollur í Gull-
bríngusýslu verði eptírleiðís goldinn eptir sömu reglum, og almennt
gilda í öðrum sýslum.

Reykjavík, 4. júlí 1855.

G. Brandsson".

G. Brandsson: Eg skal nú ekki vera margorður um uppá-
stringu þessa; hún er einmitt sú sama, sem eg bar her fram 1853
og sem þíngið þá samþykkti með 20 atkvæðum móti 1. Ástæour
fyrir henni voru þá svo ljóslega telmar fram,· ao einginn varð til
að mótmæla þeim; þar var sýnt, að ójöfnuðurinn í gjaftollsgreíðsl-
unni kæmi mest niður á hinum fátækustu og að grelðslumáti þessi
gæti verið orsök þess, að einhverjir kynnu ao skjóta ser undan ao
tíunda 1 hundrað, þó þeir strángt tekio gætu þao; svo þó tekjur
sýslunnar rýrnuðu nokkuð vio breytínguna í fyrsta áliti, mundi það
að nokkru leyti vinnast upp aptur, og hvort sem heldur yrbí, þókti
mönnum sanngirnin eiga her ao ráoa mestu, þar eingin nægilega
réttlætandi astæða yrbí fundin fyrir greiðsluméta þeim, sem verio
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hef~i, og ætti hann því ekki leingur a~ eiga ~er stað, Konúngs-
(ulltrúinn kvaðst þ,í ekki ætla að flytja neina forsvarsræðu fyrir
gjaftollstökunni í Gullbríngusýslu, því þao væri almennt víðurkennt
að hún væri ósanngjörn. Hann kvað ser að sönnu ekki unnt að vita,
hvernig stjórnin tæki undir bænarskrá í þessu máli, en þóktist mega
fullyrða, ao þíngíð væri vissara um bænheyrslu, ef það gæti bent ,í
einhverjar hentugar tekjur í stað þess, sem komingsjdðurínn missti
við breytinguna, og sem búið var ao sýna, ao eptir þess ár" verðlagi
yrðu 148 rd. 78 sk., að meðtöldum umboðslaunum sýslumannsins
af þessu; og áleit þá verandi sýslumaður her, sem var og er einn
af þíngmönnum, að slíkt ætti ekki að takast til greina, þegar koma
ætti af ójafnaOi, eins og her væri um að tala. Í hinni konúnglegu
auglýsíngu til alþíngis í sumar er sagt, ao ekki hafi þókt astæða til
að veita áheyrslu teori bænarskrá. þetta þykir mer nú nokkuð
snubbótt afsvar, þar sem eingar ástæður eru færðar fyrir neitun-
inni, en tillögur alþíngis þó virtar að vettugi. :Mer er nú óljóst um
tillögur hins hæstvirta lwmlngs(ulltrúa með málefni þessu, því ein-
hverjar hafa þær þó víst verið ; svo veit eg ekki heldur, hvað því
hefur valdið, að þessi urðu úrslit málsins hjá stjórninni. þækti mer
því æskilegt að geta Ieíngið her um einhverjar upplýsíngar. Eg get
nú til, ao sumir haldi það komi fyrir lítio, að þíngio ftreki nú hina
fyrri bæn sína, því stjórnin muni ekki breyta því, sem hún hefur
sagt; en svo hefur þó verið fyrri, ao það hefur ekki ætíð orðið á-
rángurslaust al'! endurnýja það, sem um hefur verið bebíð, þegar
það hefur ekki feingizt von braðara, og eru þess ljós dæmi í verzl-
unarmálinu, sem leingi átti erfitt uppdráttar, en vannst þó um síblr;
það hugsuðu margir, al'! það yrði til lítils á seinasta þíngi að end-
urnýja bæn sína í undlrskriptar- málinu, þar sem neitunin var þá
nýkomin frá stjórninni, en það varð þó ekki árángurslaust, eins og
menn vita. Gæti þVÍ svo farið með fleira. Eg óska þess vegna,
að nefnd verbí sett til a'O Íhuga mál þetta, og ætla eg 3 menn
nægi; það tekur víst ekki lángan tíma að fara með svona ébrotlð
og vandalítlð mál, og sem mönnum áour er full-kunnugt.

KOn'l.tngsfulltrúi: Af skýrslum þeim, er eg hef gefið þínginu,
ætla eg að það megi vera ljóst, vegna hvers bænarskrá þeirri frá
alþíngi, sem þíngmaðurlnn fni Gullbríngusýslu minntist á, hefur
verið neitað. Höfuðástæðan þar til er sú, að þíngíð hefur ekki
bent á neinar tekjur til jarðabökarsjöðsíns, er bætt gætu þá rýrnun
Í tekjum, er flotio hefði af tillögum alþingis um breytíngu á gjaf-
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tollinum í Gullbríngusýslu. þar að auki mun þa\) þykja miður
hlýða að fyrirtaka einstöku breytíngar á skattgjaldslögunum nú,
þegar "erið er ao undirbúa ný almennileg skattgjaldslög, og þegar
það má ske einnig er í rá'ði, að sveitastjórnirnar, þegar þær eru
komnar á, jafni niður tekjuskatti á landsbúa í staðinn fyrir ýms
útgjöld, er þeir mí greiða, og sem grundvölluð eru á ójöfnum stofni
og eptir ójöfnum mælikvarða. þao mundi því ekki verða til neins
a\) ítreka bæn um þetta málefni.

G. Brandsson: Eg se ekki, að það, að gjaftollurinn er gamall,
geti helgað óréttvísi hans. Og eg held það se eingu spillt, þó þessi
bæn væri nú ítrekuð ; það tæki víst ekki lángan tíma, því rnalið er
þínginu kunnugt; menn vita og, að stjórnin veitir það opt síðar, sem
hún neitaði um fyr, helzt "ið níbgjafasklptl, sem opt kunna að verða,
Hvað skattalögin snertir, þa var kosin nefnd í þau 1846, en út af
því er enn ekkert komið, og það getur dregizt um þau, má ske
leingur, en margan varir.

Forseti: þar eð einginn tekur nú til máls, bið eg menn greiða
atkvæði um, hvort kjósa skuli nefnd í málið eða ekki.

Voru þl1 atkvæði greidd og urðu 15 atkvæði gegn þVÍ, en 6
með.

Fell málíb þannig með 15 atkvæðum gegn 6.
Forseti: þá er næst bænarskrá þíngmanns Skaptfellínga um,

að fá að vita, hvaða gildi sú staðfesting á hinni íslenzku útleggíngu
lagaboðanna, sem nú er, hefðl.

Var bænarskráin afhent flutníngsmanní, þíngmanni Skaptfellínga,
Jóni Guðmundssyni, og las hann hana upp fyrir þínginu, en húu
hljó'ðar þannig:

"Frá sýslufundi í Suður- Þíngeyjarsýslu 5. júní þ. á. hefur
Nngyallafundurinn meðtekið bænarávarp, sem í ,,2. bæn" sinni fer
fram á það, að alþíngi enn að nýju ítrekí þá bæn sína til hans
hátignar konúngsins, "ao hann staðfesrí hinn íslenzka texta lagaboð-
anna með undirskript sinni ", eins og alþíng hefur áour þrívegis
beðið um. En á þessu vori hefur nú fyrst einúngis sezt sá árángur
þessarar þráteknu bænar, að forstöðumaður hinnar íslenzku stjórnar-
deildar hefur staðfest hina íslenzku útleggingu lagaboðanna með
undirskrípt sinni.

En þar eð fundinum er óljóst, hve mikið gildi þessi staðfestíng
hafi, þá leyfir hann Ser að biðja hið heíðraða alþíngi um, að spyrja
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hinn háttvirta lwnúngsfulltrúa a\') þVÍ, hve mikið gildi áminnzt stað-
festíng hafi.

Á almennum fundi a'b þingvöllum, þann 28, júnímán. 1855.

Framanskrifaða bæn hins almenna Þíngvallafllndar 1855, gjörlr
undirskrifabur alþíngísmaður að beinni uppastringu sjálfs sín til hins
heiðraba alþíngis.

Reykjavík, 7. júlí 1855.

Jón Guðmundsson,
alþíngísmaður Skaptfellínga".

Konúngsfulltrlíi: Er það ekki þíngmannsins meiníng, að þessi
nppástúnga hans til þíngsins se að álíta sem nokkur" konar inter-
pellation til mín?

Jón Guðmundsson: Jú.
KOn1'tngsfulltrúi: Svar mitt verður þá á þessa leið:
Til spurníngar þeirrar, er hinn heiðraði þingmaður Skaptfellínga

hefur borið fram, áhrærandi, hve mikið gildi staðfestíng hinnar ís-
lenzku útleggíngar hins danska lagatexta hafi, get eg ekki svarað öorn
en því, a\') eg þar um einga vísbendíngu hef felngíð frá stjórninni,
og get því fyrir hennar hönd ekki gefið neitt akvarðað svar. Ao
öðru leyti viroist mer, sem þýðíng hinnar umgetnu staðfestingar ekki
getlð verið neinum og allrasízt nokkrum lögvitrum manni óljós. Eg
fyrir mitt leyti legg í hana þá sömu þýOíngu, sem hver önnur sri
útleggíngar-staOfestíng hefur, sem gjöro er af embættismanni þeim,
er hefur opinberan tniverðugleíka (fidem publicam) og til slíkra
starfa er skipaour af stjórninni.

Jón Guðmundsson: Mer líkar þetta svar hins hæstvírta kon-
úngsfulltrlÍa vel, en vil þó hnýta þeirri spurníngu her víb, hvort
Íslendíngar muni mega treysta því, að farið verði eptir íslenzkunni
við dómstólana, þegar ágreiníngur þækti vera milli hins danska texta
og íslenzkunnar.

Konúngsfulltrúi: Eg tel það "íst, að það se hinn danski texti
lagaboðanna, er eiginlega hefur skuldkindandi krapt, sem lög, og SYO

hafði kanselííð forðum ákveðlð, Hin íslenzka útleggíng er gjöro til
þess, að landslýðurinn, sá er ekki skilur dönsku, geti feingið áreið-
anlega vissu um innihald laganna, og er sú vissa ánægjanleg, til
þess þeir geti hegðað ser eptir lögunum og fært ser þau í nyt. þar
lÍ móti efast eg ekki um, að dómendur og yfirvöld, er skera eiga
rir vandasömum málum, muni líta eptir danska textanum; því þegar
spurníng er um, hvernig rettast se að leggja út einn lagastað, verða
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menn ætí~ a~ halda ser til orðasklpunarlnnar í abaltextanurn; og
þannig er þa~ einnig ákveNð í samningum milli þjóðanna, þegar
þeir eru samdir eða lítlagðir lí fleiri mal, að t. a. m. meiníng orða-
skipunarinnar í hinum frakkneska texta skuli vera gildandi.

Jón Guðmundsson: A~ mínu leyti álít eg nú þessari fyrir-
spurn minni lokið, en áskil mer þó rett til að bera upp síðar um
þetta beina uppástúngu.

Konúngsfulltrúi: þann rett þarf þfngmaðurlnn víst ekki að
áskilja ser; hann á hann.

ll. G. Thordersen : Eg vil leyfa mer að tilkynna þínginu, að
lí morgun verður her haldinn synodus, og óska eg þá, að allir þeir
geistlegu, sem á þínginu eru, verði þar til staðar,

Forseti : Eptir dagskránni er nú hið síðasta mál, bænarskrá
um löggildingu Krossvíkur. Á hana var her minnzt í fyrra dag, og
ef einginn hefur á móti því, lílít eg bezt að afhenda hana nefnd
þeirri, sem kosin var til að yfirvega samkynja bæn um Saubdrkrök.

Var bænarskráin þá afhent flutníngsmanní, alþíngismanni Mýra-
sýslu, J. Sigurðssyni.

J. Sigurðsson: Bænarskrá þessi inniheldur ósk Borgarfjarðarsýslu-
búa, að kauptún verði löggilt á Krossvík, og til vara, að innlendum
og útlendum lausakaupmönnum verði leyft að verzla þar á sjó.
Bænarskrána hef eg gjört að minni uppastúngu, þar hún er sam-
hljóða minni sannfæríngu, að vilja greiða frjálsu verzluninni g:íng,
og leyfa henni land, þar sem henni og landsmönnum getur orMð
það að beztum notum, og held eg, að bænarskrá þessi se bezt kom-
in til nefndar þeirrar, sem kosin hefur verið í samslags máli um
Sau'ðárkrók og Brakarpoll.

Forseti: þar einginn tekur nú til máls, vil eg spyrja þingmenn,
hvort ekki skuli fá Sauðárkróksnefndinni bænarskrá þessa í hendur.

Var það samþykkt af þínginu, og bænarskráin síðan afhent for-
manni nefndarinnar.

P. Sigurðsson: Eg vil bera þá spurningu upp fyrir hinn hæst-
virta konúngsfulltrúa, hvort þíngmaður Ísflrbínga muni vera óvænt-
anlegur til þíngs, og se svo, hvort varaþíngrnaður þeirrar sýslu
muni þá ei verða kallaður, þar eð nú er þegar vika liðin af þíng-
tímanum.

Konúngsfulltrúi: Eg hef einga vísbendíngu feíngíð um það
frá varafulltnianum í Ísafjarðarsýslu, hvort hann mundi koma híng-
ao á þíng eða ekki. Áður en eg fór að vestan, heyrði eg þess getið,
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ni) hann mundi ci vera vel frískur, en veit samt ekki vissu fyrir
þVÍ. A~ fara a\) innkalla þcnna varaþíngmann nú álít eg til einkis,
nema kostnaðarauka, því þó hann brygbí strax við, eptir a\) sendi-
maður he~an er til hans kominn, mundi hann þó ei komast hingað,
fyr en undir þínglok, og verba þá öllum málum ókunnugur.

P. Sigurðsson: Þa~ er ekki sagt, hvort eg yrðí svo harður <Í,
a'ð sent væri eptir varaþíngmanni Ísfírbínga, þó eg bæri þessa spurn-
íngu upp.

Jón Guðmundsson: Mer þókti vel, a\) máli þessu var hrelft,
svo landsmenn sj1ii í tíðindunum, hvers vegna einginn er her kom-
inn fyrir Ísafjarðarsýslu.

Foreeti : Eins og hinn haæruverðugí konúngkjörni þíngmaður
gat um á\)an, verður synodus haldinn á morgun, og verða þar 8 af
þíngmönnum, svo eg se ekki, a\) þ;i verbl haldinn fundur. Eg ríkveð
þ"í fund næst á miðvikudaginn kl. 11 f. m., en legg í dag fram
hænarskrrir, sem nú ern til mín komnar.

Fundi slitið.

11. júlí - sjöundi fundur.
Allir á fundi. Gjör\)abók fd seinasta fundi lesin upp og sam-

þykkt.
Forseti,' Eptir dagskránni kemur til Inngangsumræðu bænar-

skrá þíngmannsins úr Dalasýslu, um endurbót læknaskipunar á Íslandi.
Bænarskráin var afhent flutníngsmanni.

G. Einarsson,' Má eg lesa upp bænarskrána ?
Var það leyft, og las Ilutníngsmabur hana upp, svo hljóbandl :

"þessi heíðraðí fundur hefur kosið oss í nefnd til að segja og
semja álit um umkvartanír vibvíkjandi læknaskipuninni her á landi,
sem að þessu sinni hafa verið bornar upp her á fundi frá ýmsum
héraðafundum.

Eins og oss nefndarmönnum eru kunnug hin almennu vand-
kvæði á læknaskipuninni her, og hver almenn vandræði her einatt
Ieiðu af læknaleysí, cins hafa fundarmenn her úr öllum héruðum
landsins staðfest það í einu hljó\)i.

þar sem nú mál þetta hefur á\)ur verið ítarlega rætt á alþíngi,
finnst oss eingin þörf og ekki heldur fært a\) koma með neinar
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serstakar uppástúngur her ao lútandi, heldur ætlum nægja og bezt
eiga vlð fyrir þenna fund, að hann í nafni allra landsmanna skori
lÍ alþíng nm:

að alþíng nú í sumar taki læknaskipunarmalíð til grandgæfi-
legrar yfirvegunar og umræðu og gjöri uppástúngur í bæn-
arskrá til komings um almenna endurbót læknaskípnnarlnnar
her á landi.

Á almennum fundi a'b I'Íngviillum vi'b Öxará, 28. júní 1855.

A. Hjaltason. J. Árnason. S. Beel!.
Á almennum fundi vlð Öxará 28. júní 1855 var framan skrif-

ao nefndarálit samþykkt í einu hlj60i sem bænarskrá frá fundinum
til alþíngis.

H. Stephensen, Jón Guðmundsson, ill. Grimsson,
fundarstjört. varafundarstjdrí. fundarskrifari.

þessa bænarskrá gjöri eg ao minni upprístúngu.
Reykjavík, 7. jlílí 18fl5.

G. Einarsson .

. 0. Einareson : Eins og innihald bænarskrár þessarar bendil'
til, þá er hún frá almennum fundi :i Þingvöllum, og þar mer Iíkaðí
vel stefna hennar, hef eg gert hana ao eigin uppástúngu minni. Eg
skal eigi ræða mál þetta nákvæmlegar í þetta skipti, þar eo eg veit,
ao allir þíngmenn álíta þao mesta nauðsynja-mal, er hljóti að tak-
ast til yfírvegnnar ; eg leyfi mer því að óska, ao nefnd verði kosin
í málið, og þar eo það er yflrgripsmlkið vandamál, stíng eg upp
á fí manna nefnd.

ill. Andrcsson: Í fyrra dag tókst svo til, að bænarskrá okkar
Árnesínga "ar frestað sökum uppástúngu þessarar, en ei var hún
felld, þar "io þessari var búizt, og let eg því mer og hinn konúng-
kjörni þfngmaður, er flutti bænarskrana. það lynda í öruggri von
um framgáng, en nú vil eg mæla fastlega fram með, að nefnd verði
kosin í málinu.

Konúngsfulltrúi,' þó eg ekki vilji hindra, að efni það, sem
þessi bænarskrá höndlar um, komi til umræðu ;í þíngínu, með því
það er mjög míkílsvarðandl, þá vero eg að benda þíngmönnum til,
að þessi bænarskrá virðist ekki að vera rett uppborin, þar e~ hún
inniheldur einga akvarðaða uppástúngu, eins og alþíngistilskip. 62.
grein tiltekur. þessi ?ænarskrá talar um alla læknaskipun á landi
her yfir höíuð, og er að því leyti, að heita má, næstum takmarka-
laus, en þao yrM óvinnandi verk fyrir þíngi~ ao geta rætt her til
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hlítar svo yfirgrlpsmíkió maleíní. Eg ræð því þínginn frá að taka

þessa bænarskrá til umræðu þannig lagaða, sem lnin mí er, og skal
nm lei() benda þingmönnum til þess, hversu óhentugt þa'ð se og eigi

illa við, að þingmenn taki bænarskrtír frti sveitum og fundum út
um landið öldúngís óbreyttar, og beri þær þannig fram á þíngíð
cluúngis með þeirri atelknun, a() þeir gjöri þær a'ð sínum. þessi að-
fero er, eins og eg áour hef brýnt fyrir hinum heiðruðu þíngmönn-

II lll, eingau veginn hafandi, þ,í á þíngmönnum liggur sú lagaskylda
ac bera bænarsknína fram í réttu og lögskipuðu formi, en ö'ðrum,

hvort heldur eru sveltafundir eba einstakir menn, liggur ei sú skylda
á herðum; þrí em bænarskr.ír þeirra opt ölögulcgar, og þurfa a\)

laga~t, :i\)ur þær cm frambornar lí þinginu.
G. Einarsson: 1)6 ei Ij<Í:3t se tekið fram með sérstökum grein-

askiptum innihald bænarskr-ír þessarar, er samt einginn "afi ,í inni-
haldi hennar. bn hjrí get eg ekki annað álitic, en að bænarskráin
hnfl beina og iíkyarcaca upp.ísningu, þar sem í níðurlagl hennar er

beN\) um almenna endurbót :i læknaskipuniuni, og það held eg varla
verði nákvæmar tiltekið.

Kontlngs(ulll1'lti: Eg get ei viðurkennt, að þab geti heltíð
8YO, að bænarskníln innihaldi ákvarðaða uppástúngu ; því þó því-
líkt óform hafi her áður vlðgeíngízt, þá hefur verið fundið al) þvf

af hendi stjórnarinnar, og þingmenn bæði þegar tekið það til greina,
og munu íramvegis meir og meir gjöra þaÐ.

IlI. rlnd1'(~sson: Án þess eg vilji hafa neitt lÍ móti því, sem
hinn h.íttvírtí kOnÚn[!8fullt1·tti mælti um, at bænarskrá þessi, er mí

var fram borin, ei væri rctt löguð, þá vil eg strax geta þess, að
það má verða mjög óheppilegt fyrir oss Árnesínga, ef bænarskra vor
verður þess vegna felld, og fór konúngs(ulltrúi þó þeim orðum um
hana, sem hún væri gallalaus; en eg vona, að allir, sem elska líf
og heilsu, viðurkenni það, ao eingin vanþörf er á a'ð fjölga lækn-
um í landi vorn, og það bið eg þíngmenn nákvæmlega aG íhuga,
áður en þeir hita mál þetta niður falla.

P. Petursson: Í bænarskrá þeirri um lagaskóla frá íslenzkum
stúdentum, er kom ffli Kaupmannahöfn, er sagt, a'ð stjórnin se al-
varlega farin a\) yfirvegu læknasklpunarmálíð. Skyldi nú þetta vera

svo, þykir mer það ekki sem bezt eiga víb, ao nú se farið ao taka
þetta mal til meðf'erðar ; eg er líka auk þess. hræddur nm, þar m:ílið
þarf mikil" undirbúning", a\) það verði til lítils nr<Íngnril í þetta sinn.
Bænarskraín fer fram .i, ac þíngi( fari eptir því, sem her hefur
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verið rætt um þetta mál að undanförnu: en sumar af hel' a\) lútandi

upprisuingum þingsins, einkum 1847, eru þegar veittar af stjórninni,
en sumar þeirra eru þess eðlls, a'ð Ulll þær mætti margt segja, og
mundi því nefnd SIÍ, er sett yrbl í mríllnu, hafa lítinn stuðníng af
þeim. Eg er því lí því, a'ð óldjlÍfandi se a'ð setja nefnd í þessu
máli fyrir þíngfð, sem hefur tekið svo mörg mál til meðferðar.

Jón Guðmundsson: Hinn heiðrabi þíngmaður, er núna settist,
vakti máls á víðlfka, og eg vildi hafa sagt, nema a'ð því leyti, að
eg held, at það, a'ð 2 þíng hafa tekið m:íli'ð til meðferðar, muni nú
geta orM'ð nefndinni til hægbar. Eg skal ekki fara mörgum orðum
nm þetta, en smia mer til hins háttvirta konúngsr'llltrúa. Uppá-
sningan er, sem eg vil játa, ekki SYO bein, sem bókstafur laganna
heimtir og rétt á a'ð vera eptir lögum, en úr þessu yröl rá'ði'ð, ef

flutníngsma'ðnrinn vildi skýra þínginu frá, hvort beíðendurnír í bæn-
arskranni vilja byggja á því, sem þíngíb fór fram á ári'ð 1847. Ef
bænarskráln fer í aha stefnu, finnst mer ísjáryert, hvort þíngið skuli
taka rnálið til meðferðar. A'ð því leyti umræður urðu á Öxarár-

fundi, fundust mer þíngmenn þar fara í líka stefnu og alþíng hefur
farlð.

G. Einarsson: Eg er á því máli og þeirrar sannfæríngar, a'ð
SYO færi bezt fram, sem þínginu hefur litizt fyr; en hvað bæn-
arskránni viðvíkur, finnst mér htin 8,'0 bein, sem aðrar, er. teknar
hafa verið til meðferðar af þínginu. Mallð er mikils áríðandí, og
eg held sannarlega, að því þurfi það ekki a'ð verða til fyrirstöðu,
þó stjórnin se farin alvarlega að yfirvega læknamállð, heldur, mundu
a'ðgjiiroir alþíngís geta orðlð henni til beztu leíðbelníngar.

Þ. Guðmundsson: þa'ð hefur verlð viðurkennt, að bænarskrá
Árnesínga innhaldi beina upprístúngu, og nefnd hefbl strax verlb

kosin til a'ð yfirvega hana, ef ei hefði komið njósn um, a'ð lækna-
máli'ð væri á ferðinní. En fyrst fundið er a'ð því, að í bænarskránni
frá Dalasýslu ei se bein uppástúnga og henni því kann ske verður
vísað frá, væri órímilegt, að bænarskrá Árnesínga væri felld. Eg
bíð þíngtð því innilega um a'ð kjósa nefnd til að íhuga bænarskrá
Árnesínga, þar kosníngunni var frestað, hvað sem víð hina bænar-
skrána verður gjört.

Jón Guðmundsson: Her mun vera nokkur misskilníngur; þ6
bænarskráin frli þíngmanni Dalasýslu ei fái nefnd, þá fellur máli~
ei fyrir það, þar uppasuingumaðurlnn getur bætt úr gallanum :í ö'ðr-
um fundi.
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G. Einarsson : l)a~ er beinlínis melníng mín a\) fara í sömu
stefnu og þínglð 1847.

Þ. Gutimundsson : Stjórnin hefur svara\) alþingi, og Illan eptir
svari sínu, í opnu bréfi 23. áglÍst 18,18, el' ákvað, að fyrst um sinn
skyldl safna tekjum spítalanna í sjóN, og setja þá ;[ vöxtu, til þess
a'O læknum gæti oroi~ fjölgað. Eg athugaði líka, þegar eg fram bar
bænarskrána, a~ líkindi "æru til þess, a'O stjórninni mundi finnast.
a'b mí se tíminn kominn til a'O gjöra byrjun í þessu tilliti, Ille~ ab
setja lækni í hina fólkrílmstu sýslu á landinu.

211. .4ndl'esson: Ekki held eg það þurfi að verða máli þessu
til íyrlrstöðn í nokkurn máta, þó svo skyldi vera, a'O stjórnin væri
farin ao hugleiða það ; því varla mun hún verða búin a~ raða því
til lykta, þegar abgjörðír þíngsins koma henni til handa; og þó þal\
værl þá korníð eitthvað áleiðis, þá mundi trauðla verk þíngsíns og
stjórnarinnar reka sig svo skablega hvort ri annað, a~ mállð fyrir
þn~ ónýttist.

G. Einarsson: Eg se ekki, að þa~, a~ stjórnin hafi tekið rnalið
til meðferðar, þurfi a'O hamla þínginu frá að kjósa. nefnd í það, Ac
öhu leyti finnst mðr l\rne,;íngnm ekki vera meiri þörf á lækni, en
mörgum herubum öðrum, og vil eg því ekki mæla með nefnd í
þetta serstaka mál.

P. SigU1'ðsson: Þa'O er óneitanlegt, að her er þörf á fleiri
læknum, en mi eru. En ef mál þetta verður nú tekið af þínginu
til yfirvegunar, þá ætti það a~ takast sem heild fyrir allt landíð ; því
fyrst þarf að skoða, hver efni nú eru fyrir hendi til a~ launa þess-
um mönnum, og haga ser eptir því, Ef mönnum þá sýndist, að
fáeinum, svo sem 4, yrbl vibbætt, þá ætti að setja þú þar, sem helzt
virtist þörf vera, og örðugast er nú að ná til lækna, því þess verð-
ur líka að gæta, að íslenzkir menn geti feingizt til þessara starfa,
því reynslan er búin að kenna okkur, a~ -dansklr læknar eru her
gagnslitlir. Allir, sem hafa lagt til spítalasjöðanna, eiga tilkall til
þeirra sem sameiginlegrar eignar, og þar læknar þessir ættu a~ fá laun
þaðan, þá er ekki ein sýslan annari réttarhærri í því tilliti. Eg er því
ekki mótfallinn, a~ málið se tekið í heilu lagi, en ekki í pörtum.

Forseti: Her eru ao heyra skiptar meiníngar, en þó hafa fleiri
talað með nefnd en móti. En hvað uppástúnguna sjálfa snertir, þli
er uppéstiingumaður nú búinn að lýsa því yfir, að hann ætli að fara
fram hinu sama, sem fari~ var fram á alþíngi 1847. Vil eg því
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biðja þíngmenu a'l, greiða athæði um, hvort kjósa skuli nefnd til
ao íhuga bænarskní þessa, eins og hún er nú.

Voru atkvæði gefin, og urðu flestir móti þessu.
Forseti: Uppéstúngumaður ætlar hið fyrsta ao koma fram

með beina uppésnlngu, lagaða eins og þá á alþíngi 1847, en hann
getur það ekki nú strax, nema þá munnlega.

P. Peturssun : Eptir 62. gr. alþíngistllsklpunarlnnar held eg
ekki megi koma með nema skriflegar uppastúngur til þíngslns.

Konúngsfulltrúi: Varaforsetinn tók það fram, sem eg held al)
rett se, að atkvæði eigi að greiðast um, hvort bænarskráin þannig
fram borin, sem hún nú er, eigi að takast til umræðu her á þíngi
eða ekki.

G. Brandsson: Eg er á sama máli, og hinn hæstvirti kon-
úngsfullníi nú. Eg vil ekki gefa atkvæði fyrir uppástúngunni svona
út í bláinn, sem eg heldur ekki veit hvernig kann að verða löguð,
þegar Mn verður upp aptur borin, því, þó eg hafi lesið alþíngis-
tíðindin 1847, man eg þó ekki vel, hvernig þá urðu úrslit lækna-
skipunarmálsins ; mig minnir meðal annars, að þá væri beðið um,
að stofnaður yrði læknaskóli í Reykjavík. Maður þyrfti því a'ð
kynna ser mál þetta, á~,ur en gelngíb yrði til atkvæða um upp.i-
stringu þessa. Eg er þess vegna á því, a'ð málinu se í þetta sinni
skotið á frest.

G. Einarsson: Eg vil þá biðja þíngíð um rett til ac bera
fram nýja uppástúngu síðar um þetta mál.

Konúngsfulltrúi: það hefur ekki verið áform mitt að hindra
það, ao málefni það, er bænarskrá þessi ræðir um, gæti komið til
umræðu her á þínginu; en það eina, sem eg álít skyldu mína að
koma í veg fyrir, er, ao bænarskrá um það, samin í ólöglegu formi,
verði tekin her til umræðu,

Forseti let þá greiða athæði um, hvort skjóta ætti málinu á
frest eða ekki, og var það samþykkt að fresta málinu, með 19 at-
kvæðum gegn 2.

Forseti: Næst liggur þá fyrir að taka bænarskrá þíngmannslns
úr Snæfellsnessýslu, um endurbót á pöstgaungum her á landi.

Var bænarskraín afhent flutníngsmannl, þíngmanni Snæfellínga,
:-;era E. Ó. Kúld, og las hann hana S"O' hljóðandi:

"Í tilefni af bænarskrá frá Borgarfjarðarsýslu til almenni; fund-
ar við Öxad ii Þíngvelli, vorum við undírskrifaðír kosnir ínefnd til
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ao íhuga og ~egja álit vort UlII, hvort betra og hagfelldara fyrir-
komulag ii póstgaungum, en verlö hefur, ekki þækti vera í landinu
yíríö nauðsynlegt.

Eptir a.'ðver grandgæfilega höfum íhugað þetta m.ilefni, er varö-

ar alla landsbúa mikils, ser í lagi hvað brer og sendíngar ll(~raoa <Í

millum í landinu snertir, leyfum ver OSd yfir höfuð að gjöra ,ílit vort
uppskatt um þa'ð á þessa lei'ð: ao ver Illeo fullkominni vissu hk-
jumst um það sannfærðir vera, a() póstgaungur í landinu þurfi eptir
nærverandi tíma þörfum og ásigkomulagi, a'ð fli sem bráðasta CIHI-
urbót og umbreytíngu með því móti, ao þeim verði Ijölgað til muna,
og undir eins haganlegar niöurskipað, en verið hefur, Mælir fyrir
þessu voru áliti lángvinn reynsla og almenníngs-umkvörtun yfir In í,
hversu póstgaungur landsins hafa. laklega getað ná'ð sínu augnamíði,
ckki einúngis frá hinni stjórnlegu hlið skoðað, í þYÍ a'ð fullnægja
þörfum hennar, heldur cinnig frá hinu þjó()lega sjénarmiði ; því þac
getur fyrir cingum dulizt, ao þær í hvorutveggja þessu áríðanda til-

liti eru mikhun og skablegum annmörkum bundnar, hvar lí hina
bráðustu bót þyrfti a'ð rá'ða, stjórninni og landslýðmun til heilla fyrir

•ókomna tíma.
Með því ,'er með sönnu getuni með góeri sannfæríngu geingi0

lít frá þessu aðalsjónarmíðl, og sjáum fram á, hvað mikínn öröug-

leika, skaða og taluiun óhentugt fyrirkomulag póstg:íngnanna hefur
haft, og getur framvegis orsakað meðal lllanna í landinu, æðri "ClII
lægri, svo finnum vér oss orsakaða til að snúa oss í þessu tilliti til
ens heiðrað(t alþíngis með þeirri vorri bæn:

(tð það vilji á skipulegasta hátt taka þetta áríðandi mál-
efni til itarleqrar íhugunar, og semja síðan bænarskrá lif
kunúngs um, að á göllum þess, sem margit'. eru ug miklir,
ccrð! sem fyrst ui! bezt ráðin veruleg endurb át.

Á I,ÍlIg\'elli vib Öxará, þ. 27. júní 1855.

S. IJech. A. Hjaltason. J. Árnason.
"\ almennum fundi vlð Öxará, 28. júní 1853 ur Iramanskritaö

nefndaralit samþykkt í einu hljóði sem bænarskrá fd fundinulll til
alþíngis.

II. Stephensen, .1. Guðmundsson, JI. Grimsson,
fuudarstj óri. vara-fundarstjúrí. fundarskrlfurí.

þar eð bænarskrá þessi er samkvæm skoðun minni, gjöri eg halla
að minni uppéstringu til hins heiðraða alþíngls.

Reykjavík, 7. júlí 18:\".

E. 6. KúN.
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E. O. Kúld: Bænarskrá þessi er samin og samþykkt af Píng-
vallaíundinuru, en eg hef nú gjört hana a~ minni uppásuingu. Hversu
mikils þetta mál se vert, þarf eg ei orðum um a\') fara. þat eru
póstgaungurnar, sem eiga að flytja þjóðinni eins og afl o} fjö 1', og
lífga og glæða framför hennar, að því leyti sem br(Y og rit (á,
vakið það, og það er þetta, sem her ræðir um. Eg veit og til: al'>
her situr nú sá, sem má ske öðrum, eða flestum fremur hefur l<íti'ð
í ljósi áhuga sinn fyrir þessu máli með því a\') bera það undir stjórn-
arráðln og brýna þar nauðsyn þess og gjört talsverðar uppasningur
um það, hversu péstgaungunum megi í betra horf koma. l'ess 'egna
skal eg leyfa mer, á'ður en eg fel' fleirum orðum um þetta mát að
skírskota því til amtmanns vor Vestfirðínga, hins hæstvirta konúngs-
(ulltrúa, í því trausti, að hann skýri oss frá áliti sínu um þetta
mál, og hversu hann he(ur á7itið bezt að bæta fyrirkomulagið á
póstgaungunum.

Konúngsfullt1'úi,' Vegna áskorunar hins heíbrnða uppastúngu-
manns skal eg einúngis geta þess, að eg fyrir nokkru síðan hef skrif-
a'ð og sent stjóminni uppástringu um, hvernig bezt mætti bæta póst-
gaungur, ser í lagi í Vesturamtinu, og tók eg þá til rá'ðaneytis me~'
mer fleiri nákunnuga og greinda menn. En hvorki man eg nú, hvern-
ig hin einstöku atríðí í uppástúngunni voru löguð, og álít ei heldur
þörf að skýra frá því. þó að þessi uppastringa a'ð nokkru leyti hafi
sömu galla, sem sú, el' rædd var her næst lí undan, a~ hún se nokk-
uð étakmörkuð, vil eg þó í þetta skipti ei setja mig móti því, a\')
hún verði her tekin fyrir, þar e'ð innihald hennar er fremur umboðs-
legs efnis, er heyrir undir stjórnarinnar akvarðanir, heldur en a\') úr
því eigi að skera me'ð eiginlegum lagabobum.

Jón Guðmundsson: þó uppástúngur bænarskrár þessarar se
ekki vel glöggar, eru þær þó beinar, þar sem þíngið er beNú a\')
stínga upp á fjölgun póetgángna, og hvernig á þær geti komízt betra
fyrirkomulag.

Forseti let því næst greiða atkvæbl um, hvort setja skyldi nefnd
í málíð; og var það samþykkt með 18 atkvæðum,

Stakk þingmaður Dalasýslu, G. Einarsson, upp Ll 5 manna nefnd,
og af því einginn mælti móti því, bað forseti menn kjósa í nefnd
þessa, og voru kosnir:

Jón Guðmundsson með 13 atkvæðum,
Þ. Sveinbjörnsson g
r. finsen 8
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E. Ó. «aa með 8 atkvæðum,
G. Einarsson, ll. G. Thordersen. og J. Kristjánsson feingu -:

atkvæði hver, og varð biskup H. G. Thordersen. 5. nefndarmaðurinn,
af þVÍ hann var elztur þeirra 3, Heill jöfn atkvæði feingu.

Var formanni nefndarinnar, þingmanni Skaptfellínga, Jóni Guð-
mundsssjni, afhent bænarskraín.

Eorseti : þ,í. er bænarskrá þingmann" Mýramanna um vega-

bætur, og ímynda eg mer, að réttast se að afhenda vegabótanefnd-
inni hana.

Var þao samþykkt, og bænarskrain síðan afhent formanni vega-
bótanefndarinnar, þíngmanni Árnesínga, JI. A.ndrcssyni.

Forseti: þá kemur bænarskrá þíngmanns Rangvellíuga, \UIl

stjórn og reiknínga opinberra stofnana og sjóða. Þíngmaour Barð-
strendinga hefur komið með aðra bæn líks efnis, og val' hún þ,í af-
hent sveitastjórnarruálsnefndinni, svo það væri kann ske réttast aö
láta þessa bænarskrá fara sömu leið.

Var þetta samþykkt af þinginu og bænarskráin afhent formanni
nefndarinnar í sveitastjórnarmálinu. J. Peturssyni.

þá bar forseti upp bænarskrá Jóns SigurðssonM, þíngnranns
Mýrasýslu, um laun hreppstjóra, og skírskotaði til þíngsíns, hvort

þeirri bænarskrá mundi eigi verða vísað til nefndarinnar i sveita-
stjórnarmálinu.

J. Sigurðsson: Eg álít það sjálfsagt, ac þessari bænarskrá veroí
vísað til þeirrar nefndar.

P. Petursson: Væri það ekki betra, ac þingmaðurinn tæki
bænarskrána aptur?

J. Sigurðsson: Ekki se eg astæðu fyrir því af þeirri orsök, því
nefndin hefur "íst ekki of margar bendingar víð sitt vandasama verk.

J. Kristjánsson: Ekki skaðar það, þó hún se svo sem viðauki
með hinum, og eitthvað má, ef til vill, af henni græða,

Beíddi forseti þá þíngmenn a~ skera úr, hvort afhenda skyldi
bænarskrana nefndinni eður ekki, og var það samþykkt með 19 at-
kvæðum.

þá bar forseti upp fyrir þingið bænarskrá frá sama þíngmanní,
um undanþágu frá confirmationslögum.

II. G. Thordersen : Er það þá undanþága frá allri confirmation '?
J. Sigurðsson: Þa~ er nú ekki búið að taka það fram enn;

skal eg nú lesa upp bænarskrana, ef þingi~ leyfir það,
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Og er eluginn mótmælti því, las þíngmaðurlun upp bænarsknína,
og hljóðar hún þannig:

]JÁ frjálsum fundi, sem haldinn var af innbúum Mýrasýslu,
þrlðjudaginn þann 5. þ. m. á Þinghól, nálægt Hestaþíngseyrum, vil'!
Norðura í Stafholtstlíngum, hvar menn voru mættir úr 5 hreppum
sýslunnar, bar alþíngismaður Mýramanna þá uppástúngu fram, hvort
fundarmönnum ekki þækti ráðlegt, með tilliti til umræðauna á seinasta
alþíngi, a~ senda bænarskrá til næsta alþingis á þá leið, a~ hinn
lögboðní fermingaraldur feingi framvegis þá takmörkun, að hvert
það barn, sem fyrir veturnætur haustið á~ur hefði verið fullra 13
ára, mætti að næsta vori, þegar hin venjulega undirbúnings ti\) væri
liðin - sem hjá oss er veturinn - fermast, þegar það a~ öðru
leyti, að prestsins áliti, væri fermíngarfært.

Jafnvel þó meíníngar manna um þetta efni yrðu nokkuð mis-
munandi á fundinum, og margir þættust sjá, að halli sá, sem barn-
inu mætti verða af biðinni um 1 árs tíma, sjaldnast gæti kornið í
samjöfnuð vi~ þann andlega þroska, sem barnib við rækilegan und-
irbúning gæti öðlast heilt ár, þá komust menn þó, við ítarlegri yfir-
vegun, að þeirri undirstöðu, að eins og það að undanförnu hefur á-
Iitizt nauðsynlegt, að geta Ielnglð undanþágur frá þeim lögboðna
Iermíngaraldri, svo mundi einnig framvegis geta svo staðið á högum
ýngri barna, bæði hvað atvinnuveg þeirra og önnur kjör til fram-
búðar snertir, að nauðsyn væri á, a~ geta í ýmsum tilfellum, feing-
ið undantekníng frá fermíngarlögunum, án þess slíkt væri gjört að
lögboð inni reglu; en til þess að auðveldara væri, þegar SYO á
stæði, ab fá þetta leyfi um allt land, var sú uppástúnga samþykkt
af flestum fundarmönnum, a~ biðja skyldi alþíng, að bera þá bæn
fyrir komingínn, að hann af mildi sinni vildi veita, a~ það vald,
sem biskupi er veitt með tilskipun 23. marz 1827 § 1, mætti fram-
vegis í þeim tilfellum, sem þar eru tilgreind, ná til hlutaðeigandi
héraðsprófasta.

Fyrir hönd og eptir beíðní fundarmanna.
Borg, 12. dag júním. 1855.

Au'ómjúkast,

G. Vigfússon.
Til hinna háttvirtu fulltrúa á alþíngi 1855.

þessa framanakrífaða bænarskrá gjöri eg að minni uppástúngu.
Alþíngi, þann 9. júlí 1855.

J. Sigurðsson".
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J. Sigurðsson: l'<t0 var talað um þetta mál ,i alþíngl 1853.
og er þao síðan kunnugt, ao þao var herra blskuplnn yfir Íslandi,
sem mælti mest á móti því þá, en eg hef samt gól'!a von um, al'!
hann mæli vel fyrir 11YÍnú, þar eo orð hans á því þíngi, er standa
í alþíngistfð. bls. 620. hljóða svo : "þao er mjög leiðinlegt fyrir
presta, einkum her í landi, hvar þeir eiga svo lángt til biskups,
ao þurfa að sækja um leyfi til, ao ferma börn, sem ei vantar nema
fáa daga, eður svo sem hálfan mánuð eður þar um bil, upp á full-
an aldur, en eru að öðru fær til, all fermast". þetta er líka satt,
því þegar lögin eru svona straung upp á 14 ára aldurinn, þá verour
opt nauðsyn á að sækja um þetta aldursleyfl, en það er tapslok
fyrir alþýðu víðast ,í landi her ao ná til biskups, þar sem menn
kynnu opt al'! hafa not af því, ef leyfi þetta feingist }~á próföstun-
um ; málefni þetta er óbrotlð og þarf víst ekki at'! taka mikinn tíma
upp fyrir þínginu, eg óska því eptir, at'! nefnd verði sett f því, og
ætla eg, ao 3 manna nefnd muni duga.

J. Hávarðsson: Mer finnst bænarskráin fella sig sjálf, þar
fundarmenn voru svo leingi ao átta sig í uppástúngu uppástúngu-
manns, þó þeir loksins kæmust á skoðun hans. Eg vero því ao mæla
;i móti því, ao mál þetta fái framgáng; því eg álít þetta ekkert nauð-
synjamál, þar mjög sjaldan þarf ao sækja biskups- leyfi til ao fá þessa
undanþágu frá aldurslögunum.

JJ!. Andrésson: Af því eg veit, al'!mörg og mikil mál eru þegar
tekin til meðferbar á þínginu og þessi uppástúnga um fermíngarald-
ur barna er ekki serlega áríðandi, þá mæli eg á móti nefnd í þV'Ímáli.

G. Brandsson: Eg se ekki, að þat'! felli bænarskrána, þó þíng-
menn hafi nokkuð skiptar melníngar um hana; en að öðru leyti eru
nú 15 nefndir komnar Í þíngíð og verkefni sumra þeirra mikil vanda-
mál; kann ske líka fleiri bætist vie, því líkast til verður ekki lækna-
skípunamuílið latið falla svona niður, og því mæli eg líka móti, ao
nefnd verði sett í þessu máli.

J. Sigurðsson: þao voru ekki skiptar melníngar um þetta mál
a'O biðja um, ao vald það, sem biskupinn hefur eptir tilsk, 23. marz
1827 § 1, færist heim til prófasta, og það er ekki SYO lítllvægt mál,
því þao kemur öllum yiú í öllum heruoulll landsins; þa'O el' raunar
satt, ao nóg er komið til að gera á þinginu, en eg hugsa, að þetta
þurfi ekki að taka svo Ijarska-Lingan tíma, ao ekki megi útkljá þat,
nokkurn vegiun fljótt, því uuílið er, eins og eg sagði, óflókið, og það
er annaðhvort, at þíngið vill biðja UlH þetta atriði eða ekki.
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II. G. Thordersen : Eg stend upp til þess, ao mæla 1Í móti
nefnd í þessu máli; en eg stend ekki upp til þess, að ítreka það,
sem :íour er búið ao segja, og el' nógu mikið búið að tala um það.
En þar sem uppasnlngan fer fram á, að prófastarnir fái rétt bisk-
upsins, ao veita aldursleyfíb, þá ber að gæta þess, að hver prófastur
kann að hafa sína reglu fyrir sig; en þegar biskup ekki el' nema
einn í landinu, þá hefur hann að líkindum eina og stöðuga reglu
um allt land. Eg vil, að börn sen alls ekki ýngri en 14 ára, þegar
þau eru fermd, og er eg alvarlega móti nefnd í þessu máli, og að
allt af se verið að sarga á því sama upp aptur og aptur.

E. Ó. Kúld : Eg stend líka upp til þess al') mæla :í móti
nefnd af ítrustu kröptum, Þíngmaourinn hefur gjört bænarsknína
án undantekníngar að uppastringu sinni, og bænarskráin brýtur sig
niður sjálf; hún tekur það fram, að sá halli, sem eitt barn haft af
blðínni í eitt ár, komist ekki í samjöfnuð við þann andlega þroska,
sem það fær vio biðina. En þíngíð hefur nú mörg önnur verkefni,
sem eru miklu meira áríðandi, en það að fara ao veikja þenna and-
lega þroska barnanna með því ao takmarka þá tryggíngu, sem í
því er Iúlgin, ao biskupinn einn, en ekki "allir prófastar" geti gjört
undantekníngar á 14 ára fermíngaraldrinum; eg vil því spyrja: vill
nú ekki þíngmaðurinn taka bænarskrána aptur?

J. Sigurðsson: Bænarskráin bíður um það eina, ao þegar
barnið hefur, að prestsins áliti, feingíð nægan þann andlega þroska,
en vantar fullan aldur, þá megi leyfið fást hjá próföstum, og bænar-
skráin heitir bænarskrá í þessu tilliti, en eingu öðru, og eg hef
gjört þetta að minni uppástúngn, og það eru alþíngismcnnirnir, sem
eiga að gjöra uppástúngur, en þfngið varðar ekkert um meiningar
manna á heimafundum ; þar var líka talað um að breyta lögunum,
en her er þao ekki umtalsefnið.

Þ. Sveinbjörnsson: Hver á að gefa próföstunum það leyft '?
J. Sigurðsson: Eg las bænarskrána upp, SYO allir máttu heyra,

og hún biður alþíng ab mæla með því, að konúngur veiti próföst-
unum það vald, sem biskupinn nú hefur í þessu falli.

Vit forseti þá greiða atkvæði um þessa bænarskní, og var hún
felld í cinu hljó'Oi með öllum atkvæðum.

Síðan ákvað forseti fund á föstudaginn hinn 13. júlí, og sleit
fundi.

Fundi slitið.
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13. júlí - áttundi fundur.
Allir ii fundi. Gjörðabók fd síðasta fundi lesin upp og sam-

þykkt.

Forseti: Þa~ sem nú er fyrst, eptir dagsknínní, er ao taka til
undirbúníngsumræðu nefndarálitið í málinu um ao stofna hyggíngar-
nefnd á Akureyri, eptir hinu konúnglega frumvarpi, sem fyrir þíngiö
er lagt um það,

Var nefndarálitið afhent framsögumanni nefndarinnar, hinum 3.
komingkjörna þíngrnannl, jtistizraði Þ. J ðnassen, er las það upp

svo hljó~andi:

"lIio heiðraða alþingi hefur kosið oss undirskrifaða i nefnd, til
þess að yfirvega og að segja álit vort um konúnglegt frumvarp Ulll

stofnun byggíngarnefndar á Akureyrar- verslunarstað.
Eptir að ver í sameiníngu höfum yfirvegað þetta mál, leyfum

"er oss að kveða upp álit vort um þab, sem eptirfylgir.
Eins og nú hagar til á Akureyri eru á ló~ bæjarins, sem upp-

haflega var bæ þessum úthlutuð af skornum skamti, ekki eptir nein
Inisastæði á þeim hluta löbarlnnar, sem næst liggur höfninni, af því
upphaflega ekki hefur verið gætt nauðsynlegs sparnaðar við úthlut-
un húsastæðanna handa hlutaðeigandi verslunarmönnum, en það

verour nú ekki aptur tekið ; þar á móti eru á suðurhluta kaup-
staðar-löðarínnar enn nú eptir fáein húsastæði, hvar íbnaðar - eoa

tómthús-menn gætu byggt ser hús, en kaupmenn ekki, vegna afstöð-
unnar frá höfninni.

Þegar svona er ástatt, er það ao vísu í augum uppi, ao verka-
hringur byggíngarnefndar á slíkum stað hlýtur ao verða þýúíngar-
lítill og þraungur, þar sem hann ekki getur nað til annars, en lög-
unar á gömlu húsunum, þegar þau smátt og smátt verða rifin og
byggo upp af nýju, eða á þeim gjörð veruleg eða aöal-umbót, en
þó nefndin þannig fái þraungan verkahríng og geti í fyrstu lítlö
aðgjört, þykir oss þó ekki ástæða til ao ráða frá, að nefnd sú, er
her ræðir um, verði nú þegar stofnsett, því þar sem svo margt þarf
að laga í stóru og smáu, hvað fyrirkomulag og afstöðu húsanna
snertir, eins og ii Akureyri, ef vel á að vera, efumet vér ekki UIlI,

að slík nefnd geti látio margt gott af ser leiða. þar ao auki vakir
það fyrir 08~ nefndarmönnum, ao þess verði ekki leingi ao bíða, ef
Akureyrar-bær tekur sömu framförum og híngað til, og verzlun þar
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ier vaxandi, sem oss ekki þykir efamal, ao nauðsyn verðl nú nokkru
leyti aú flytja kaupstaðinn út á Oddeyrí, meðfram einnig af þeirri
.ístæðu, að höfnin grynnist líf frlí ári að sunnanverðu, sem og eink-
um af þvi, að ekki er, eins og ver höfum tekið fram, neitt óbyggt
svæði eptir handa verzlunarmanní II kaupstaðarlóðinní sjlílfri.

Ver erum þannig á einu máli um það, al'l þíngil'l eigi að ráoa
til þess, að byggingarnefnd sú, sem her ræðir um, verbí nú þegar
skipuð fyrir Akureyrar-bæ, og með þvi ver höfum ekkert verulegt
ao taka fram, lútandi að þeim tllætlaða verkahríng nefndarinnar, eða
skilyrðum þeim, sem tiltekin eru í frumvarpi stjórnarinnar fyrir því
al'l geta orðið nefndarmaður, þar sem amtmanninum er ætluð og veitt
heimild til þess, að því leyti hann kýs 2 í nefndina, að taka aðra
en húseigendur til þessa starfa, og,þeir menn, sem skyn bera á húsa-
byggingar, þannig eiga vissan aðgang, eptir því sem þörf krefur, .
er þal'l álit vort, að þíngi'b eigi að rá'ba til þess: a'b stjórnarfrum-
varpið verðí óbreytt gjört a'b lögum.

Reykjavík, d. 9. júJímána~ar 1855.

J. Jónsson. Þ. Jónassen, St. Jónsson.
framsðgnmabur.

Framsögumaður : Eg hef ekki neinu her vi'b að bæta, því
Híúur, sem eg álít málsins aðalatriði a'b vera tekin þannig fram í
nefndarálitinu, að þíngið geti af því feingi'b nokkurn veginn ljósa
hugmynd um mállð.

H. Kr. Friðriksson: Mer þókti nefndarálltíð nokkuð skrítið,
þegar eg las þal'l. þar segir, að á ló'b Akureyrar- verslunarstaðar
verði ekki, vegna rúmleysis, byggt nema svo sem 1 eða 2 tómthús,
og þó vill nefndaráliti'b, a'b þar verbí sett byggíngarnefnd. En þar
segir og, að bráðum muni verða þörf á að flytja verzlunarstaðínn
út á Oddeyri, svo nefndin hefur verið að búa til lagaboð fyrir
verslunarstað, sem síðar kynni að verða stofnaður, og byggíngar-
nefndin yrðí þá eiginlega fyrir þenna ímyndaða verzlunarstað á
Oddeyri. Eg hefði eptir þessu heldur viljað, að nefndin hefði gjört
almenna uppástúngu um, að þetta lagafrumvarp skyldi fá gildi fyrir
hvern þann verslunarstað, sem stofnaður kynni að verða einhver-
stabar á landinu. Eins og frumvarpið er nú lagað, þá vantar svo
margar ákvar'banir fyrir þessa byggíngarnefnd, og undrar mig það
því heldur, al'l nefndinni eigi skyldi hugkvæmast nein, sem einn af
nefndarmönnum hefur svo leingi veríð vil'l þess konar störf her í
Reykjavík, og mátti því manna bezt þekkja þ,i örðugleíka alla, sem
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af því flj6ta fyrir byggíngarnefndina, ef hana vantar hinar elnstökn
reglur. þal) er t. a. m. sagt í uppástringu þeirri, sem her ræðir
um, al) bilil) milli Inisanna skuli vera 10 álnir, en það er ekki til-
tekið, hvort þab megi ekki vera 20 eða 30 álnir, ne eitt 01'0 um
það, hvernlg bezt mcgi nota pl.íssið, og þó vita menn, hYer511 ill
notkun þess her í Reykjavík el' orsök þess, að her er varla hús-
streðl ao fá framar, eins og hinum heíðraða frumsögumannl má "em
einkar kunnugt. Eg ætla það Be eins nauðsynlegt, ao lögin akveðí,
lrvað leingst megi vera milli húsa, eins og stytzt. þá er og annar
galli ,í, að ekki er ákveðíð, ao borga skuli lóðina, en eg vil, að
lagaboðið ákveðl og vissa borgun fyrir hvert hússtæði, því þ/í mundll
menn síður taka meiri lóo, en nauðsynlegt er; en þegar Moin CI'

gefins, taka menn sem mest, og byggíngarnefndln á, ef til vill, ekki
hægt með að neita um það, þó óþarflega mikil lóo se tekin. Eg
vil því af þessum ástæðum stínga upp á þVÍ við hina heíbruðu
nefnd, að taka nefndarulltíð aptur til nýrrar og nákvæmari yfirveg-
unar. Eg se ekki, þegar ekkert verour byggt á Akureyri, að bygg-
íngarnefndin hafi þar neitt a'6 gjöra, nema ef hún á a'6 gánga upp
á brekkuna og horfa á, hve óhaganlega fyrirrennarar sínir hafa
farið með lóoina. þao er og enn eitt, að eptir frumvarpinu eiga
allir kálgarðar a'6 Hra í brekkunni fyrir ofan kaupstaðínn, og ef
byggt yroi á Oddeyri, þá er það all-Iángur krílgarðsvegur, þar sem
hann er víðlíka langur eins og héðan inn ao Rauðara. Eg vildi
því helzt kjósa, að nefndin tæki frumurpio til sín aptur, og bætti
inn Í því, er nauðsynlegt kynni ao virðast,

Framsiiqumaður : Hinn heiðraði þingmaður Reykjavíkur hefur
Iundið nelndartílitlnu margt til, og yrði það ekki hægðarleikur <tO
fylgja honum á leið hans, sem mer virðíst nokkuð laung og krók-
ótt, og ao vitna um það, að hann ekki er nógu kunnugur því,
hvernig hagar til á. Akureyri. þao er satt, sem hann segir, að hin
tilætlaba byggíngarnefnd fær í fyrstu þraungan verkahríng, og það
hefur nefndin tekið fram, en ekki fundið í því atrlðl ástæðu til þess
a'O rá oa frá, ao frumvarp stjórnarinnar yrði lögleitt, er nefndin þótt-
ist geta seo fyrir, að slík byggíngarnefnd þó gæti nú þegar gjört
töluvert gagn. Ao nefndin ekki hefur, eins og hinn heíbraöl full-
trúi finnur henni til, ekki tekið neitt fram um, hvað megi vera milli
húsanna, hvort heldur 10 álnir eða 20 eða meira, vírðlst ekki al'!
verða fundið að, því aðalreglan er sú, ao bilið skuli minnst "em
10 .ilnir, en úr þYÍ fer bilið milli húsanna eptir því, sem á stendur
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í hvert skipti, og það var því ófært fyrir nefndina, a~ gefa reglur
um þa~, hvað leingst mætti vera milli húsanna, og þetta er heldur
ekki nauðsynlegt, A~ því leyti hinn sami heiðraði fulltrúi fer því fram,
<10 þa~ ætti að borga fyrir hvert hússtæði á kaupstaðarléðlnní, el'
þao gagnstætt þeim reglum, sem upphaflega lúta þar að, A~ nefnd-
iu skuli taka nefndaralitíð aptur og umbæta það, held eg yrðí til
eínkis, því eg er sannfærður um, að hún hefur eingu verulegu við
það a~ bæta, enda ætla eg til þessa se heldur ekki nein gild á-
stæða,

r. Finsen,' Eg se nú eingan veginn, að þeir gallar séu á
nefndarálitinu, ao nauðsyn beri til að vísa því til hennar aptur. þao
er upplýst, ao þraungt se um pláss á Akureyri, en þó nokkuð óbyggt
enn, og því nauðsynlegra er ao fara vel með phísslb, sem það er minna,
og til þess er hentast ao hafa byggingarnefnd á staðnum, og á hinn
bóginn sýnist mer frumvarpio vel lagað og svo ilO segja ekkert vera
við það að gera, svo mer sýnist nefndinni hafi ekki yfirsézt neitt, þó
hún vilji láta taka frumvarpio óbreytt. þao hafa falllð nokkrar at-
hugasemdir, sem eg vildi stuttlega drepa á, og er þar á meðal það,
sem stúngið hefur verið upp á, ao selja skyldi byggíngarplássin, og
skal eg geta þess í þessu tilliti, að þao er í tilskip. 17. nóv. 1786
ákYeNð, ao kaupstaðarbúar fái hússtreðl gefins á lóð verzlunarstaðanna,
og virðist ísjárvert a~ afmá þau réttindi, sem kaupstaðabúum þannig
eru veitt; að minnsta kosti gæti sú breytíng naumast Mt Ym um aðra
en þá, sem her eptir setjast ao í verzlunarstabnum. þar sem hinn
heiðraði þíngmaður Reykvíkínga drap á þab á'ðan, ao plassíð væri svo
illa notað í Reykjavík, þá er þess að gæta, að lagaboðið fyrir bygg-
íngarnefndina her er allt öbruvís] lagað, en þetta frumvarp, því í
Reykjavík er sú ákvörbun samkvæmt tilsk, 17. nóv. 1786, að út-
vísa má kalgarða, og þá geti verið ýmsar meiníngar um, hvað stórir
þessir kálgarðar eigi a~ vera. Ao öðru leyti er nú almennt vaknað-
nr sá andi hjá Reykvíkíngum að spara byggfngarplaeslð sem mest.
Ilvað það snertir, sem sagt er um breidd strætanna, þá álft eg, ao
hún se ab nokkru leyti tiltekin með þVÍ, að 10 álnir skuli vera milli
húsa. Mer hefur að öðru leyti dottið í hug, að fáeinum ákvörðun-
um mætti bæta víð frumvarpio til þess ail gjöra það fullkomnara, og
skal eg mí fara nokkrum orðum þar um. Svo er til ao mynda, ao
mer finnst ekki öldúngis rett, ao þeir, sem einu sinni eru kosnir eða
lítnefndir meðlimir byggíngarnefndarinuar, skuli vera í nefndinni allt
ar úr því. Eg tek til, a~· kosníngln gilti'4 ár, og færi helmíngnr
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frá 2. ár, en hinn helmíngurinn eptir 4 líT og svo fram eptir því.
þá vantar þar og ákvörðun um, hvað margir þurfi a~ vera á fundi,
til þess hann se gildur. Eptir reglum, sem her gilda í Reykjavík,
ættu að vera æfinlega á fundi sýslumaður og þar a~ auki 1 af þeim,
sem amtmaður hefur kosið, og einn af þeim, sem bærinn hefur kosið,
en ekki t. a. m. 2 af þeim, sem bærinn hefði kosið, og af hinum, sem
nmtmaðurinn hefur kosíð, einginn. Í 3. gr. frumvarpsins er sagt, að
lóðirnar skuli vera notaðar og umgirtar innan 2 ára. Mer þykir þessi
frestur of lángur, og hefur reynslan sýnt það her. þYí þegar menn
eru ekki skyldir a~ umgírða plassíð í 2 ár, þá má ske sleppir sá
því, sem fðkk það, en þessi 2 ár hefur þó einginn annar getað notað
plzíssib, þó hann hefði viljað, og getur þetta stundum korníð ser baga-
lega. Eg vil því stínga upp á, a~ þessi frestur væri ákveðinn 6
mánubír eða 1 ár, og sömuletbís þau pláss, sem útmæld hafa verið,
á~ur en byggíngarnefndin kemst á, ættu að umgírðast innan hálfs
e~a heils árs, eptir a~ lagaboð þetta væri þínglýst, því annars gætu
síðan risið af eignaþrætur og þess konar. þar sem talað er um niður-
jöfnun á bæjarbúa í 4. gr. frumvarpsins til endurgjalds fyrir lóo,
sem tekið yrðí til, þá álít eg nauðsynlega ákvörðun um, að, ef
menn þrjðzkuðust vi~ að greiða gjald þetta, þá mætti taka það mel';
fjárnární. Í Reykjavík er þetta gjald fulíð í bæjargjöldum, og þau
nuí her öll taka mel'; fjárnámi, en á Akureyri yrði allt öðru máli al';
gegna. Loksins vil eg stínga upp á því, hvort ekki væri réttast al';
:íkYeoa, ao eigi mætti byggja á Akureyrarlóð, nema kaupstaðar-hris,
það er timbur- eða múr-hús, en ekki torfhús, og eins, ao verulegar
umbætur á þeim torfhúsum, sem þar eru nú, leyfist ekki, heldur skuli
byggja þau af timbri eða steini. þao yrði bænum til meiri fegurð-
ar og prýði; en mer er óljóst, hvort slík ákvörðun, sem eg tek frá
því, sem her ao nokkru leyti gildir, getur átt við á Akureyri, og
þætti mer því vænt um ao heyra þar um skoðun þeirra, sem þekkja
til, eins og um sumt annað, sem eg hef drepið á. Um þessi atriði,
sem eg hef nú minnzt á, áskil eg mer rett til breytingaratkvæða.

Framsögumaður : Eg þarf ekki að eyða mörgum orðum til
þess al'; svara þeim heíðraða konringkjöma þtngmanní, sem nú settist
niður, þar eo hann hefur áskiliI'; ser breytíngaratkvæbi um það, sem
hann vill hafa lagað og umbætt; og því koma þau atribi, sem hann
hefur tekið fram, til yfírvcgunar ; og eg efast ekki um, að nefndin
og þíngio mnni aðhyllast sumt af npprístringnm hans, sem eru tekn-
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ar frá þeirri reynslu, sem hann hefur sem formaour byggíngarnefnd-
arinnár í Reykjavík.

J. Petursson : Mer virðíst frumvarpið gott, og er það lagað
ep tir opnu breti 29. maí 183 9, Þa~ eru einúngis fáein atríðí, sem
mer vírðast ekki nógu ljós eða greinileg. þar sem í 1. gr. er talað
um, hverjir skuli vera í byggíngarnefndinni, sýnist mer það ekki ná-
kvæmt, eptir því, sem segir aptur í 2. gr., því í fyrra staðnum er
kjörgeingin míðuð víð að eiga lóð á veralunarstaðnum, en ló\) get-
ur líka verið undir torfbæ, og þó má eptir 2. gr. sá eigi kjósa, sem
ekki á kaupstaðarhús, það er: tréhús eða steinhús. Í 1. gr. vildi
eg því breyta orðunum "af þeim, er ló~ eiga" í: "af þeim, er kjör-
geingi hafa eptir 2. gr. a. Eg vildi og, að ákveðið væri í 2. gr.,
hva\) húslð skyldi vera mikils virði, er kjörgeingina veitti, t. a. m.
500 rdl., því annars gæti það líka verið því nær fallinn hjallur, svo
sem 5 rdl, virði, sem gæfi hana, og það væri þó óviðurkvæmilegt, að
slík húseign skyldi fremur veita gjörgeingi, en fallegur torfbær.
Svo stendur og í 2. gr., að verzlunarstjórar megi bæðí kjósa og
verða kosnir, þegar yfirboðarar þeirra eru fjærverandl. Nú getur
verlð, að kaupmaðurinn eigi ekkert hús á kaupstaðarlöðínnl, og se
því sjalfur ekki kjörgeingur, því hann getur haft húsin til leigu, og
þykir mer þá undarlegt, a~ verzlunarstjórinn hafi þann rétt, sem
kaupmaðurinn eður húsbóndi hans ekki hefur. Eg vildi því breyta
þessari ákvörðun í 2. gr. her um bil svo: "þó mega verzlunar-
stjórar kjósa og verða kosnir, þó þeir eigi sjálfir séu húseigend-
ur, þegar yfirboðarar þeirra eru fjærverandi, og eiga þau hús, sem
veita þeim kosningarrétt og kjörgeingl". Eg held, að byrjunin á
2. gr. gæti misskilizt svo, eptir því sem hún er orðuð í frumvarp-
inu, að kosníngar-retturlnn að eins væri bundinn vi\) það að vera
kominn til lögaldurs, hafa óflekkað mannorð og ekki vera sviptur
umráðum fjár síns, en kjörgeingin aptur víb húseignina o. s. frv.;
en þetta yrðí eingum misskilníngl undirorpið, ef setníngin, "ef hann
á tréhús" o. s. frv., væri flutt fram, og sett ~ímillum orðanna "áu

og "rett((. :Mer þykir og undarlegt a\) nefna Akureyri verzlunar-
stað, eða því má hún ekki kallast "kaupsta\)ur(( eins og Reykjavík?
OrM~ "gar\)a(( í 3. gr. innibindur í ser jurtagarða, því [urtagarbar,
er seinna koma, eru ein tegund af görðum. Eg vildi í þess stað
setja "húsagar\)ar((, sem og er auðsjéanlega meiníng frumvarpsins.
þá þykir mer og það hálfundarlegt, a~ bækur þær, sem fá þarf handa
byggíngarnefndinni, skuli eiga að borgast af amtssjóðnum, því það
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getur aldrei miklu numið, en annar meiri kostnaður borgist þar ,i
móti af bæjarbúum, Eg se ekkert móti þVÍ, að þetta litla gjald
borgist einnig eptir 4. gr. A. Í 4. gr. E þækti mer betra, að sein-
asta klaus an væri skeytt saman víð akvörðunína, sem þar stendur fyr,
a'ð rífa meigi húsið, svoleiðis að ekki skuli þó rífa nema þann hluta
hússins, sem ekki se laga 'Our eptir hinum fyrirskipuðu reglum. Líka
virðist mer, a'O ákvörðunín : "sömu bætur skal s,í og greiða" o. s.
frv., mætti falla burtu, því bæði finnst mer hún óþörf, og stendur
heldur ekki í opnu bréfl 29. maí 1839. Um þessi atríðl áskil eg
lIler rett til breytíngaratkvæða, ef mer þykir þess þörf.

Framsögumaðu1': Eg felli mig fyrir mitt leyti við þá athuga-
semd, sem hinn heiðraði fulltrúi Strandasýslu gjör'Oi viðvíkjandi þVÍ,
a'O fulltrúar kaupmanna, sem ekki ættu sjálflr ló'O undir húsum sín-
um, ekki skuli hafa kosníngarrðtt eða kjörgeingi, en þetta atriði
mun án alls efa sjaldan koma fyrir, og verbur þannig mjög þý'O-
íngarlíti'O í sjálfu ser. Að orðlð "yfirbo\'>ararcc se ekki heldur vel
valið orð, vil eg einnig víðkannast, einnig ,-i'Oþað, a'ð það eigi vel
við að ákveða verðhæð þeirra timbur- eða stein-húsa, sem gefi kosn-
íngarrétt, þó eg lí hinn bóginn ekki geti haldið, a'O það þurfi a'O
óttast fyrir þVÍ, að "hj allur CC, ef hann er úr timbri, verði látinn rá'Oa
kosníngarréttí og kjörgeingi, og veita hann j að öðru leyti virðist mer,
a'O athugasemdir hins heiðraða þingmanns þurfi eL fremur svara við.

P. Petursson: Ilvað frumvarpið snertir, finnst mer það skipu-
legt og vel lagað, og hef því ekkert út á það að setja, og eg vildi
óska, að byggíngarnefnd gæti komízt á á Akureyri. En eg get ekki
neitað því, að nefndarálit ið hefur vakið hjá mer nokkurn efa um,
hvort ekki mundi of snemmt enn a'O fá þar upp slíka byggingar-
nefnd, sem frumvarpið fer fram á. Mer finnst þannig nokkur ósam-
hljó~an í nefndarálitinu, því einmitt lýsing sú, sem þar er lí lands-
laginu á Akureyri, og sem eg ímynda mer a'O se rétt, hefur vakið
þenna efa hjá mer. Nefndin hefur sagt, að verkahringur þessarar
byggíngarnefndar yrði sá, að laga þau hús, sem eptírleiðís yrðu
byggð á Akureyri, og jafnvel hafa á hendi umsjón húsabyggínga lÍ

Oddeyri, þegar þar yrði byggt. En eg se ekki, að íramvarpið gjöri
neinstaðar rá'O fyrir, að Akureyri verði flutt á Oddeyri. þessi orða-
tiltæki nefndarinnar, a'ð kaupstaðurinn þyrfti að flytjast ,í Oddeyri,
hefur framsögumaður viljað takmarka svo, að það væri víðbdt við
kaupstaðínn, en ekki nýr kaupstaður, En ástæðan fyrir þessari við-
bót er færð sú, al'>höfnin se að grynnast al) sunnan, og þá virðist
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mer, a'ð hin fornu verzlunarhús muni naumast verða síðar byggð
upp aptur á þeim stað, sem þau eru nú. Eg get því ekki skllið í
eptir þessu, sem nefndin segir um verkahríng byggíngarnefndarinn-
ar, a'ð hún geti nú komizt á þannig, eins og frumvarpio ætlast til,
því það er auðsjéanlegt, að það gjörir einúngis rá'ð fyrir byggíngar-
nefnd ,i Akureyri, en ekki á Odd eyri ; en verði nú kaupstaðurinn
fluttur á Oddeyri og það innan skamms, eins og nefndin gjörir ráo
fyrir, þá virðíst nokkuð ísjárvert nú þegar að binda hendur bygg-
íngarnefndarinnar með eínskorðuðum reglum, og þó þær reglur, sem
frumvarpið tekur fram, eigi, ef til "ill, vel við á Akureyri, þá er
ekki sagt, að eins hagi til á Oddeyrí, eða ab þær eigi eins vel "io
á þeim stað,

Framsögumaður : Ao því leyti hinn heiðraði 4. konúngkjörni
þíngmaður hefur hreift því, að nefndarálltíð hafi vakið hjá honum
efa um það, hvort sú byggíngarnefnd, sem her er verið ao ræða um,
se ekki of snemma stofnuð, vil eg taka það aptur fram, sem nefnd-
in hefur sagt um verkahríng nefndarinnar, ef hún kæmist á, fyrst
um sinn; hún hefur sagt, a'ð hann yrði a'ð verða þraungur að SYO

stöddu, en jafnframt látio í ljósi, að nefndin efalaust, og þrátt fyrir
það, mundi geta orOio að göðu gagni, og þess vegna mælt með henni
nú þegar; það er satt, að frumvarpið gjörir ekki ráo fyrir, ao Akur-
eyrar-bær flytjist með tímanum út á Oddeyri. þao hefur nefndin
heldur ekki gjört öðruvísi en svo, að hún þóttist sjá fram á, að,
ef verzlun færi til muna í vöxt á Akureyri, mundi vegna plássleysis
verða nauðsyn á þar að stofna viðauka vio gamla verzlunarstaðínn
út á Oddeyrí, en þar af leiðír ekki, að Akureyrar-bær leggist niður;
því þó höfnin grynnist að sunnan, verður þess þó leingi ao bíða,
ao hún grynnist svo út eptir, að skip geti ekki legið her um bil
þar, sem þau liggja nú, og þó skipin yrðu að liggja utar en kaup-
staðarhúsín, yrði þó ekki lángt í þau eða örðugt að flytja úr þeim,
og því má gjöra ráo fyrir því, ao húsin, sem núna eru, muni standa
á sama stað, eins eptir og aður, þó þau þyrftu að byggjast að nýju.
A'ð öðru leyti skal eg fyrir mitt leyti, ef þíngíð skyldi mót von ekki
finna ástæðu til þess að mæla fram með stofnun þeirrar her um
ræddu byggingarnefndar á Akureyri, af þeirri astæðu, ao hún hljóti
ao verða þýoíngarlítll, ekki eyða mörgum orðum til þess ao koma
henni á fót, en mer virOist það þó eiga að koma her til greina, að
her er um stofnun að gjöra, sem ekki hefur, að kalla, neinn kostnað í
fór með ser, og sem ao öðru leyti getur oroio ao allmiklu gagni
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fyrir Akureyri, og al'! VÍciU hefur stjórnin gjört rál'! fyrir því, al'! svo
mundi verða ; en þíngi'ð virðist al'! ætlast til þess, að byggíngar-
nefndin, strax sem hún yrði stofnuð, fái fullkominn verkahring, og
þa'ð er ofætlun.

P. Pétursson : Eg vil fyrir eingan mun, al'! frumvarpinu se
hafnað. En mer finnst nefndin ekki hafa lýst verkahring byggíng-
arnefndarinnar nógu greinilega, eptir þeirri landslagslýsíngu, sem í
nefndarálitinu er, því eg get ekki kornið henni heim ,-iI'! reglur þær,
sem byggíngarnefndinni eru settar í frumvarpinu. Mer þykir nefnd-
in ekki hafa lagað eða breytt þessum reglum, eins og vera þurfti,
eptir því sem hún sjálf lýsir landslaginu. Frumvarpið talar t. d.
11m auð og óbyggð pláss á kaupstaðar-lóðinni, en nefndin segir, a'ð
þal verðí eingu húsi bætt vil'! vegna plássleysis. En þessum reglum
má kann ske breyta síðar, eptir því sem þörf útheimtir, og þar el'l
mer þykir mestu varða, al'! byggíngarnefnd komist nú þegar á :i
Akureyri, vil eg gefa atkvæði mitt fyrir því.

Framsögumaðu1': Þegar hinn heiðraði ·1. komÍngkjörni þíng-
maður finnur að því, a'ð nefndin ekki hafi lagað og umbreytt regl-
unum fyrir verkahring byggíngarnefndarinnar eptir núverandi kríng-
unistæðum á Akureyri, skil eg ekki betur, en a'6 hann ætlist til of
mikils af nefndinni, eða þó heldur, að hann hefði helzt óskað þess,
að nefndin hefði ráM'6 frá frumvarpinu, því með þeim þraunga verka-
hríng, sem byggíngarnefndin, eins og nefndarálitíð hefur tekið fram,
fyrst um sinn hlýtur að fá, hefðu reglur þær, sem nefndin hefbi
getað stúngið upp á, þegar hún batt sig yi'6 það nærverandí, orðið
svo þraungar, að það hefði orðið að líta SYO út, al'! það væri hreinn
óþarfi að stofna nokkra byggíngarnefnd fyrir opt nefndan bæ, en
það nr ekki skoðun nefndarinnar; hún þóttist sjá fram á, að bæn-
um mundi fara fram, og verkahringur byggíngarnefndarinnar aukast
að því skapi, og þær reglur, sem frumvarpið hefur sett nefndinni,
þannig smámsaman ná hinni fullu þýðíngu; hefði nefndin ekki farlð
svona að, þá hefðu reglurnar þurft opt al'! lagast og breytast, en
það þótti henni ekki í eðli sínu.

J. Petursson: Eg ímynda mer, a'ð varla þurfi al'! óttast, að
kaupstaðurinn á Akureyri legðist niður, þó byggt yrbl á Oddeyri,
því þó höfnin grynnist á Akureyri, geta skipin legil'! út undir Odd-
eyri, og er víða eins lángt fram í skip frá verzlunarhúsum, eins og
frá Akureyri þánga'ð út. Eg held því, að Akureyri yr\'Ji allt af kaup-
staður, þó byggt yr\'Ji lÍ Oddeyri. þa'ð er nú víst, a'6 á Ákureyri er
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mjög líti~ pálss, og vil eg því fella úr 3. gr. frumvarpsins; "hvar
auð svæði megi vera", því þau eru, eður þurfa eingin að vera á
Akureyri; og tek eg mer rett til breytíngaratkvæðís um þetta.

G. Brandsson: Mer þykir það nokkuð skrítin astæða móti
frumvarpinu, að vilja fella það vegna þess, hvað hin tílætlaða bygg-
íngarnefnd mundi hafa líti'ð ao gera, af því svo væri orðið þraungt
um húsastæði á Akureyri. Eg held nú, ao einmitt þetta mæli fram
með því, að frumvarpið fái lagagildi, því reynslan hefur sýnt, að þar
sem mjög er þraungbýlt, þar er helzt lígreiníngsvon, og því er þörfin
þar fyrir góða stjórn einna brýnust. Þegar nú hús yrðu bygg'ð eða
þá gömul hús rifin til að byggjast upp aptur, væri þó víst betra,
a~ einhverjir hefðu eptirlit á því, a~ þau þá yrðu bygg'ð sem hag-
anlegast og húsastæðið yfir höfuð sem bezt notað. því það mun
víða mega sjá í kaupstöðum, a'b slíkt hefur helzt of líti'b verið að-
gætt í fyrstunni, þegar fari'b var ab byggja þar, og því húsastæbíð
orðíð minna, en þurft hefði a'ð vera; eg held þess vegna ao nefndin
hafi gjört öldúngis rett í því a'ð raða þínginu til, ao frumvarp þetta
feingi lagagildi.

Hvað þeim einstöku orðabreytíngum viðvíkur, sem hinn heíðr-
aði varaþíngmaður Strandasýslu hefur kornið fram með, þá læt eg
mig þær litlu skipta; því hvort nefndur er kaupstaður eða verzlun-
arstaður það finnst mer ekki standa á miklu, nema ef honum þækti
kaupstaðamaíníð vlbkunnanlegra, vegna þess það lægi nær danska
orðinu (Kjöóstad).

Hinn 5. konúngkjörni varaþingmaður talaði um, ao ser þætti of
lángur frestur gefinn þeim, sem yrði úthlutað byggíngarsvæðl, frtí
því hann feingi leyfið og þánga'b til hann ætti a'b fara að nota það,
og vildi þess vegna takmarka tímabil þetta til 6 mána'ba; en eg
held það geti orN'ð vaníðarvert, því eg set, að einhver feingi leyfið
um veturnætur, og honum yrðí gjört að skyldu um leið a'ð byrja Ii
byggíngunni fyrir næsta sumar, en þá gæti svo farið, að þetta yrði
ómögulegt bæði vegna veðuníttu og má ske tímbureklu, sem opt á
::ier stað í kaupstobum, ekki sízt að haustinu.

P. Petursson: Eg held þíngmaður Gullbríngusýslu hafi misskil-
iú þá, sem tekið hafa til máls í þessu efni; því það hefur einginn,
svo eg hafi tekið eptir, mælt móti frumvarpinu, heldur eru allir með
því, að frumvarpið verði tekið og byggíngarnefndin komist á.

J. Petursson: Eg held kaupstaður se allt eins gó'b íslenzka
og verzlunarstaður; það er dregið af a'ð 7Wtlpa og selja, og mun

789



þíngrnaður Gullbríngusýslu víst hafa heyrt það orðatiltæki. En í
lagalegum skilningi er kaupstaður viss tegund af verslunarstöðum,
og hefur meiri réttindi, en verzlunarstaðír almennt. Nú hefur Akur-
eyri kaupstaðarrétt og því ástæða til all kalla hana kaupstað,

, Framsögumaður : þao er þó öldúngís samkvæmt þeirri gildandi
löggjöf, ao Akureyri er kallaour verslunarstaður í frumvarpi stjórnar-
innar. þao er ekki nema Reykjavík ein, sem getur borið kaupstall-
arnafn í orðsins lagalegum skilningi, eins og alkunnugt er af verzl-
unarlöggjöfinni. Akureyri vantar og allt, sem heyrir til kaupstaðar,
en kauptún er hún, eins og hinir aðrir löggiltu verslunarstaðir her
:í landi.

G. Brandsson: Eg get ekki verið samþykkur hinum 4. kon-
úngkjörna þíngmanni í því, að allir vilji, að frumvarpið verði all lög-
um, því þau orð þíngmannsins úr Reykjavík, að byggíngarnefndin á
Akureyri mundi f:i lítio annall að starfa, en horfa fram af brekkunni
fyrir ofan kaupstaðinn og sjá þaðan, hvernig húsunum hefði verið illa
níðursklpað, þau sýnast mer benda til, að hann álíti nefndina óþarfa,
enda var það sumt fleira, sem hann talaði, er mer vírtíst stefna í
sömu áttina.

H. Kr. Friðriksson: Þegar eg stakk upp á, ao nefndin tæki
málið til nýrrar meðferðar, þá gat hinn háttvirti þíngmaður Gull-
bríngusýslu seo, að eg vildi ekki fella frumvarpið, eða að því væri
hrundið. Allan kunnugleika minn á Akureyri hef eg Ieingíð úr nefnd-
anílitinu sjálfu. Nefndin segir, ao það vari ekki leíngl, þangað til
kaupstaðurinn flytjist fd Akureyri út á Oddeyri, því á Akureyri verði
bráðum ekkert byggíngarsvæOi að fá. En her er nú frumvarp um
byggíngarnefnd fyrir Akureyri, en ekki Oddeyri ; þab vantar því á-
kvörðun um, ao lagaboðib skuli einnig gilda fyrir Oddeyri, og askll
eg mer rett til breytíngaratkvæðis um það, því annars verour bygg-
íngarnefndin þýbíngarlaus, þegar hún hefur ekkert að vinna. Hinn
háttvirti framsögumaður mundi eigi, að matjurtagarðar væru nefndir
í frumvarpinu, en það stendur í 3. gr. þar sem talað er um garða
í 3. gr., þá held eg garðar séu her sama sem gerði. Framsögu-
maður sagðl, að laga mætti reglurnar smátt og smátt; en eg held
betra ao gjöra þær sem fullkomnastar, ao auðið er, þegar i upphafi;
því það væri skrítið að vera að leggja þær fyrir hvert alþingi sem
haldill yroi, og það yrði þó að gjöra, ef víðbæturnar ættu að fá laga-
gildi. Eg skildi ekki vel, hvað hinn 5. konúngkjörni þfngmaður sagði
um strætabreíddlna. Eg ætla fulla nauðsyn til ao ákveða hana, t.
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a. 111. ao hún skyldi vera 10 álnir. Þegar eg talaði um, að selja
skyldi lóðina, þá vissi eg vel, að sú ló~, sem verzlunarstaðurlnn nú
:í, á eptir tilsk. frá 17. nóv. 1786 a~ úthlutast gefins, en eg átti
eiginlega víð Oddeyrí, ef hún yrði keypt handa verzlunarstaðnum.
Og með tilliti til Oddeyrar er það sama, hvort konúngur eða Akur-
eyri keypti hana; en nú er hún einstaks manns eign; því endurgjaldið
yrði þó ab takast einhverstaðar, og það feingist auðveldlegast með
þessari aðferb, Framsögumanni er fullkunnugt um, hve mjög þao er
Reykjavík til tálmunar og fyrlrstöðu, að lóOinni er þar og hefur verið
úthlutað gefins. Eg vero því að áskilja mer rett til breytíngarat-
kvæðis um þetta atribí, og sömuleiðis um, hvað stræti eða götur
bæjarins skuli vera breiðar.

Framsögumaður : Þa~ er merkilegt, hvað þa'ð atriði í nefndar-
álitinu, er áhrærír Oddeyrí, hefur getað gefið tilefni til mikillar um-
ræðu ; það liggur þó beint fyrir, að nefndin tók það einúngis fram,
eins og nokkuð, sem líklega gæti a'O borlð, a~ þar yrðl stofnabur
víðauki við Akureyri, ef henni færi fram og verzlun til muna færi
vaxandi; eg skil nú ekki, hvernig út af þessu atriði getur spunnizt
svo mikið, eins og orðíð er, og að vísu hlýt eg að álíta það ófyrir-
synju; það gat ekki verið, og ur ekki heldur nefndarinnar meiníng,
a'O verkahríngur byggíngarnefndarinnar af sjálfu ser skyldi ná til
kaupstaðarbyggínganna á Oddeyrí, ef af þeim yrði, en hún gjörbl rár
fyrir, að henni yrði með sðrstaklegri akviírðun falið það starf ,i hend-
ur, og taldi þetta þannig með til byggíngarnefndarinnar tilvonandi
verkahríngs ; eg get ekki betur skilið, en a~ þetta gæti vel átt vlð
að taka fram, ef ekki er einúngis lítið á þa'O nærverandi ásigkomulag.
Hinn heiðraði þíngmaður Reykjavíkur hefur áskili'O ser breytíngarat-
kvæði um það, a'O lagaboðlð um byggíngarnefndina á Akureyri, einnig
skuli gilda fyrir Oddeyri, ef þar yrðí stofnuð verslun, af því byggingar-
nefndin verði annars pýðíngarlaus, en liggur það, ef svo er, þá ekki
nær a'O raða algjörlega frá Því, að frumvarpio komi út, þangað til
þetta er korníð í kríng? Mer sýnist það vera svo, en ver nefndar-
menn lítum ekki svo á málið, að byggíngarnefndin á Akureyri þyrfti
að verða þýOíngarlaus, þó aldrei yrði byggt á Oddeyrí, og þetta er
einúngis tekið fram í nefndarálitinu sjálfu.

St. Jónsson: Eg se ekki betur, en það se öldungis skablaust,
þó þetta konúnglega frumvarp, sem her ræðir um, se nokkuð rýmra
eða yfirgripsmeira, en nauðsyn viroist til, eptir því sem nú hagar
til á Akureyri. Eg held það væri ekki 1Ístæ~afyrir nefndina, hvorki

791



ao ni()a frá frumvarpinu, eða einstöku greinum þess, og það því
síður, sem það getur komið fyrir, aIJ byggíng komist upp lí Oddeyri,
þegar tímar líða, og væri þá innanhandar að fá þessi byggíngar-
nefndarlög löggilt fyrir þann stað, þegar á þarf að halda; en ekki
gat það heldur átt vm, eins og allir sj:í, al'l biðja um, að frumvarplð
yrði löggilt fyrir Oddeyrí, á meðan þar er ekki byggt, og sem getur
dregizt leingi, ef til vill, einkum um ytri veralunarlnisin á Akureyri,
al'l þau þurfi að flytjast. þal'l er ekki svo hætt við, al'l skip geti
ekki leglð á höfninni, einkum lítiú eitt utar, en verið hefur til forna,
en það er hættara við, að skipsbátarnir með hleðslu komist ekki þar
að, sem hagfelldast er, fyrir grynníngum, þegar fram líða stundir;
en það er öhægðín mest, að þurfa að flytja þúngu vöruna lángt á
land frá skipsbátunum til vörubúðanna, og því getur svo farið, al'l
eitthvað af verzlunarlnisum á Akureyri verði flutt á Oddeyrl, og
sum standi þlí eptir, og verði þannig verslunarhús bæði á Akureyri
og Oddeyri undir eins, og þá er fyrst tími til að gjöra byggingar-
lögin gildandi fyrir Oddeyri.

V. Finsen: Eg skil ekki, að við þetta frumvarp verði haft
neitt tillit til Oddeyrar. Spurníngin er her eínringls um, hvort stofna
skuli byggingarnefnd á .t1kureyri, og hvort hún se þar nauðsynleg,
Breytíngaratkvæði þíngmanns Reykvíkinga um Oddeyri á her ekki
víð. það þarf fyrst al'l koma byggíng á Oddeyrí, áður en þar kem-
ur byggíngarnefnd. Víðvfkjandí því, sem þíngmanni Gullbringusýslu
þókti 1/3 árs fresturinn, sem eg stakk upp á, of stuttur, þá er eg
ekki á móti því, að það væri má ske betra, að hann væri heilt ár
eins og eg líka nefndi. En 1 ár álít eg líka nógan frest, og um
þetta áskil eg mer rett til breytíngaratkvæðls.

Komíngsfulltrúi: Eins og eg held, að nefndarkosníng í mál
þetta hafi tekizt vel, þar sem í hana voru kjörnir hinir kunnugustu
menn, eins fæ eg ei heldur annað sel'l, en ao þíngið geti fallizt Ii
álit nefndarinnar, þar sem hún hefur ráðið til þess, að lagaírumvarpíð
yrbl gjört að lögum; eg se ekki betur, en al'! nefndarálitið styðjist á
gól'!um rökum, og eg vona líka, al'!nefndin haldi fast vil'! það. Um
breytíngaratkvæðl þau, sem borin hafa verið fram, og sem sum kunna
að vera á ástæðum byggl'!, geymi eg mer al'! tala, þángað til þau
hafa verið orðuð eins og þau eiga al'! koma fram. þó nefndin hafi
minnzt á Oddeyri, þá gaf mélefnið sjálft tilefni til þess, en að öðru
leyti liggur það öldúngis fyrir utan efni þessa máls, a'ð ákveða nokk-
uð um, hvort byggíngarnefnd sú, er setja á á EyjafirN, eigi al'!
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hafa þar nokkrar sýslanír eða ekki, en tími til þess el' þá fyrst
kominn, þegar þar er farið að byggja. Í tilliti til þess, hvers vegna
Akureyri væri nefndur verzlunarstaður, en ekki kaupstaður, þá er
þetta a'ð nokkru leyti skýrt fyrir þínginu af hinum heíðraða fram-
sögumanni, en eg skal bæta því víð, að eptir hinni eldri löggjöf
voru her á landi 6 kauptún, með sérstaklegum réttindum, er kall-
aðir voru kaupstaðir til a'ðgreiníngar frá hinum kauptúnunnm, el'
kallaðir voru verzlunarsta'ðir; en með opnu bréfi af 28. des. 1836
var þessu þannig breytt, að Reykjavík ein er í lagamálinu kölluð
kaupstaður, af því hún hefur sína eigin lögsögn, en öll hin önnur
kauptún landsins eru nú kölluð verslunarstaðir. A'ð endíngu vil eg
bæta því vm, að eg finn einga ástæðu til, eins og einn þingmaður
hefur sningíð upp á, a'ð vísa nefndarálitinu aptur til nefndarinnar,
því þingmenn þeir, er vilja hafa nokkrar breytingar á frumvarpinu,
geta auðveldlega, eins og umræðurnar hafa þegar sýnt, borið upp
breytíngaratkvæðí þar um.

Framsögumaður : þó eg álíti það reyndar óþarfa, vil eg þó
taka það aptur fram, að öll umræðan um Oddeyri vírðíst ekki að
koma þessu máli vlð, og nefndardlltíð gefur ekki heldur þar til neitt
verulegt tilefni. Nefndin hefur án alls tillits til þess, hvort byggt
yrði á Oddeyri nokkurn tíma eða aldrei, ráNð til þess, a'ð frumvarp
stjórnarinnar væri tekið til greina, og það er merkilegt, að sumir
þíngmenn hafa eins og misst sjónar á þessu atriði, og allt af verið
að klifast á þessu einu og sama, en sleppt aðalatriðinu. Vilji þíngíð
ekki, að stjórarfrumvarpið verði lögleitt, þá er það annað mál, en
það kemur vissulega ekki Oddeyri við, og stendur ekki í neinu
sambandi víð það, hvort þar yrði byggt eða ekki.

Þ. Sveinbjörnsson: Eg er nú ókunnugur afstöðunnl og lands-
laginu á Akureyri, nema að því leyti, sem eg ræð í það af nefnd-
anílitinu. þar segir, a'ð grynníngarnar aukist smátt og smátt, og
þar þær eru taldar sem orsök flutníngsins á kaupstaðnum, þá er
auðséð, a'ð kaupstaðurinn yrði líka fluttur smátt og smátt. Lögin
yrðu því leingi gildandi fyrir Akureyri og þessa viðhét víð hana.
Mer virðíst því óþarfi a'ð vera nú að tala um Oddeyri.

Forseti: Með því nú tekur einginn til máls framar, álít eg
undírbtiníngsumræðu þessa máls lokið. Vil eg biðja þíngmenn þ;i,
sem hafa tekið ser breytíngaratkvæðl, að koma með þau skrifuð til
mín i kvöld um kl. 5, til þess að þau verði sem fyrst prentuð.

þar næst kemur til umræðu eptir dagskránni bænarskrá hins
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3. konúngkjörna þingmanns, um 100 rd. styrk til Rosmhvalaness-
hrepps.

Bænarskráin var afhent flutníngsmanninum.
Þ. Jónassen: Með leyfi þingsins skal eg lesa bænarskrá þessa,

lnin hljóðar svo:

"þa'tJ er alkunnugt, að holdsveikir menn eru í Rosmhvalaness-
hrepp innan Gullbríngusýslu miklu fleiri, en í nokkrum öðrum hrepp í
landinu, og að þar af rísandi sveítarþj'ngsli eru fyrir þetta tilgreinda
sveitarfélag orðin svo mikil, og fara allt af í vöxt, að innbúarnir
geta ekki reist rönd víð, er þeir, auk þeirra eblilegu þurfamanna,
þannig hafa feingið heilan ómaga- flokk al'! annast, en innbúar yfir
höfuð fátækir og hafa fæstir afgángs frá ser og sínum.

Eins og nú hagar til, fá holdsveikir menn ekki leingur viðtöku
á þeim svo kölluðu spítölum, og þannig liggur forsorgun þeirra
mörgu holdsveiku þurfamanna í greindum hrepp að eingaungu á
innbúum hans; en á hinn bóginn borga þeir ii hverju ári allmíkið,
og al'! vísu mel'! þeim mest borgandi, í spítalahluti ; og má það full-
yrða, al'! það, sem þeir í þessa hluti eru búnir al'! greiða, nemur
mjög miklu, án þess þeir hafi feíngíð það á nokkurn hátt endur-
goldið með inntöku holdsveikra manna á spítalann, sem hlutirnir
hafa fallið til.

Aðþreingðír af því framangreinda vandkvæði, og horfandi fram
á sveitarvandræði þau, er af því eru risin, heita þeir, sem hel' eiga
hlut al'! máli, á hið hefðraða alþíngi, og leyfa ser að beiðast þes ..;,
að þíngið vilji mæla fram með þessari bæn þeirra, að stjórnin ept-
írleíbís allramildilegast vilji veita þeim, til forsorgunar sveitarinnar
holdsveiku þurfamönnum, árlegan styrk úr spítalasjóðunum, að minnsta
kosti 100 rd., eða ao öðrum kosti láta þeim eptir spítalahlutina í
hreppnum, er se varið í sama augnarníbí.

Beiðendur treysta þVÍ, að þíngið munni finna bæn þeirra rétt-
lætta með þeim serlegu kríngumstæbum, sem her er máli a'tJ gegna,
og þannig leggja henni sitt öfluga líbsyrði og meðmælingu.

Reykjavík, d. \I. júlí 1855.
Eptir fullmakt.

Þ. Jónassen.
Jón Guðmundsson: Er ekki á dagskránni uppasuingu \Illi

betri læknaskipun, og gæti þá ekki bænarskrá þessi orðið hinni
samferða?

E. 6. Kúld: Eg ætla að leyfa mer a'ð tala fáein orb, áður
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en málinu verður meira hreift. Mer finnst uppástúnga þessi fremur
kynIeg, ef uppástúngu skal kalla. Eg se ei, a~ flutningsmaður hafi
gert hana að sinni uppástúngu, en einúngis, a'ð hann hefur borið
hana fram eptir einhverri fnllmakt. Vegna þess a'b flutníngsmaður-
inn samkvæmt reglum þeim, er konúngsfttlltrúi svo ljóslega skýrði
frá, og þínglð hefur á'ður abhyllzt samkvæmt tilskip. 8. marz 1843
§ 59 og § 62., ekki hefur undírskrífað bænarskrá þessa sem sína
uppástúngu, heldur eins og fullmektugur annara, finnst mer þingið
ekki geta teki'ð bænarskrá þessa til greina sökum formgalla á henni.
Mer finnst og það vera skrítið, að bændur í Rosmhvalanesshrepp ei
hafa farið til fulltrúa síns í Gullbríngusýslu, heldur snúið ser til hins
konúngkjörna þíngmanns og feingi'ð honum einhverja fullmakt til að
bera þetta upp á alþíngi fyrir þeirra hönd.

Þ. Jónassen: .Mer þykir það merkilegt, a'b hinn helðraði þíng-
maður frá Snæfellsnessýslu skuli vilja hrinda þessari bænarskrá
Rosmhvalanessmanna einmitt vegna þess, a'ð eg hef borlð hana upp
í þeirra nafni, sem umboðsmaður þeirra, ef bænin annars er áheyrslu-
verð, Þykir mer þetta undarleg aðferð, því það liggur þó beint víð,
að eg er samþykkur bæninni, og eg hef líka sagt það með berum
orðum, að eg væri þa'ð; þar sem a'ð því er fundið, að bænin er ekki
komin eða borin upp af fulltrúa sýslunnar, kemur það ekki af öðru
en því, a'b hlutabelgendur höf'bu beðið sýslumannían, sem þá var,
fyrir málið, að hann vildi tjá það stiptsyflrvöldunum, sem hafa ,í
hendi stjórn spítalanna, og þetta gjör'bi hann og, þótt það, eptir því
sem lÍ stó'ð, hlyti að verba árángurslaust, er beint lagaboð var til
fyrirstöðu hinumegin. Af þessari ástæðu hef eg or'ði'ð fyrir því að
bera upp bæn þessa, og get ekki ætlað, a'ð það þurfi að spilla fyrir
henni, með því líka það er ekki eindæmí, að bænarskrá komi til
þingsins frá einu kjördæmi, sem fulltrúinn þaðan ekki ber upp;
enda er þetta öldúngis í eðli sínu. A'ð öbru leyti skal eg ekki hafa
neitt lÍ móti því að taka bænina aptur og koma fram síðan með
hana í því formi, sem þíngmenn óska, og her er briíð að taka fram
.í þinginu, svo þetta verði henni ekki til fyrírstöðu.

M. Andresson: Hinn heíðraðl þingmaður, sem á'ðan settist niður,
er búinn að segja mestallt það, sem eg ætlað! mer að ræða; því
þegar eg var búinn að lesa bréf þetta, skjal eða hænarskra, eða
hvað það á að heita, vakti fyrir mer regla sú, sem nú er víðtekin
her á þínginu um bænarskrár, að einhver þíngrnanna skuli gera þær
að sinni uppástúngu. þessi skrá er nú nokkuð öðruvísí ; hún er

795



undírskrlfuð eptir fullmakt, en hvaðan sú fullmakt er komin, er ei
sagt, eða hægt að vita. þa'b mun vera fullmakt frá þeim á Rosm-
hvalanesi, ef til vill einúngis frá þeim holdsveíku, eða þá hrepp-
stjórum, eða öllum sveitarbúum. En er nú þetta ekki formgalli á
skjali þessu eptir § 77 Í alþíngistilskipuninni, og þá sama, hvaðan
hann kemur, þegar um einstakra manna bónarbréf eða umkvartanír
er að gera? Og á þessu vildi eg einkum vekja athygli þíngsins, þar
hinn 3. konúngkjörni þíngrnaður ei hefur gert skjali'b a'b sinni eigin
uppástúngu. Eg skal ei fara orðum um sjálft málið fyrst um sinn,
en bíða eptir tillögum þíngsins um formgallann.

P. Sigurðsson: Þíngmennirnir úr Árnessýslu og Gullbríngu-
sýslu tóku af mer örnaklð með það, sem eg ætlaði mer ab segja,
og það var regla sú, er konúngsfulltrúi tók SYO ljóslega fram um
daginn, að bænarskrár þær, er kæmu úr kjördæmum landsins, yrðu
þíngmenn a'b gjöra a'bbeinni uppástúngu frá ser sjálfum, þegar álit
þeirra væri samkvæmt innihaldi bænarskránna, og það væri álit
stjórnarinnar, að þessa a'bfer'ð ætti vlð a'b hafa. Eg álít því þetta
fullmaktarbref hafa þá formgalla, a'b því eigi her ab frávísast.

P. petursson: Eg ætla, að það hefði verið skylda forseta a\)
vekja athygli uppástúngumanns á því, og vísa þessari bænarskrá frá,
ef hún hefbí verið SYO ii sig komin að ytri lögun, að þíngið ei hefði
átt a'b taka hana til meðferðar,

Forseti: Eg get ei áliti'b meiri skyldu mína með þessa uppá-
stúngu, en aðrar, og það er eingaungu undir þínginu komlð, hvort
það vill hrekja þær eða ekki fyrir galla.

Fl. K. Frið1'i1,s~on: Mer finnst galli þessi svo lítil vægur, a'b
hann megi þíngmaðurínn leiðretta sjálfur, og stryka út orðin, sem
eru ofaukin við undirskriptlna. Þa'b er víst eigi vert, a'b fella bæn-
arskrána fyrir slíka smámuni.

111. A.ndrpsson: Mer þykir galli þessi svo mikill, a\) eg varla
ímynda mer, að þíngi'b taki bænarskrána á þessum fundi, þó annað
kunni að verba seinna. Eg þykist vita til þess, a'b slíkum formgöll-
um má ei breyta á sama fundi.

Jón Guðmundsson: Eg ætla, a'b það ei geti or01\) nægjanlegt,
að orðin vi'b undirskriptina verði strykuð út, þar Í sjálfri bænarskrunni
stendur, að beiðendur treysta því, o, s. frv., en eg efast ekki um,
að hinn heiðraði 3. konúngkjörni þingmaður með mestu ánægju vilji
laga gallana og svo bera bænarskrána fram, þar það nú er sjálfsagt,
að þíngíb verður a'ð reka hana aptur svona lagaða.
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J. Sigurðsson: Eg get e'i áliti~ skjal þetta, annað en bónar-
bref frá einstöku mönnum, því það bíður um framfærisstyrk handa
einni sveit, og mundi það einhvern tíma hafa verlð áliti~ hverflyndi
fyrir þínglð, ef það mí færi að taka spítalasjöðína til þessa, sem
það hefur á~ur beðið um að yrðu brúkaðir til betrunar læknaskip-
uninni (Forseti: Eg verð að biðja þíngmanninn að halda ser ,ið
efnið, her er um það rætt, hvort bænarskrána skuli hrekja vegna
formgalla). Eg ætlaði það mundi vera eptir réttuni þíngreglum ,i~
Inngéngsumræðu, að ræða bæði um form og innihald bænarskránna,
svo vakið yrðl athygli a~ því, hvort þær eru þess verbar að takast
til nefndar.

P. Pétureson» Hefur nokkur gert beina uppástringu um a~
fella bænarskrá þessa vegna formgalla hennar?

Forseti: Eg ætla sá, er fyrst talabí móti uppástúngu þessari.
Konúngsfulltrúi: Eg skal ei neita því, að eg er á sama máli

og þíngmaðurínn, að formgalli er nokkur á þessari bænarskra, því
hún er ekki uppástúnga frá þíngmanninum, heldur frá beiðendunum
sjálfum til þingsins.

Forseti: Eg vonast þess af hinum heiðraða 3. konúngkjörna
þíngmanní, að hann vilji taka uppástúngu sína aptur, og þá heldur
bera hana fram síðar ef honum svo sýnist.

Þ. Jónassen: þar eð hið heiðraba þing hneíxlast svo mjög á
forminu á bænarskránnl, og það ætlar að verða henni til fyrirstöðu,
er það sjálfsagt, að eg mun taka hana aptur í þetta skipti, og reyna
til að koma henni í annan þekkilegri búning.

Forseti: þar næst kemur til umræðu bænarskrá þingmannsins
úr Reykjavík, um breyting á 4. grein i lagaboði 15. apr. 1854, um
frjálsa verzlun á Íslandi.

Bænarskráin Hr afhent flutningsmanni.
H. K. Friðriksson: Bænarskráin hljóðar svo:

"Þa~ er einn af aðalkostum hverra laga, að í þeim séu eingar
þær ákvarðanir, er þýðíngarlausar sðu, eða þeir, sem eptir lögunum
eiga að breyta, geti farið í kríngum þær, og því síður, að þeir því
nær neyðíst til þess, ef þeir eiga eigi að bíða talsvert tjón og óhag-
ræði. Mer vírðíst nú, að ákvarðanir þær, er gjörðar eru í 4. gr.
laganna frá 15. d. aprílman. 1854, um siglíngar og verzlun á Ís-
landi, Sell að sumu leyti óhagkvæm ar og þýbfngarlausar, og ber eg
því þá bæn mína fram, sem þingmaður Reykvíkinga, fyrir hi~ heíðr-
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aða alþíngi, a'6 það taki til íhugunar ákvarðanir þær, sem standa í
nefndri 4. gr. um skilríki þau, er hvert skip skal hafa, er flytur vör-
ur til Íslands, eða þaðan aptur; þar er nefnilega sagt, að hvert skip
skuli hafa vitnisburð frá útgjörðarmanni skipsins, um nafn skipsins,
heimili þess og stærð, og einnig nafn skipstjóra, og skuli hinn danski
verzlunarfulltrúi, þar sem nokkur er, en annars yfirvaldið á utan-
ríklsstöðum, eða tollheímturaðíð á innanríklsstöðum, staðfesta þann
vitnisburð. Nú líggur það í augum uppi, að einginn ætti síður að
gefa þessa skrá, en útgjörðarmaðurínn, því að það er auðsætt, að
einginn hefur fremur freistni til þess, en hann, a'6 segja stærð skips-
ins minni, en hún í rauninni er, og það er a'6 vitna í sjálfs síns
sök. Eins er það auðsætt hverjum manni, a'6 staðf'estíng hins danska
verzlunarfulltrúa er þýMngarlaus; því a'6 hann getur því a'6 eins
vitað stærð skipsins, að hann hafi sjálfur gjört skíplð út, og verbur
a'6 láta ser nægja sögusögn annara. Auk þessa er það, a'6 eg held,
a'6 eg geti fullyrt, a'6 eingin þjó'6 heimti þess konar skírteini, og þeg-
ar kaupmenn því vilja taka skip á leigu, ef það er annarstaðar statt,
en þar, sem það á heima, verða þeir annaðhvort a'6 verða af kaup-
unum, eða hafa brögð í frammi, og láta einhvern gefa þenna vitn-
ísburð, annan en útgjörðarmannínn, og víð því getur einginn se'6.

þa'6 er því beiðni mín, að híð heíðraða alþíngi taki þetta mál
til íhugunar, og sendi bænarskrá til vors allramildasta konúngs um,
að ákvarðanirnar í lögum frá 15. aprílman. 1854 um skilríki þau,
er skip skuli hafa, skuli breytt á þann veg.
1. a'6 hvort heldur dönsk eða útlend skip, sem koma til Íslands án

leíbarbréfa, geti Ieínglð þau þar, á hinum 6 verslunarstöðum,
er þau eiga fyrst að koma á, með því móti, a'6 þau sýni mæl-
íngarbréf, og önnur lögbo'ðin skilríki, vöruskrá og heílbrlgðísskní.

2. a'6 útlend skip, sem koma til Íslands án leiðarbréfs og mælíngar-
bréfs, geti feíngið leíðarbréf fyrir milligaungu einhvers arelðan-
legs manns, sem þar er búsettur, er ábyrgist konringssjöðl, að
tilsögnin um stærð skipsins se rétt, og sem halda mætti ser til,
ef það reyndist, að skípið gæti rýmt meira, en til Hr sagt, þeg-
ar reiknað væri eptir dönsku máli, og borgabí ábyrgðarmaður
þann mismun helmíngl meira tolli, en annars er heimtað.

Reykjavík, 10. d. júlím. 1855.

H. Kr. Friðriksson",
Eg vona, a'6 ástæður þær, sem í bænarskránni eru, séu svo ljós-

ar, a'6 ei se þörf margra orða við, til þess a'6 þíngíð taki mál þetta
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til íhugunar. Erlendi" er vanalegast ekki heimtað annað en vöru-
skrá og mælíngarbréí, og það þó ei ávallt, þYÍ að aðaltollurínn er
lagour á vörurnar, og sumstaðar einginn skipatollur eptir stærð, og
varðar því eigi um, hversu stórt skipið er, heldur að eins, hverjar
vörur hafa með því flutzt; en hvergi er nein skrá heimtuð frá eig-
andanum um stærð skipsins, og því er það, að útlendar þjöðlr eigi
búa sig út með þetta skírteini. Af því flýtur aptur, a'ð ef kaup-
menn her vilja leigja skip frá Spáni, er það er t. a. m. statt á Eng-
landi, þá verður fyrst a'ð senda til Spánar til að fá þessa skrá út-
gjörðarmannsíns, eða hafa brögð víð, en annars kostar verða af kaup-
unum. Ákvöroun þessa þekkja útlendíngar ekki, og eg hef heyrt, að
4 skip hafi kornið híngað í vor án þess að hafa þetta skírteini frá út-
gjörðarrnanní, en það "ill svo vel til, að her eru 2 menn á þíngi,
sem geta borið um, hvort þessi fregn muni vera sönn, hinn 3. og 5.
konúngkjörni þingmaður. Ao út af þessari ákvörðun verður vikio,
gefur tilefni til þess, að farið verour að bregða út af öðrum akvörb-
unum í lögunum og fara í kríngum lagagreinirnar. Ef skrá þessi
reyndist ósönn, þá virðist mer það og vera bágt fyrir konringssjéb-
inn, að elta útgjörðarmanninn út í útlönd, Í stað þess hann getur
haldið ser til abyrgðarmanns her á landi. þa'ð er og ósanngjarnt,
þegar a'ð abyrgðarmabur kann að fást, þá að vísa skipinu frá fyrir
þá sök, a'ð það ei hefur vítnisburðínn. En þetta hefur þó stjórnin
með berum orðum sagt að verði að gjöra, eins og líka lagastaðurinn
augljóslega bendir til, og eg hef í hendi mer bréf frá stjórnarherra,
sem segir það sjálfsagt. Eg vil biðja þíngi\) vandlega ao íhuga þetta
mál og setja nefnd í því.

St. Jónsson: Eg ætla einúngis ao minnast á það, hvort þfngíð
gæti vel sóma síns, ef það nú fer ao róta vio löggjöf, sem er á 2.
ári, en um daginn af þeirri ástæou vísaði frá máli, af því að lög-
gjöfin væri á 1. ári. Ef þetta var gild ástæða þá, verour hún það
líklega eins enn, því það vero ur þó að standa á sama, hvort lög-
gjöfin er á 1. eða 2. ári.

J. Petursson: Mer finnst ekki, ao þíngið vansæmí sig sjálft,
þó það biðjí breytingar á lagaboði, sem þao verour vart yio að ei á
víð. Eg vil því hafa nefnd í þessu máli.

Y. Finsen: Eg get nú reyndar fyrir mitt leyti ekki annað en
álitio það Ísjárvert að breyta svona ný-útkomnum og svo verulegum
lögum, sem her ræðir um, og í öllu falli á ekki að gjöra það, nema
sðrdellls ástæður sðu til. h'í er nú reyndar SYO varlð, að það
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hefur þegar sýnt sig, ati skipum ekki er tamt a\) koma meti skilríki
þau, sem heimtuð ern í lögunum frá 15. apríl 1854, 4. gr., og
kemur það til af því, ati önnur eins skírteini munu hvergi vera
brúkuð í öbrum löndum, og hafa þegar síðan í vor komið 3 eða ,1
dönsk skip til Reykjavíkur, sem hvorki hafa haft leiðarbréf frá þeim
stöðum, hvati an þau hara kornið, né heldur haft þessi skírteini með-
ferðis ; eg hef þá í hvert sinn borið undir stlptamtíð, hvort það vildi
leyfa, ati eg mætti gefa skipum þessa passa, eða hvort ætti að vísa
þeim frá, og hefur amtíð í hvert sinn eptir kríngumstæðnnum leyft,
a'b þau mættu fá passa. Hvað sjálfu skírteininu viðvíkur, þá sannar
það, ef til vill, ekki míkið, þar sem það er ati eins vítnísburður frá
sjálfum útgjör'barmanninum, og verslunarfulltrriínn, sem staðfestir
hann, mun ei alltend vita svo nákvæmlega stærð skipsins. Annari>
get eg í öllu falli ei verið samdóma flutníngsmanninum, ati því leyti
hann gjörir rátl fyrir, að skip megi líka koma án mælíngarbrefs, því
það sýnist mer nauti synlegt í öllu falli ati heimta.

ll. K. Friðriksson: þatl er einginn af hinum heiðruðu þíng-
mönnum, sem hafa stúngíð upp á því, hversu gömul lögin eigi ati
vera, til þess ati þeim verði breytt; mer finnst nú það vera nóg, ef
sjá má, a'b lögin ekki eiga víð ; auk þess verður breytíngin ei til
vansóma fyrir þíngib, þar það ei hefur hvatt til þessarar uppástúngu
og aldrei beiðzt nema mælíngarbréfelns.

Þ. Jónassen : Eg hlýt ati vera þíngmanninum úr Eyjafjarðar-
sýslu iildúngis samdóma í því, að það se mjög ísjárvert nú þegar
ati fara aú biðja um breytíngu í öldúngis nýju lagaboði, og það
breytingu, sem eptir mínum skilníngi er öldúngis ónauðsynleg, því
það sjá þó allir, ati það getur ekki verið hlutabeígandl kaupmanni
örðugt að gefa þá skýrslu um farm og skip, sem greinin áskilur af
honum. þetta sama var askllib í tilskipuninni um verzlunína frá
1816, og þetta er tekið inn í lagaboðið á ríkisdeginum, þegar verzl-
unanmílíð okkar nr þar til meðferðar ; þetta vottar um Þati, að
þessi skýrsla er í augum stjórnarinnar ekki eins þýtJíngarlaus, og
uppásningumanni virðist hún ati vera. Eg get því heldur ekki von-
ast eptir, ati stjórnin fari nú þegar ati breyta því, sem hún eptir
ítarlega yfirvegun nýlega er búin ati fyrirskipa, og það ofan í kaup-
fb án yfirgnæfandi astæða. Eg vil ekki, að um það se beðið, því það
skerðir álit þíngsins. AC!því leyti það er stúngtð upp á því a'b fá
ábyrgoarmann her uppi, er standi inni fyrir því, ati hlutaðeígandí
kaupmaður hafi sagt relt til, víröíst mer á því geti orðið nokkurt
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ramleik með all koma ;Í fót hjá OS~ mikilvægum stofnunum, en ekki
væri hún má ske övís til all styrkja þær, ef ver stofnuðuni þær
sjálfir. Eg er því ei viss um, livort nokkur árángur getur orðið af
þessu máli, ef alþíng tekur það ei til meðferðar.

Konúngs(ulltrúi: Eg bæti því vill Þall, sem hinn heiðraði
þíngmaður sagði, er mí settist, all það er með berum orðum sagt í
hinni konúnglegu auglýsingu, all ekki se all vænta styrks úr ríkis-
sjóllnum til al'! stofna hel' biinaðarskéla ; því held eg ei se til neins
al'! fara fram í þetta mál, nema þíngíð viti það fe fyrir hendi, er
stofna megi með þvílíkan skóla.

E. Ú. tou«. Eg get ekki verið samdóma þíngmannínum úr
Gullbríngusýslu, þar sem hann eins og hélt, all stjórnin væri búin al)
sleppa af oss hendinni í festyrkstilliti, því þó al'! 20 í stal'! eins vildu
prédika slíkt fyrir mer, þá trúi eg því aldrei. Her er um mikilvægt
mál al'!gera; bæðí Norðmenn og Svíar hafa búnabarsköla ; Norðmenn
16 al'!tölu og eru þessir skólar þannig á stofn settir, al'! stjórnin kost-
ar hvern al'! hálfu, en amtíð, sem skólinn er í, al'! hálfu, og líkt er
meðal Svía, og hvort mundi danska stjórnin ekki al'! minnsta kosti
gjöra eins vel?

Búnaður okkar þarf bótar vill, og sú bót kemst helzt á með
skynsamlegum f~lögum, felögin glæðast vil'! göðar rítgjörðír, en rit-
gjörllir verða beztar frá þeim, sem hafa lært; því er og líka þessi
búnaðarskóli nauðsynlegur og ómissandi; þess vegna vil eg styðja all
því, all nefnd í málinu verði kosin.

J. Guðmundsson: Eg vil leyfa mer all spyrja hinn háttvirta
lwnúngs(ulltrúa um, hvort all stjórnin ekki, þó hún ei veiti styrk
úr rfkíssjéðnum, muni vilja leggja til eina ella tvær góðar jarðir af
hinum opinberu þjó\)eignum leigulaust, til þess all reisa á þeim bún-
allarskóla og gjöra á þeim jarðyrkjntílraunir, ella þá annan styrk úr
opinberum sjól'!um, sem tilheyra landinu.

Konúngs(ulltrúi: Upp á þessa spurníngu þíngmannslns get eg
a\) svo stöddu ekki svarað neinu vissu stjórnarinnar vegna; se mein-
íng spurníngarínnar sú, all leggja skuli komingsjörð einhverja af-
gjaldslaust til skólans, svo hún yrðí hans eign, þá mundi stjórnin
álíta það sama eins og veittan peníngastyrk, en þar á móti kynni
stjórnin, ef til vill, all leigja skólanum einhverja komingsjörð fyrir
sanngjarnt afgjald, ef því væri farill á flot og skólinn kæmist á legg.

P. Sigurðsson: Eg held víst, all stjórninni værí það hægðar-
leikur að leggja 1 eða 2 jarðír til þessarar skólastofnunar, og feingist
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{1<I0, þ:í va-rt þao Iniit fyrir landsmenn, því hægra er að styðja en
reba, og er rlott ac gjiira þ:í tilraun. Og því mæli eg með því, að
nefnd se kosin í mál þetta.

G. Einarsson: þar m1Ílio er svo mikilvægt, mæli eg fram með
nefnd í málinu, og þar el) stjérnín hefur ekki þvertekið fyrir allt líð-

sinni viú oss í þessu tilliti, getur vel skeð, að nefndin kynni ao geta
<itúngið upp á einhverju, sem stjórninni þæktl aðgeingilegra, en það,
sem sningíð var upp á 1853.

Forseti: Eg vil því skjóta til atkvæða, hvort nefnd skuli kjósa
í þessu máli eða ekki.

Nefnd víðtekin mel) 16 atkvæðum, þessir voru kosnir í nefndina:

G. Einarsson (13)
J. Kristjánsson (ll)
Þ. Guðmundsson (10)
Forseti: Formaður nefndarinnar el' G. Einarsson, og honum

nfhendi eg bænarskrána.

l)ar næst kemur til umræðu bænarskrá þíngmannsins úr Norður-
[iíngeyjarsýslu nm, ab innleidd verði erfðafesta, og mun Mn vera þíng-
mönnum kunnug frá alþíngi 1853 .

.1. ,Júnsson : Bænarskr.í þessi hljóðar svo:

"Ar 1853 sendu nokkrir Húnvetníngar bænarskrá til alþíngls,
þess Innihalds, ao þíngio legðl til með því víð koming vorn, ao
erfðafesta yrði lögleidd her á landi, eins og skeð er í Danmörku
fyrir lanngn síðan, og hefur hún fært þar heillaríka ávexti, en þíngið
felldi bænarskrtína eður skaut málefninu á frest, en ástæðurnar fyrir
því eru oss enn þ:i a\') nokkru leyti óskiljanlegar. Ver höfum nú
aptur á sýslu fundi VOJ'Ulll rætt mál þetta að nýju, og ber oss a\') sömu
niðurstöðu, sem fyrri, að oss sýnist það vera mjög svo áríðandi, og
illítum það þVÍ þess vert, að alþíng vort taki það til nýrrar yfirveg-
unar í sumar.

Ver álítum ekki nauðsynlegt, að telja aptur upp ástæðurnar, er
greinilega voru telmar fram víð hina fyrri bænarskra, heldur vísum
ver hel' al'l eins til þeirra, og óskum vinsamlegast, al'l alþíng vort
yflrvegí málefni þetta að nýju, ef ske kynni, að það nú feingi sigur-
sæla framganngu".

Eins og bænarskrá þessi ber með ser og eg öndverðlega hef
sagt, er hún frá lIúnvetníngum. lIún hefur verið her á þíngi áður,
nefnilega 185~ .en eingn al'! síður ætla eg, al) ekki se öllum jafnljóst,
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hvernig erfðafestu se varið, og hver I'ettindi þau eru, sem fylgja henni
fyrir leigulíða. hí ha~i al; vísu verið heitið, ao skýra þetta
nokkuð fyrir mönnum í blöðunum; en af því hefur þó ekkert
or'ðio síðan, og það lítíð, sem rita\'J hefur verið um hana á ís-
lenzku, var á\'Jur komið í ljós í Reykjavíkurpéstlnum. Fyrir mitt leyti
þekki eg ekki að öllu leyti til hennar, en ímynda mer a\'J hún muni
þó geta or'ðio mikið haganieg, einkum á kóngsjörðunum, og gefst með
erfðafestu Ielgulíðanum rníkíð betra og rýmra frelsi á jörðu sinni,
en aðrir leigulibar almennt hafa, svo sem, að hann má selja erfða-
festujörð sína; hún geingur í erfbír, og svo abriðarréttíndí öll, sem
eru honum bæðl haganlegri og geðfelldari. Seljandi selur jörð sína
fyrir mikið minna vero, en hún annars kostar, en áskilur ser árlegt
eptírgjald, og sem líka er langtum minna, en hið vanalega, svo erfða-
festubóndinn kemst ekki með stórt þýngri kjörum ao jörðunni, heldur
en þó hann gyldi árlega hina ákveðnu landskuld, en vinnur aptur á
móti það, ao jörðin geíngur a\'J erfðum til níðja hans, hann getur selt
hana, þegar hann þarf eða vill, en einúngis hvílir á henni þetta vissa
litla gjald, hver sem eigandi verður. Sest þá her af, að allar um-
bætur ii jörðunni geta orMo sjálfum erfðafestubéndanum og erfíngj-
um hans að notum, rett eins og hann eigi jörðina með étakmörkuð-
um rétti. Þegar á allt þetta er Iltið, vonast eg þess, að þíngio álíti
ser skylt að taka málio til nákvæmrar yfirvegunar, sem míkílsum-
varðandi fyrir bændastéttlna, og kjósi mí nefnd í málið, svo að bæn-
arskrá þessi ekki verði ao hafa þau forlðg, sem svo sjaldgæf eru,
nefnilega, ao deyja tvisvar.

St. Jónsson: Áour hefur mál þetta verið tekið til greina, og
nefnd sett ao yfirvega það, svo bænarskráin deyr ekki tvisvar; en
eg óttast, ao þó nú verði sett nefnd á ný í þessu máli, að hún
komist að sömu niðurstöðu, sem fyr.

J. Hávarðsson: Eg er á móti því, að nefnd verði kosin, þar
eo eg held, að hvorki landsmönnum ne því hefðraða þíngi se ljós-
ara, en seinast, þá máli þessu nr hreift, um kosti og ókosti erfða-
festunnar.

J. Guðmundsson: Ein af aoalástæounum fyrir afdrifum máls
þessa 1853 var sú, að menn vildu komast að, hvort fleiri bænar-
skrár mundu koma um þetta efni til næsta þíngs, nefníl. nú, eptir
það meðhöndlun málsins 1853 hafði vakið athuga manna að þessu
málefni, og gefio landsmönnum tilefni til að beiðast erfðafestunnar
almennt, ef menn hefðu á henni almennar mætur. En nú hafa eigi
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komið /leiri lncnarskrtir um þetta mál, en bænarskrá Hiinvetnínga,
frlÍ þessum einn og sömu fáu mönnum, og sýnir þetta, að almenning-
ul' her hefur mjiig litlar mætur á erfðaíestu, sem og betur mun vera,
ug álítur, ac Mn ekki se þa~ keppikefli, sem þessir fáu Húnvetníngar
Líta, eða, að lnin se hér á landi eða yfir höfuð að tala æskileg.
Bænarskráin bendir og ekkert á það, hvers konar erfðafestu hún
vm fá framgeingt. Eg vil því ei, að nefnd verði kosin í þetta mál.

J. Sigurðsson: Einmitt af því, al'! nuílíð var tekið her til
nefndar, og það nakværulega yfirvegað á næsta alþíngí ; og nú sitja
flestir sömu menn á þíngi, og munu varla hafa breytt skoðun sinni,
þri held eg, að málefni þetta græði lítil'! á því, al'! það væri nú aptur
tekið til nefndar, og mæli eg því á móti því.

Þ. Jónassen: Mál þett.a á, eptir því sem mer virðist, þó skilið,
<t'Oþað verði nákvæmlegar yfirvegað og skýrt, enda þótt þíngíð mætti
álíta tvísýn i á kostum erfðafestunnar. það er eingin sönnun fyrir
því, al'! almenningur hafi óbifur á erfðafestu, a~ ei hafa komið fleiri
bænarskrár um hana til þíngsins, en 1 frá Húnavatnssýslu, því það
þráir einginn, sem hann ekki þekkir, og það er búið a~ taka fram,
<l0 málið hefur aldrei verið til hlítar skýrt fyrir almenníngi, og hann
því mjög svo ófró\)ur um eðli þess. Mer virðíst líka, að þínglð
hafi gefið beiðendum von um að taka malíð fyrir á þessu þíngl, og
því mæli eg fram með nefnd í því.

G. Brandsson: Hefbi nýjar ástæður fram kornið um málefni
þetta, en ei verið vísað til hinnar fyrri bænarskraar í því, þá hefði
nHí ske verio ástæða fyrir þíngil'! að setja nefnd í málinu, en af því
svo er ekki, þ,í get eg til, a~ menn her séu álíka fróðir um það nú,
og þeir voru 1853, svo, þó nefnd yrði sett í þVÍ núna, yrði hún að
leggja til grundvallar bænarskrána þá Í hitt hið fyrra, og mundi
niðurstaðan verða lík núna, sem hún varð þá; se eg því ekki, að
þetta geri annað en tímatöf.

J. Jónsson: Eg tók áoan fram um aöalkostl erfðafestunnar
og réttindi þau, sem erfbafestubdndinn verður aðnjötandl. Eg vil
leyfa mel' að geta þess, að svo er ástatt, að í Húnavatnssýslu eru
margir efnamenn, og klausturjarðir margar, og munu sumir hverjir
leiguliðar finna ser fært, hvað efnin snertir, að geta borgað ábýlis-
jarðir sínar, en lÍ því hefur stjórnin ekki gefið kost á undanförnum
árum, að opinberar eignir yrðu seldar; ætla eg því "íst, að Hún-
vetníngar vilji þá, heldur en að vera Ieígnllðar, gjörast erfðafestu-
bændur, svo jarðabætur þeirra og þar af leiðandi velmegun, geti
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orðið eign þeirra :;jálfra og afkomenda þeirra; væri líka níðstöfun
til fyrir því, að opinberar eignir mættu seljast ii erfðafestu, gætu
þeir hagnýtt það, sem vildu, hinir þá ekki, sem álitu það Ítijár\'ert.

J. Hávarðsson: Eg held það eigi ekki við að svo stöddu, ac
fara að framfæra margar ástæður fyrir þVÍ, að eg álít ískyggilegt
a\) kjósa nefnd í þessu máli, en þess verð eg þó að geta, a~ mer
finnst tiltækilegt, þá hreift er slíkum nýmælum sem þessum, ef þau
eru svo gó~, sem látiÐ er, að fyrst væri byrjað af sjalfseignarbænd-
um. En eg hef aldrei heyrt þess getið, aÐ þeir hafi vlljuð gefa
jarðir sínar í erfðafestu. Sagt er samt, að einn af beiðendum hafi
reynt að bjó~a jarðir sínar til erfðafestu, en ao einginn hafi viljað
taka boðinu, sem er sönnun fyrir því, ao þetta er hvorki Jljúðal'i'i1ji
ne pjóðarnauðsyn.

P. Sigurðsson: Menn em ekki kunnugrt málinu nú, en þeir
voru 1853. þá var þess óskað af þeim, er þ1í mæltu fram með að
fá þessi erfðafestulög her innleidd, ao þeir vildu skýra það mál í
blöðum, svo mönnum yrðu ljósir kostir þess. Eg Illan mig ekki hafa
se~ her um eitt orð á prenti síðan, og því er málið jafn- óljóst al-
þý\)u manna enn.

J. Petursson: Bænarskráin tiltekur heldur ekki nákvæmlega,
hvernig erfbafestunni skuli tílhagað, en á því er mikill munur, hvort
hún er með eða án eignarréttar. Auk þess getur bænarskráin ei
ætlazt til, að einstöku menn skuli vera skyldir ao selja jarðir sínar
til erfðafestu, en um þao er ekkert nákvæmlega tilteki~ í bænar-
skránni.

M. Andresson: Í hitt i\) fyrra skildist mér, ac þao væri harola
óljóst, hvort fleiri væru kostir með eða mót erfðafestu, og þíngið
mun ekki vera fröðara í því efni nú, og sama mun og vera með
hina nýju þíngmenn. Eg vil því ekki halda með nefnd í þessu
máli.

Forseti: þó að svo margir þíngmenn hafi sagt, þeir væru <Í
móti nefnd, vil eg vegna þess, ao flutníngsmaður bænarskrar þess-
arar hefur beðið um nefnd, biðja þíngmenn að g<Ínga til atkvæða um,
hvort nefnd skuli kjósa eður ekki.

Á móti nefnd voru 18 atkvæði, og ll1,íli~ því fellt.
Forseti bar því næst, eptir að öllum malum á tlag~lu;ílllli

var lokíð, undir þingið, hvernig haga skyldi meö prentun llíng-
tíðíndanna, og einkum, hversu míkíð skyldi prenta af þelm. Í'íng-
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inn Ieizt með atkvæðaíjölda, þar híngað til hefur verið prentað of
míkíð, ao prentuð væri af tíðindum þessa árs eínringls 600 ex.

H. Kr. Friðrihsson: Á þrlðja fundi þessa þíngs kvað hinn
hæstvirti lwnúngsfulltrúi svo ao orðí : "þá ítarlegri upplýsíngu, sem
r:io er gjört fyrir í hinni konúnglegu auglýsíngu til alþíngis (um
frumvarp til laga um stöðu Íslands í ríkinu) áforma eg ao gefa
þínginu á næsta fundi"; en á þessum næsta fundi sagðí hann, að
sú skýrsla, sem hann þá gæfi, væri eigi svo fullkomin, sem skyldi;
eg get reyndar eigi sagt það fyrir víst, að hann hefði þessi orð, því
að ræður hans á þeim fundi voru eigi lagðar á lestrarsalinn kl. 1"
þegar eg gekk her inn, en á þá leið fórust honum orð, og YOH:t eg,
að þíngmenn muni þao; en hann 10faM þá, ao láta nákvæmari skýrslu
koma í alþíngístíðindin. Nú skil eg auglýsinguna svo, ao komingur

vor hafi falið fulltrúa sínum ao gefa þínginu allar hinar sömu skýr-
íngar í þessu máli, sem koma í alþíngístíðindin, og vildi eg því

mega spyrja hinn háttvirta forseta, hvort hinn hæstvirti konsiruts-
fulltrúi hefur eigi afhent forseta þessar nákvæmari skýríngar ? og

hvort þær verða eigi lagðar fram á lestrarsali nn, svo að þíngmenn
geti kynnt ser þær sem bezt, meðan á þínginu stendur?

Komíngsfulltrúi: Eg kannast ekki víð, að eg hafi lofað neinni
nákvæmari skýrslu, en eg gaf munnlega. Nú er skýrsla þessi af-

hent þíngskrifnrunum til innfærslu í þingbókina.
Fundi slítíð.

9. júlí - sjötti fundur.
Allir :í fundi. Gjörðabók frá síbasta fundi lesin upp og :;<1111-

þykkt.

P. PNurs8on: Áour en þíngið byrjar lÍ dagskránni, þækti mer
vænt ao mega gera dálitla athugasemd víbvíkjandi sjálfum mer. Eg
er nefnilega ýmist nefndur sem hinn 4. eða þá sem hinn 5. kon-
úngkjörni þíngmaður, og þó mer standi á sama, þá væri æskilegt
þíngsins vegna, ao þetta væri útkljáo, þar eo það getur valdið mis-
skilníngi hjá þeim, sem lesa alþínglstfðíndtn, og mer kunna ao verba
eígnaðar ræður, sem eg ekki hef haldið, og orðatiltækl, sem eg ekki
hef haft.

J Guðmundsson: Eg ,ílít nauðsynlegt, ao listi yfir nöfnin og
einkum riioina :í hinum komingkjörnu þíngmönnum væri fram lagbur.
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Forseti: Óvi~sa þessi getur valdið misskllníngt, og nHÍ víst
laga hann.

P. Petursson: Ef eg má segja mína melníng um þetta, þ,t
mun hinn hæstvirti konúngsfulltrúi vera sá, er bezt getur sagt,
hvernig níburröðun hinna komíngkjörnu þíngmanna eigi a~ vera.

Konúngsfulltrúi: Eg skal síðar eptir samkomulagi vi~ forseta
gefa ávísun um það.

Forseti: Samkvæmt ósk hins hæstvirta konúngsfullt1'tía vil eg
biðja þíngið að hlýða á skýrslur þær, er hann vill gefa þínginu vi~-
víkjandi astæðum þeim, er stjórnin hafi haft til þess ei að fallast ,í
frumvarp alþingis um stofnun banka á Íslandi.

Konúngsfulltrúi: Samkvæmt því, sem fyrir er mælt í hinni
konúnglegu auglýsíngu til alþíngis, skal eg nú skýra hinu beiðraða
þíngi fr;í ástæðum þeim, er rá~i~ hafa stjórninni frá að fallast á
bænarskrá alþíngis um bánkastofnun á Íslandi.

Vegna þess það yfir höfuð ekki er auðvelt að sjá eður greitt
aðgaungu a~ koma hentuglega fyrir banka á Íslandi, hefur innan-
ríklsráðherrann, eptir því sem einn þíngmaður og konúngsfulltrúinn
hafði til bent, áliti~ það rettast a~ snúa ser til stjórnarinnar fyrir
þjó~bánkanum í Kaupmannahöfn til a~ fá að vita, hvort hún væri
ei fáanleg til a~ setja her lítinn aukabanka (Filialcontoir), jafnvel
þó hann efaðist mjög um, a~ þjó~bánkinn mundi vilja raðast í slíkt
fyrirtæki, þar e~ peníngaverzlun þvílíkrar stofnunar mundi verða
svo lítil og öarðsom, að tekjurnar ekki mundu svara útgjöldunum,
því síður að leiga mundi fást af fe því, er bankinn sendi híngað.
Í svari sínu upp á þessa spurníngu let stjórn bánkans í ljósi, a\'J
ekki væri ráNegt fyrir þjéðbánkann að setja aukabanka á Íslandi,
þegar tillit væri haft til, hvað slík stofnan kostar í samanburði "i~
peníngaverzlun þá, sem rá~ mætti gjöra fyrir, og hversu erfitt það
mundi veita að koma víb hinni nauðsynlegu umsjón á svo fjar-
lægum stað.

Eins og það því ekki er a\'J hugsa til þess, að þjó~b;ínkinn
muni styrkja til bankastofnunar her, svo þykir stjórninni það ekki
tiltækilegt, a~ settur veröí her bánki á kostnað ríkissjéðslns ; því
væri bánkinn grundyalla~ur· á fasteignum, sem, ef á lægi, þyrfti ao
selja til að uppfylla skuldakröfur, er á bankanum liggja, þá gæti
landið komizt í þá hættu að missa þessar eignir fyrir ekkert, þar
ekki er rá~ fyrir því gjörandi, a~ peníngaverzlun bankans mundi
nægja til að borga kostnað þann, er stjórn bdnkans útheimtir,
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og skaða þann, er stofnunin stundum kyunl aö veroa fyrir í verzluu
sinni.

Par eð það samt er óneitanlegt, al'> mikill peníngaskortur er í
Íslandi, og ao þessi skortur mun verða til mikils baga bæði fyrir
landið og verzlunarmenn þess, eptir al'> verzlunin er orðin frjáls,
hefur stjórninni þótt þörf á a'ð taka til íhugunar, hvort ekki yrði
á annan hátt ráOin bót á þessum pcníngaskortí, og létt undir verz-
lunarvíðskiptum manna; en stjórnin hefur í því tilliti ekki komizt
til annarar niðurstöðu en þeirrar, ao tilraunin til slíkrar endurbotar
yrði að hafa upptök sín hjá landsbúum sjálfum, mel'> því að þeir
legðu fram þau faung, sem þeir hefðu fyrir hendi, og stjórnin gæti
þau ein afskipti haft af þessu máli, a'ð hún mundi styðja og hlynna
al'> slíku fyrirtæki, þegar Iandsbúar sjálfir reoust í Þal'>, og því væri
fyrlrkomíð li hentugan hlítt. Í þessu tilliti virðíst það liggja beinast
við al'> stofna í Reykjavík láns- og sparnaðar-sjóð (Spare- og Laane-
kasse), ef árelðanlegir menn vildu taka sig þar saman til al'> koma
<Í legg þvílíkum sjól'> til landsins þarfa, og takast á hendur störf
þau án sðrlegs endurgjalds fyrir ómak sitt, og er þó þess al'> geta,
al'> um þetta hefur þegar korníð fram uppástúnga, án þess ao af
henni hafi híngað til sezt nokkur árángur.

Bæjarstjórnin í Reykjavík sendi nl. 1850, með tilliti til þess, at)
menn hefðu í huga ao koma upp sparnaðarsjdð, stjórninni beiðni
um leyfi til al'> setja inn smátt og smátt í jarðabókarsjéðínn eptir-
stöðvar, þegar þeim yrðí ei annarstaðar kornið á óhulta lelgustaði,
móti því, a'ð landfógeti gæfi út fyrir þeim skuldabréf, er fara mætti
ao kaupum og sölum (transportable Obligationer) með 3 mánaða
uppsagnarfresti. Um þetta var skrifazt á víð ríkissjóðsréðherrann
(Finantsministeriet), sem áleit mál þetta svo mikilsvert, ao hann gaf
leyfi til a~ setja þvílíkar eptirstöðvar á leigu í jarðabökarsjöðinn
með vissum skilyrðum, og þar lÍ meðal, al'> fyrir innborgaða penínga
skyldi gefa al'> eins almennar kvittanir, en ekki hin áður amínnztu
skuldabréf, Stlptamtmanuinum var gefin ávísun um þetta, og stjórnin
let þar í ljósi, al'> hagkvæmara mundi vera, að serstök stjórn tækist
á hendur umsjón þessarar stofnunar, sem líka væri ætluð landinu
umhverfis Reykjavík, heldur en bæjarstjórn Reykjavíkur ; stjórnin
gaf þar og nokkrar bendingar um fyrirkomulag stofnunarinnar, og
von um, að þessi sparnaðarsjöður, ef beiðzt yrði, myndi verða að-
njótandi sömu hlunninda, sem veitt eru sparnaðarsjéðurn í Dan-
mörku. Stjórnin hefur síðan einga vísbendingu felngið um, að þessi
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.iminnzti sparnaðarsjóður hafi verið stofnaður, og hún verður 11\í aG
ætla, að kornið hafi í ljós, þegar koma átti sjóo þessum it legg,
þeir erfi ol eikar, sem híngað til hafi þótt ókljúfandi.

þætti mönnum samt sem áour fýsilegt að fylgja þessu áformi
fastar fram, og einkum ef alþíngi vildi á ný vekja máls á þessu
efni, þá ætlar stjórnin það tiltækilegast á þann hátt, að kornið yrði
ii sparnaðarsjdði í Reykjavík, er hínaði penínga út, og borgaði fyrir-
fram víxlunarbréf (foretog Laan - og Disconto - forretninger) móti
hærri leigu, en hann gefur af fe þVÍ, er hann tekur á móti, t. a. m.
ao hann tæld móti peníngum, og gæfi 3 rd. af hundraði með 3 mán-
aða uppsagnarfresti, en hínaði fe út móti 5 rd. leigu af hundraði með
sama uppsagnarfresti. Fe sjóðsins mætti ei brúka öbruvísi, en ao
lána það út móti fullgildu veði og borga fyrirfram víxlunarbréf,

er gefin væri út af föstum verzlunarmönnum í landinu, er borgast
ætti Í Reykjavík, eða innanbæjar víxlunarbréf útgefin Í Reykjavík.
Sjóourinn gæti og víxlað útlendum myntum, sem koma kynnu inn
í landíð með hinni fr.ilsu verslun, og landsbúum mundi verða það
haganlegt, þó sjóðurínn tæki þess konar myntir með lágu verði.
Ao sönnu mundi peníngaverzlun þessi í fyrstunni einúngis ná til
Reykjavíkur og næstu verzlunarstaba og héraða, en smásaman má
þó ætla, ao hún myndi færast yfir stærra svæði, og stiptanin þannig
með skynsamlegri stjórn verða til meiri og meiri nota. Einkum er
ekki ólíklegt, ao nokkuð yrði frábægt hinum miklu óhægíndum, el'
rísa af því, að verslunin, nú sem stendur, mest megnis er vörusklpti,
(Omtuslming af Varer), en peníngar eru svo lítio brúkaðir Í verzl-
unarvíðskíptum, þó þeir eptir eOH sínu seu það hagkvæmasta verzl-
unarmeðal (Omsætningsmiddel); ser í lagi mundi þessum óhægind-
um frábægt í héruðum þeim, sem stiptunin næði til, og efnaðri
menn, er verzla fyrir fleiri hundruð dali, gætu þá tekið víxlunarbréf
er borgast ættu í Reykjavík, í borgun fyrir vörur sínar hjá verzlunar-
mönnum, og fá þau borguð fyrirfram (disconterede) hjá stiptuninni.

En eins og áour er avíkíð verða landsmenn sjálfir ao byrja á
þessu fyrirtæki, og þá fyrst, er þeir eru komnir nokkuð á veg í
þessari stefnu, getur stjórnin tekið það til yfirvegunar, hvort styrkja
megi stiptun þessa með ýmsum hlunnindum, t. a. m, með tilliti til
lelgupphæðarínnar, og með einkaleyfum í tilliti til innkröfu úti-
standandi skulda með fjárnámi án dóms og laga, en þó með skuld-
bindíngu til skaðabóta, ef lögtak fjárins síðar skyldi reynast órett-
víst.
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Loksins skal þess getlð, a'Olandfógetinn í Reykjavík hefur feínglc
nýja töblu yfir útlendar myntir, sem móttaka er veitt í jarðabókar-
sjóNnn, sömulelðís myntavígt með tilheyrandi Ióðum, samkvæmt þVÍ,
er alþíngi ltOur hefur éskuð.

Forseti: I)á kemur þar næst til lnngángsumræðu og nefnd-
arkosníngar bænarskrá hins 6. konúngkjörna þíngmanns um, ao
ÁrnessÝ8la verði gerð ao læknisumdæmi.

Þ. Guðmundsson: Með leyfi þíngsins skal eg lesa bænarsleni
þessa, og er hún svo hljéðandi :

"Á eingu er her í landi eins brýn nauðsyn og einkís virðist
þjöðin eins sanngjarnlega geta krafizt af stjórninni, sem þess, a'O
læknaskipunin verðl hið bráðasta betruð, og læknum svo fjölgao, að
í hverri af þeim fólksríkari sýslum væri af stjórninni settur læknir
með föstum launum .

.t\.rnessýsla er hin fólksríkasta sýsla á öllu landinu; henni el'
skipt í tvennt af stórvatnsfallinu Hvíní, sem opt á vetrum er um
lángan tíma ófær yfirferðar, en stórvatnsfallið Þjórsá, um hverja hið
sama er að segja, skilur hana frá Rángárvallasýslu, hvar héraðs-
læknirinn er búsettur, svo auðsætt er, að stundum á vetrum er öld-
úngis ómögulegt, hvað sem á liggur, al'l nálgast hðraðslæknínn, og
verðum ver, Árnesíngar, þess vegna opt í sjúkdómum okkar að fara
á mis við hjálp hans í tíma, stundum líka af því, al'l þegar héraðs-
læknisins er vitjað, er hann fjærverandi í embættisverkum einhver-
staðar í hans fjarska-víðlenda umdæmi, kann ske austast í Skapta-
fellssýslu; en ekki er læknir nær en í Reykjavík, og er þá yfir al'l
fara mjög hættulegan fjallveg á veturna. þessi tilhögun eykur okk-
ur Ámesíngum óbærilegan örðugleíka, eins og líka héraðslæknlnurn,
og er þó herra Skúli Tlzórarensen, sem verið hefur læknir okkar í
20 ár, eins framúrskarandi ötull og duglegur ferðamaður, og hann
er altiðarfullur og heppinn læknir, og enn þá með fullum kröptum
og fjöri. Her ,'io bætist, að víð höfum nú í nokkur ár í sjúkdóm-
um okkar notið hjálpar agæts læknis, herra doktors IIjaltalíns, sem
hefur uppihaldið Ser hef á Eyrarbakka embættislaus og með öllu
launalaus af hálfu hins opinbera, svo yið erum nú orðnir "anir víð
að hafa lækni hjá okkur.

Vio leyfum okkur því af alhuga og eíndregíb al'l beiðast af
hinu virðulega alþíngi. að þal'l í undirgefni lítverki hjá stjórninni:

aú l\rues~ýsla verði hi\') bráðasta gjörð al'l læknisdæmi ser og

810



~ett ulldir lækni, er búsettur væri innan sýslu, og hæfilega
væri launað úr ríklssjéðnum.

Árnessýslu, í maí- og júnímánu'bum 1855".

þessa bænarskrá gjörí eg að minni uppástúngu.
Relkjavík, 6. júlí 1855.

Þ. Guðmundsson,
sýslurna 'bur Árnesínga.

l'c8si bænarskrá er undírskrlfuð af 438 manns, og hefi eg gert
hana að upp:ístúngu minni, þó hún se fremur stuttorð ; mun það ei
úr vegi, þar innihald hennar er mikils árí'ðandi. Vi'ð Árnesíngar finn-
um til, að læknaskipuninni er ábótavant, ver finnum til, hvar ver
erum og hvað ver eigum yfir að fara, einkum á vetrum. Auk
þess erum ver nú orðnir vanir ágætum lækni, herra. Dr. J. Hjaltalin,
sem hefur dvalið hjá oss um hríð, og hefur haft mikið a'ðgera, eink-
um víð Arnesínga. þetta höfum ver fundið, en þíng þetta hefur
líka fundið árin 1845, 1847 og 1849, a'ð læknaskipan vorri er
ábótavant. þetta hefur og líka sjálf stjórnin fundið í opnu bréfi
sínu 23. ágúst 1848, § 2, er hún viðurkennir, all þörf se til, að fjölga
læknum, og að spítalasjóðnum skuli safna og verja tillælmabóta. Ver
Árnesíngar höldum nú, að stundin se komin til, að ver fáum eiginn lækni.
Ef að ver getum sýnt stjórninni, að ver höfum þörf á lækni, þá mun hún
og finna skyldu sína að hjálpa. Eg álít nefnilega, að stjórnin hafi æðstu
umrað yfir spítalasjöðunum, og að þeir sðu einn hluti úr ríkissjó'ðnum.
Eg hef í þetta sinn ekki tilgreint um laun læknisins, en eg get víð-
aukið uppástúngu um það seinna, því nú vil eg einúngis biðja þíng-
i~ um a'ð taka mál þetta nákvæmlega til yfirvegunar, og kjósa nefnd.
Í því tilliti þækti mer vænt, ef hinn heiðraði forseti gæti sagt mer,
hvort fleiri mál víðlíka efnis væru komin til þíngsins.

Forseti: Eg hef veitt móttöku bænarskrá frá Dalasýslu.
J. Guðmundsson: Eg ætla bezt að fresta meðferð þessa máls,

þángað til að fleiri bænarskrár koma; en verði nefnd strax kosin í
þetta mál, þá áskil eg mer a'ð bera upp uppástúngu um, að tveir
læknar verði settir í Skaptafellssýslu, sinn í hverri, og skal eg færa
rök að, að ekki er minni nauðsyn til þess þar, en í Árnessýslu.

Þ. Guðmundsson: Eg fyrir mitt leyti skal ekkert hafa á móti
því, að læknar komist á í fleirum sýslum, og eg hef fyr í álitsskjali
til stjórnarinnar frá 10. ág. 1841 ekki áliti'b of mikið, þó einn lækn-
ir væri í hverri sýslu. En einhverstaðar verður að byrja 11 breyt-
íngunni, og þ:í sjálfsagt í þeirri sýslunni, sem er fjölmennu5t, og sem
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aú kaupstaður er L hvar ~útt\iirn skal halda samkvæmt hinum nýju
verslunarlögum. Kríngumstæðnrnar eru þVÍ næsta ólíkar í Skapta-
fellssýslu og Arnesssýslu.

M. Andreeeon: Sem áframhald af því, sem nú var mælt, finn
eg mer skylt aú geta þess, aú ekki er sagt, að allir læknar velji þann
sama bústað Í umdæmi sínu, og ekki er víst, aú einlægt se sami
læknir. Sá, sem var læknir okkar l\.rnesínga á undan S. Th árar-

ensen, sat alla sína ernbættlstíb austur Í Mýrdal; og ÓYÍst er, hvort
lángt er þess aú bíða, aú læknaskipti verði, þar sá, sem nú er, en
þótt hann se duglegur læknir, er búinn aú þjóna 20 ár. Setjist lækn-
irinn, sem eptir hann kemur, að í Mýrdal, þá hafa .\.rnesíngar lítil
not af því, sem nú Skaptfellíngar. Hvat'! Árnessýslu viðvíkur, þá er
þess vegna eingu minni nauðsyn fyrir Árnesínga að biðja um lækni,
og áriú 1839, þann 4. sept., var af stjórninni boðíð 100 rdd. lækni
til launa Í Árnessýslu, en þó það hafi farizt fyrir að fá lækninn,
þar læknisefni hefur vantað, þá stendur samt tilboðið éraskað, enn
sem kornið er. Mer finnst því og, aú vðr þurfum ei aú standa Í
sambandi við bænarskrá frá Skaptafells- og Dala-sýslu, og vil eg þYÍ,
að nefnd verði kosin serstaklega í þetta mál.

J. IIávarðsson.' Eg vil að sönnu ei mæla mót nefnd Í bænar-
skrá þessari, en eg get leitt rök að þVÍ, aú á Austurlandi er þó enn
meiri þörf, aú læknum se (jUlgaú, en víða annarstaúar á landinu,
einkum með tilliti til þess, að stjórnin vill nú setja lækninn á Eskí-
fjörú, hvar hann er að mestu ritilokaður frá að veita læknishjálp í
hinu víðlenda umdæmi; en eg vil helzt, aú malíð se ei tekiú svona
serstaklega fram, heldur beMú almennt um betri læknaskipan Í landinu.

Forseti.' L'\.úur en umræðum er korníð leingra Í þessu máli, vil
eg blöjn þíngið að athuga, hvort ei mundi það verða til fyrirstöðu, ef
fyrst væri sett serstök nefnd fyrir bænarskrá um, að settur væri læknir
Í Árnessýslu, síðan nefnd fyrir bænarskrá Skaptfellínga, o. s. frv., og
loksins almenn nefnd. Eg fyrir mitt leyti álít betra og haganlegra, að
bænarskrá þessari verði frestað til meðferðar, þangað til fleiri koma.

H. Kr. Friðl'i7ísson.' Eg er forseta samdóma, aú þessu máli
eigi að skjóta á frest, þar e'ð væntanleg er bænarskrá um almenna
læknaskipun ; því ein sýsla er alþíngi ekki skyldari en önnur, og
hvað hinn 6. konringkjörní þíngmaður drap á, að kaupstaður væri Í
.\rnessýslu, þá vil eg geta þess, að í Barðastrandarsýslu eru 3 kaup-
staðir, en einginn læknir; og þótt Þjórs,í se örðug yfirferúar og því
erfitt að ná til læknis Í Rangarvallassýslu, þá er þó Breiðifjörður
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göóum mun breiðari. þar c\) von er á bænarskrá nm læknaskipull
her á landi, vil eg, a\) meðferð á þessu máli verði frestað.

G. Brandsson: Mer finnst, að verið hafi einhver misskilníngur
hjá hinum 6. konúngkjörna þíngmannl, er fyrir sig bar, að kaup-
staður væri í Árnessýslu, og árfðandi, al'l læknir væri vegna Sótt-
varna í kaups tað þessum; en væri þetta svo, þá þyrfti að vera sama
tilhögun í öllum titkaupstöbum landsins, og þyrfti þá eitthvað milli
20 og 30 lækna til þess, því ekki væri meiri þörf á þeim á Eyr-
arbakka, en annarstaðar ; en hans mun varla geti\) í verzlunarlögun-
um nýju, þar sem talað er um þá 6 aðalkaupstaðí, sem utanríkis-
skip eigi fyrst að koma á, svo þegar búið væri að rannsaka þau á
þessum stöðum, eins og til er ætlazt, mundi varla fara a\) kvikna í
þeim sótt á leiðinni til útkaupstaðanna, ef hún væri ekki í þeim
skipum á\)ur, svo þa\) þyrfti ekki ab fara fram ný rannsókn þess
vegna; enda er ekki rá\) fyrir því gjört í áminnztum lögum. Hvað
þeim úrskurði stjórnarinnar viðvíkur, sem þínginaður Árnessýslu
minntist á, þá minnir mig ekki betur, en þeir 100 dalir, sem hann
talaði um, væru boðnir lækni þeim, ef nokkur yrðl, sem vildi set-
jast að í Kaldaðarnesi, þar sem spítaIinn "ar, og reyna til a\') lækna
þá holdsveíku, sem þar áttu hæli eða yrðu þánga\) fluttir. þar að
auk átti læknirinn, að mig minnir, að hafa einhver hlunnindi úr
spítalasjéðnum, svo eptir þessu mátti öllu fremur álíta hann spí-
talalækni, heldur en sýslulækni. Menn verða líka a\) gæta þess, að
það er ekki Árnessýsla ein, sem leggur í apítalasjóðlnn, heldur margar
aðrar, og er því sjöðurínn sameign þeirra allra. Eg fyrir mitt leyti
óskabi helzt, að læknar gætu or\')i\) í hverri sýslu. Annað mál er,
hvort slíkt getur tekizt að svo stöddu, en með bænarskrá þessa virð-
ist mer rettast að láta hana bíða, unz fleiri samkynja henni verða
teknar her til meðferðar.

JlI. Andreeson: Mer finnst heldur lángt farið i þetta mál, þó
eg felli mig "el víð það, en sem Árnesíngur skal eg vera vel á-
nægður, þó bænarskrá þessi bíði hinna, ef elmingís vissa er fyrir,
ao bænarskrárnar þá allar saman komi til meðferðar á þinginu.

Forseti: Eg get gefið þínginu full vissu um, að það ei skal
verða þessari bænarskrá til fyrirstöðu, þó hún bíóí eptir hinum.

Þ. Guðmundsson: Eg er samdóma þíngmanni Árnesínga.
Forseti: Eg vil þá biðja þíngíð að gánga til atkvæða um,

hvort nefnd skuli kosin strax, eða málinu frestað, þríngað til fleiri
bænarsknír ern komnar og nefnd verður sett.
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"\kYcúio mco atkvæðafjölda, aú bænarskr.í Árnesínga skyldi bíða
selnni nefndar.

Forseti: þá kemur til umræðu bænarskrá þíngmanns Snæfell-
inga nm fjölgun dómenda ,iQ Iandsyfírrðttlnn, og aú málsfærslumcnn
verði sklpaðír "io réttinn.

E. 6. Kúld: Bænarskrá þessa skal eg með leyfi hins hátt-
virta forseta leyfa mer aú lesa upp:

"þao er yður, heíðruöu alþingismenn! kunnugt, hve árioan(li
það er fyrir land hvert og lýð, aú skipun dóma og fyrirkomulag
þeirra se SYO óyggjandi og tryggt, sem bezt má vera, og eins vitlð
þer, að eitthvert hiú bezta rúú til að tryggja dóma er það álltlð,
ao dómendur hvers dóms seu heldur fleiri en færri, því þar sannast:
ao ))betur sjái augu en auga". [iessí skoðun vakir og hjá öllum
þjÓOUIl1,sem þegar hafa innleitt kviðdóma (Jurier); þetta vakti og
fyrir feðrum vorum, meðan land vort stjórnaðí sjálfu ser, og eptir
af því eymdi fram á síðustu aldamót undir elnvaldsstjérulnni, þ;i
lögmenn dæmdu með 6, og lögréttumenn með 24 mönnum, þar til
alþíng var af tekið og í stað þess dómsvalds kom landsyfirrétturlnn
og í honum sátu og sitja að eins 3 menn, SYO hann er og hefur
verið fámennari ao dómendum, en nokkur annar yfirréttur í öllu
Danaríki. Ver þykjumst sannfærðir um, eptir ao ver höfum nú rætt
þetta mál her á fundi, að oss Íslendíngum se eingu miður þörf ii,
en öÐrum þegnum Ðanakonúngs, ab eiga oss landsyfirrétt SyO fjöl-
skipacan að d.imcndum, ao á honum megi fullt traust hafa. Enn
fremur þykjumst ver sannfærðir um, ao betra og tryggara skipulag
mætti komast á um málarekstur fyrir yfirrettinum, ef við hann væru
settir lögfróNr malafærslumenn, er hefðu að nokkru leyti föst laun.

Fyrir því skorum ver á yður, heiðruðu alþíngismenn! ao þer lÍ

alþíngi Í sumar ræðið mál þetta og biojio hans hátign kominginn UIll,

þannig að auka tölu dómenda landsyfírréttarlns, a~ héðan af sitji í
honum 5 dómendur og víð hann séu settir 2lögfróðir malafærsluruenn".

Bænarskrá þessi er SYO undírkomín, að hún er samin á Kolla-
briöueyrum, þar sem 3 sýslur í Vestfir'ðíngafjórMngi eiga fund með
sðr, en það eru Barðastrandar-, Stranda- og Ísafjarðar-sýsla, og þess
utan f(~H eg áeggjan úr Snæfellsnessýslu um að bera þetta upp her
:í þingi, og Þ'"Í hef eg ekki hikað mer við að gjöra bænarskrána,
mr\: því lnin er samkvæm sannfæríngu minni, ao minni npp.istúngn.
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I)a~ hefur nú á þessu þíngí or~rð margrætt, og það má ske um of,
um málin, áður en þau hafa komið í nefndir; eg ætla því, ef eg
gæti, til að stytta umræðurnar um þetta mál, að geta þeirra mót-
bára, er eg fæ getið :í, að má ske komi fram métl uppastúngunní,
og fara um þær nokkrum orðum. það er nú fyrsta mótbáran, sem
eg hef búizt við, að menn segi: "það er nú óþarfi að biðja um þetta,
meðan þeir ágætu lögfræðingar, sem nú sitja Iandsyfirrðttlnn, eru
þar démendur "; en þetta er nú í mínum augum lettvæg mótbára,
því hver getur ætlað, að þeir verði "eilífir(( við þenna rett, og hver
ábyrgist oss það, að þá þeir hætta starfa sínum, að þá komi aðrir
eins, eða betri? Hinn hæstvirti konúngs(ulltrúi gat þess í tölu sinni
á 4. fundi, að stjórnin hefði álitið til fyrirstöðu uppástringu alþíngis
1853 um að fjölga dómendum yfírréttaríns, 1, efnaleysið. þa'ð er
nú ekki nýtt að heyra þetta; en eg bið þíngmenn gæta þess vand-
lega, að þessi mótbára getur ei verið því til fyrirstöðu, að málið
komist til nefndar. 2, gat hinn hæstvirti kom1ngs(ullt1'úi, að það
hefði stjórninni þókt eitt uppastiingu alþíngis 1853 til fyrirstöðu, að
ei væru lögfró'ðir málafærslumenn við landsyflrréttínn, eins og við
aðra yfirdóma Í ríkinu; um þessa mótbáru þarf eg nú ekkert að
tala, því bænarskráin hrindir henni sjálf með þVÍ að biðja um lög-
fróða. málaflutníngsmenn við þenna rétt, og í ræðu hins hæstvirta
konúngs(ulltrúa sest, hve mikil nauðsyn á þeim se. 3, var það ein
métb.íra, er konúngsfulltrúi taldi móti uppástúngu alþíngis 1853, að
mál þau, sem kæmu fyrir þenna rétt, væru of fá íhlutfalli við þann
kostnað, er af því leiddi að fjölga í hann dómendum. Þvílík ástæða,
hún er rýr í mínum augum, eða er það þá svo að skilja, að ekki
þurfi að vanda dómstólinn, fyrst hann hafi ei mörg mál að dæma,
eða til að fá eitt mál rétt dæmt, verði að vera kann ske svo sem
12 mál? Eg held, að maður ei megi vera of sýpinn í þessu tilliti,
þao er sjálfsagt, að fjölgun dómendanna mundi kosta nokkuð ; en
það skal dýrt kaupa, sem kostar mikið, og eg álít þ~ð miklu varða,
að traust manna á yfirdómi landsins se sem allramest ; en svo að
eins verður það tryggt sem bezt, að dómararnir séu ei of fáir. Eg
skal skýra þetta með einu dæmi: þau mál eru til, eins og menn
vita, sem undirdómarinn má ei dæma með eindæmi sínu, heldur á hann
að taka með ser 4 meðdómsmenn. það er satt, að þessir meðdómsmenn
eru sjaldnast löglærðir; en það er af því, að löglærðir ei eru að fá,
en allt um það verða menn að álíta svo, að úr því þeir eru til þess
teknir, verða þeir að álítast sem réttir dómarar í málinu. Nú
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VCl'()a þessir mebdérnsmenn samdóma undlrdémaranum, og þar eru

þ:í 5 atkvæðí ; en nú kemur þetta mál fyrir Iandsyfirréttinn og þ:i
getur nú fari\) svo, a\) einn af þessum 3 dómurum, sem þar sitja,
verði samdóma undirdómlnurn, og þá eru 6 atkvæöí, en aptur verða
2 yfirdómarar á móti, og þessir 2 r;í\)a nú úrsliti málsins, og þ,i riÍ\)a
þar 2 atkvæði mót 6 atkvæðum. Ilvort sem þessi dömur er nú
réttur eða ekki, þá bíð eg menn athuga, hver tryggíng eða hvaða
traust muni borið til þessa dóms meðal alrmigans. Ekki er heldur
ætíð hægt a\) skjóta málum héðan til hæstaréttar, og ætíð öhægra
en fni öðrum rétturn í Danaríki ; ollir því fjarlægöín milli Ísland,;

og Danmerkur, stundum líka og einatt efnaskortnr þeirra, sem hlut
ciga a\) málinu; sum mál, já allmörg, eru og þess eðlis, a\) þeim
verour ei skotið undan dóms áliti landsyflrréttarins. Þa\) er og eptir-
tektavert, ii\) einginn yfirdömur í öllu Danaríki er eins fámennur

a\) dómendum, og landsyfirrétturinn á landi her. Í Ho{- og Stads-
reiten. í Kaupmannahöfn, SMl er yfirréttur fyrir Sjáland og Eyjarn-
ar, eru auk jústitiarius 12 assessórar og jústitssekreterl. Í Ve-
björgum var líkt ástatt og hj,Í, oss; öndverðlega voru í honum júst-
itiarius og 2 assessórar og jústitssekreteri, en eptir opnu bréfi 2.
júní 1847 var assessórum fjölgað um 4 eða fleiri, svo í honum mega
ei dæma í nokkru máli minna en 5 dómendur. Í Iandsyfir-
reiti danskra í Vestindíum voru fyrst auk jústitiarius 2 assessór-
ar og jústítssekreterl, en seinna var bætt í hann 2 dómendum. En
feingjum víð mí einy eru tíma hæstarétt, skapaðan úr þessum okkar

landsyfirrétti, eins og fram á hefur verið farið og hinn hæstvirti
7wnúngs{ulltrúi drap á á 4. fundi, þá bíð eg menn í því tilliti a\)
bera hann saman við hæstarettinn í Kaupmannahöfn, þar sem ekki
IIIega dæma nokkurt mál færri en 9. En í honum eru 12- 15
assessórar; en í landsyfirréttinum eru a\) eins 3.

Eg skal þá ei fara her um fleirum orðum, sízt meðan eg hef
cingan heyrt mæla móti uppastringunni, heldur fel eg það rettsýni
hinna heiðruðu þíngmanna að meta svo nauðsyn þá, sem fyrir m.íl-
inu mælir, að nefnd verði kosin til að íhuga þetta mikilvæga málefni.

Þ. Guðmundsson: þao er gömul regla "ekki að telja, heldur
að vega þá" (non numerandi sed ponderandi sunt), og ei að fara
eptir fjölda dömendanna, heldur eptir innihaldi dömanna, eða ástæð-
um þeim, sem dómarnir ern byggðir á; og er eingin astæða fyrir
OH13 a\'! bera vantraust á yílrrðttínum frá mórölsku eða [rirídlsku
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sjónarmi\)i, en allt fyrir það ílnn eg, 30 métbarurnar eru mestar með
efnaleysíð, og eg vil því ei mæla fram með nefnd í þessu máli.

Jón Guðmundsson: þó það kunni a\') vera gó'ð regla yfir hðfuð
a'ð tala, að "vega, en ekki telja ", þá hefur samt stjórnin í Dan-
mörku "tali'ð(( dómendur sína í réttunum. bæði í hæstarétti og yfir-
rettunum, en ekki vegið þá. Eg vil, a\')nefnd se kosin íþessu máli.

Þ. Jónassen: Þa\') verbur varla varið, að æskilegt se, að yfir-
dómurum í landsyfirrðttínum yrði fjölga\'), því það er eins og or'ð-
tækið segir, a'ð betur sjá augu en auga, og eg held, að híð almenna
traust þjóðarinnar á réttinum styrkist víð það, ef dómendurnir væru
fleiri, en á móti því er það, sem hinn hæstvirti lwnúngsfullrtU hefur
nýlega skýrt þínginu frá, a\') stjórnin ekki sæi rá'ð til þessarar fjölg-
unar, a'ð svo stöddu, og því þykir mer áhorfsmál að fara þessari
bæn á flot vi'ð stjórnina.

P. Petursson: Þegar verið er a\') tala um að fjölga dómendum
í hinum íslenzka landsyfirrétti, finnst mer ekki heppilegt að álykta
frá dómenda tölu í Danmörku, því þar koma langturn fleiri mál
fyrir en her. þa'ð er ætlun mín, a\') d6mara-fjöldinn gjöri eigi svo
míkið að verkum í því að veita rðttunum álit, og til a\') tryggja rðtt-
indi manna, eins og hitt, a'ð dómararnir séu vel launaðir, svo þeir
HeU eingum háðir og þurfi ekki að gefa sig við þeim störfum, sem,
ef til vill, eru frábrugðln ernbættlsstörfum þeirra og hindra þá í a\')
stunda rækilega embætti sitt. Eg er líka hræddur um, að, ef núna
væri bebíð um fjölgun á yfírdémendum her víð landsyflrrðttlnn, þá
yrðí það því til fyrirstöðu, að auka laun hinna eldri. Hvað máls-
færslum enn við réttinn snertir, þá þyrfti víst fleiri en tvo; en eg se
ekki, hvaðan við ættum að fá þá, eins og nú er ástatt, þYÍ þó
margir íslenzkir stúbentar lesi lög í Kaupmannahöfn, fást þó naum-
ast nógu margir í sýslumanna-embættin, og er eg hræddur um, at'!
svo muni fara, þánga'ð til lagaskóli kemst her á, og verð eg því a\')
rá'ða frá, a\') sett se nefnd í þessu máli.

E. Ó. Kúld : Eg skal svara þeim hinum konúngkjörna þing-
manni, er núna settist, því a~ eg held dæmi hans, að dómendur seu
fleiri, þar mál eru fleiri, se ei sem heppilegast, því fyrst er nú svo
hægt í Danmörku að skjóta til æðri réttar, og svo skal dómurinn
ekki vera síður vandaður fyrir það, þó málin séu færri, og hvort
mál eru fleiri eða færri, á þó að dæma þau rett.

J. Sigurðsson: Hinn háttvirti 6. konúngkjörni þíngmaður færM
fr am sem sterkustu mótbánma móti því, a'ð aukinn yrbí landsyfir-
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rettnrinn, efnaleysi vort, og hinn 3. konúngkjörni þingmaður sagði,
ao við mættum búast ,io ao bera þenna kostnað sjálfir eða (,l ekki
.íheyrslu ; en eg held, ao ,io vitum ekki, hvað ,io erum eínnlausir,
því það er enn ekki búið ao segja okkur eður sýna, hvað við erum
fátækir, eða, mer er spurn, er búið ao skilja í sundur fjárhag Ís-
lands og Danmerkur? en ef það er ekki MiO, og stjórnin hefur allan
(járhag vorn í hendi, hvort elgum víð þá að leita, utan til hennar,
ef eitthvað er nauðsynlegt ao lagfæra eða stofnsetja.

Jón Guðmundsson: þær eru mer lítt skiljanlegar, allar þessar
mótbárur, sem her koma fram í þessu máli, þar sem þó þíngio 1853
fylgdi ln'í fram nálega í einu hljóOi, að dómendunum í yfirdóminum
yrbi fjölgao, og eg bil'! þíngmenn minnast þess, ac þá var jafnframt
fario fram á ao bæta kjiir yfirdómendanna.

Þ. Jónassen: Eptir því, sem eg ,ioan tók fram, er ekki lík-
legt, ao stjórnin geti orðlð við þessari bæn, nema ,cr sjálfir getum
og viljum standa kostnað þann, sem leiðir af hennar uppfyllíngu;
en hvað sem þYÍ líður, gct eg þó ekki annað en verið lí sama máli
og hinn heiðraði þingmaður Snæfellsnessýslu, ao það væri æskilegt,
að Iandsyflrrðttardémendunum yrði fjölgað, auk hins áour talda,
einnig af þeirri ástæðu, að appellsrétturinn frá Í8landi til hæstaréttar
el' þreingri en í Danmörku, er þíng þetta ári'ð 1845 ekki vildi gefa
Íslendíngum í þessu atriði jafnrétti með Dönum; þetta gildir að vísu
einúngis Í minniháttar sakamálum, en úrslit þeirra getur þó haft
veruleg og æfilaung áhrif á líf og lífsstoðu hlutaðeigenda, og þeim
ríður því á miklu, ao mál þeirra séu ítarlega yfirveguð og rétrvís-
lega útkljáo, og fyrir þessu verbur meiri fullvissa, þegar fleiri fjalla
um nuíllð, sem vit hafa á ao meta og vega alla málavexti; en "on
mín er lítil um framgang málsins, nema landið vilji sjlilft standa
straum af kostnaðinum.

P. Sigurðsson: Eg er einn af þeim, sem hafa þá skoðun, að
æskilegt væri, ef yfirdómur lands vors yrði svo tryggður, að hann
gæti feíngið það álit í augum landsmanna, að þeir bæru til hans
sem bezta tiltrú, því það er ærið övíðkunnanlegt, ao þurfa a'ð leita
réttar síns Í annað land, og svo eru fæstir þar til færir vegna kostn-
a~ar. Eg heyri það hel' á þíngi haft til mótbáru, og það af þeim,
Mm þó álíta þetta nauðsynlegt, a~ stjórnin ekki vilji styrkja oss;
þao se því a'ð eins að hugsa til þessa eða hins fyrir okkur, ao ver
mí sjálfir eingaungu leggjum þar fe til, síðan verslunin "ar gefin
laus. þetta get eg ekki skillð, a\'>stjrirnín, sem hefur ernbættin og
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þeirra umsj,fn í hendi "er, hafi ekki cnn þ;i þá skyldu ;i hendi, aú
sjá fyrir eflíngu þeirra, samkvæmt þörf tímans .. Þíng þetta væri þá
líka í meiri vanda en ;í\'mf, þar allir vita, að fjáreign vor er enn Í

óljósu samsulll vm fe Dana. En hins vegar hefur þíng þetta ekki
Iöggjaíarvald. Eg se því elngan veg til að koma endurbótum her
nú fram, því eg held, að þíngmönnum gæfist ekki mikið fe, þó þeir
væru, eins og gömlu grámúnkarnir forðum, að fara með penínga-
poka út um héruðin.

Konúng,~(ulltrúi " Mer virtist þíngmanni þeim, er síðast mælti,
fara svo orð, eins og stjórnin framvegis mundi ekkert "ilja styðja
að menntun embættismanna her á landi; en þessu verð eg öldúngis
að mótmæla; því bæði mun hún, eins og að undanförnu, styrkja þá
Íslendinga, sem leita ser menntunar vi\') hrískúlann í Kaupmannahöfn,
og líka viðhalda menntunarstofnunum landsins, prestaskólanum og
hinum lærða skóla, í því endurbætta formi, er þær hafa feingtð, eins
her eptir, sem a(,) undanförnu.

P. Petu1'sson,' Eg er hræddur UIIl, a(,) það se misskilningur
manna, sem heyrzt hefur her á þínginu, að stjórnin ætli nú a~ láta
Ísland a(') öllu leyti bera sig sjálft, og eg hef aldrei heyrt hinn hæst-
virta konúngs(ulltrúa segja það. Væri svo, mundi stjórnin hafa
lagt áætlunar- reiknínga fyrir þínglð um inntektir og útgjöld landsins.

P. Sigurðsson,' Þa~ var heldur ekki mín ætlun, a(') þetta væri
orðið aðalaugnamið stjórnarinnar, en eg hreifðí því vegna þess, sem
aðrir sögðu,

Forseti,' Eg vil biðja þíngmenn að skera úr því með atkvæð-
um, hvort nefnd skuli kjósa í þetta mál eða ekki.

Nefnd samþykkt meb 13 atkvæðum mót 8.
Forseti,' þar einginn hefur stúnglð upp á, hvað margir skuli

vera i nefnd þessari, vil eg biðja einhvern þingmanna aó gjöra það.
E. 6. sau, Eg stíng upp á 3 manna nefnd.
Forseti: Fyrst einginn mælir á móti, "ii eg biðja þínglð a~

kjósa þrjá menn í nefnd þessa.
Kosnir voru:
J. Guðmundsson með 13 atkvæðum,
V. Finsen
J. Petursson

11
11

Forseti: Formaður nefndarinnar er Jón Guðmundsson, og
honum afhendi eg bænarsknína.

819



llar næst kemur til umræðu bænarskrtí þingmanns Skaptfcll-
lnga, um bristað sýslumanns þeirra.

Bænarskráin afhent flutníngsmanní.
Jðn. Guðmundsson: Me~ leyfi vildl eg lesa upp bænarsknína.

þar í henni eru allar :ístæ~urnar; hún hljéðar svo:

"Menn hafa her í sýslu leingi fundið til þess örðugleika, sem
af því hefur rísið, a~ sýslumaðurinn her hefur haft aðsetur sitt í
vestasta hrepp sýslunnar, sem með eybísandí, þíngmannaleíð að leingd,
er skilinn fr,í næsta hreppi fyrir austan. Hver sem lítur á nýjasta
uppdrátt landsins, þó ókunnugur se, og Ser hina miklu leingd sýsl-
unnar, 2 eyðísanda i henni, auk hins umgetna og leingri en hann,
og fjölda stórra vatnsfalla, sem í henni eru, getur se~, hvað óhagan-
leg sú tilskipan er sýslubúum. að þeirra verslega yfirvald se búsett-
ur í vestásta hreppi hennar. þetta fann einnig rentukammerlð Iorð-
um, eptir að Vestur - og Austur-sýslunni var steypt saman, því þ,i
vísaði það sýslumanni með bréfi af 9. maí 1812 á Ntipstað, aust-
ustu [örðína i vestursýslunni, til abúðar, en þetta fórst fyrir af eptir-
g,íngsleysi sýslubúa. Ari~ 1845, þegar kammerráð Kristjánsson var
orðinn her sýslumaður, sendu menn hðban og úr Lelðvallarhreppl,
búnarbréf í amtíð, um, að honum væri gjört að skyldu, að hafa að-
setur sitt fyrir austan Mýrdalssand, og einkum íKleifahrepp, en ann-
~\'ðsvar fekkst ekki hjá arntínu, en hann um sinn mætti vera fyrir
utan :Mýrdalssand. Núverandi sýslumaður her, ií. Gíslason, hefur
optar en einu sinni fari'ð því á flot víb amtíð, ail hann mætti vera
austar í sýslunni, sýslubúum sínum til hægðar, en þess hefur honum
verið synjað, nema má ske með því móti, að hann borgaði kaup
sunnanpóstsins, ao því leyti, sem gánga hans yrði leingri en í Mýr-
dalinn, þó það sýnist að vera ærið auðvelt, ail bæta Því kaupi viú
sunnanpóstinn, sem draga mætti af þeim póstinum, sem hððan geingur
í Múlasýslurnar, þegar leið hans styttist, vegna flutníngs sýslumannsins.

Vegna þess víð þolum nú ekki leingur, að svo búið standi, og
þó amtíð hafi á~ur synjað okkur og nú aptur sýslumanni um þ:i
bón, sem vi() þóttumst eiga skilið að yrði heyrð, þá flýjum "i() til hins
heiðraða alþíngis vors, og biðjum, að það vor vegna sendi þegnsam-
lega bænarskrá til konungs vors um: að sýslumanni Skaptfellínga verði
eptírleíðís gjört að skyldu að hafa aðsetur sitt sem næst verbur miðri
sýslunni, og er það í Kleifahrepp, svo loksins letti þeim örðugleika
af sýslubúum, sem þeir of leingi og ómaklega hafa mátt undir búa.

Kleifahrepp í Skaptafellssýslu, 18. d. maím, 18M"
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Ofanskrifaða bænarskrá til alþingis, hvar af eg heyri fullyrt,
010 önnur samhljéba se á leiðinni til mín úr Austur- Skaptafellssýslu,
gjOrl eg að minni beinni uppástúngu til alþíngis, og 4ska, að mál-
efnið verði tekið þar til greina og nefnd í því kosin.

Reykjavík, 5. júlí 1855.

J. Guðmundsson".
Eg hef eptir núverandi reglum gert þessa bænarskrá ao minni

uppástúngn, og hef felngíð vísbending 11m, að almenn bænarskrá um
sama efni se á leiðinni til mín úr Austnr-Skaptafellssýslu. Meo
Rentekammer-otei: 9. maí 1812 var Nripstaður lagour út til hægöar
fyrir sýslubúa að leita réttar síns og reka önnur erindi við yfirvald
sitt, þegar Austur-sýslan, sem :íour hafði jafnan verið lögsagnarum-
dæmi ser, var sameinuð víð Vestur-sýsluna. þá ur sýslumaðurinn í
Vestur-sýslunni aldurhniginn maður og hafði sezt að í Norðurvík í
Mýrdal og búlð þar um sig, SYO sýslubúar hreiíðu því alls ekki, ao
hann skyldi flytjast austur. Þa\') var fyrst, þegar að kammerrað Kr.
Kristjánsson varð sýslumaour þar, að sýslubúar rituðu stiptamtinu
bænarbréf um, að sýslumanni yrði gert að skyldu að búa sem næst
rníðbíkl sýslnanna, einkum í Kleifahrepp; en stiptamtíð leyfbí honum
að búa þar fyrir vestan Mýrdalssand fyrst um sinn, en sýslumaður-
inn, sem nú er þar, mun, eins og bent er á í bænarskránni, fyrir
flíum árum hafa sókt um leyfi a\') mega fá Kirkjubæjarklaustur til
ábúðar; sú jörð er í miðjum Kleifahrepp, og hið hagkvæmasta sýslu-
mannssetur með allt slag, en ekki mun stíptarntlð hafa vilja\') byggja
honum þá [örð gegn fullu eptirgjaldi, nema hann af eigin hendi vildi
borga þann aukakostnað, er leiddi af því, a\') póstgángan úr Reykja-
vík leingdist fyrir það austur eptir; en þess er að gæta, að líka
geingur póstur frá sýslumanninum í Skaptafellssýslu austur á Eski-
fjör\'),og yrbí sú péstferð sjálfsagt þeim mun skemmri og kostnaðar-
minni, sem sýslumaður byggi austar. Ao vísu eru ekki þær póstferðir
nema 4 á ári, en aptur pöstferblrnar úr Reykjavík til sýslumannis,
að eg ætla, 8; svo sjálfsagt er það, að kostnaðaraukinn við póst-
gaungur þessar yrðí þó má ske nokkur, en naumast meiri en svarar
10-12 rd. á ári, og skil eg ekki, að annað eins og það eigi að taka
til greina, eða megi vera því til fyrirstöðu, að sýslumaður se sem
haganlegast settur fyrir alla sýslubúa sína.

J. Pétursson: Mer finnst mál þetta 'Jadministrativt", og heyri
ekki undir þetta þing eptir § ii í alþíngistilskipaninni. !>aG mun
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þess vegna ekki verca borið upp annarstaðar, eu fyrir hlutaðelgundi
stjórnarherra.

Jón Guðmundsson: lJað er búið að leita tvisvar <lr:tngul'slaust
til stíptamtsins um þetta mál. Eg neita þVÍ mí ekki, ao það el'
umboðslega eðlis, en eg held það se mísskllníngur, ao slík mál
megi ekki koma fyrir alþíng. Að minnsta kosti lýtur hin koming-
lega auglýsing til alþíngis 7. júní þ. ár, -- sbr. II. 11. - að hinu

gagnstæða: og það er víst, að konúngs(ulltrúinn á alþíngi 1847,
gat ekki lagt aðra þýoíngu Í 1. gr. alþínglstílsk., en að með orbíuu

"ráostafanir" ("Foranstaltninger") væri meint hin umboðslegu
(administrative) mál, og hlyti því ao mega koma til meðferbar ii
alþíngi.

G. Brarulsson : Eg held, að mál þetta, eptir sem § 77 bendil'
til, ekki liggi fyrir utan verkahring alþingis, og sýslubtiar eru nri
þegar búnir ao gera hvað í þeirra valdi stéð, ao leita stjórnarinnar,
þó það hafi verið árángnrslítio fyrir þá. Svo ef nokkur meðlimur,
eins og stendur Í ámlnnztrl grein, er fullkomlega sannfærður um, ao
einstökum persónum se órettur gjörður, hvað er þ,í annað rá\), eu
bera rnalíð upp fyrir alþíngi, eins og þar er gefin heimild til? Nú
finnst mönnum, a\) Skaptafellssýslubúar verði her fyrir ójöfnuði, og
sýnist mer þ,i þínginu skylt ao reyna til ao fá hann lagaðan.

Jón Guðmundsson: Í hverju veítíngarbrefí, sem sýslumenn fú,
ætla eg þeim se gjört all skyldu að búa haganlega fyrir sýslabúa.
og að taka bústað, þar sem stjérnín ákveður.

G. Einarsson : þetta sýndi sig í Gullbríngusýslu; sýslumallur-

inn var skyldaður til ao flytja úr Reykjavík til Hafnarfjarðar til hægbar
fyrir sýslubúa.

Þ. Guðmundsson: þetta skeði ekki fyrir bæn þíngslns, en af
því ínnannkísraðherrann af sjalfsdéðum sklpaðí það.

G. Brandsson: Hefoi þíngi'ð beðið um það, er líklegt, ao þall
hefoi líka feingizt.

Forseti: Eg er á því, að múl þetta heyri undir þínglð, því
heldur sem lwnúngs(ulltrúi alls ekki hefur mótmælt því, og eg vil
því biðja þíngio all gánga til atkvæða um, hvort nefnd skuli kjésa
eða ekki.

Voru 17 atkvæði fyrir nefnd.
Forseti : Hvað marga skal kjésa í þessa nefnd '!
J. Guðmundsson: 3 manna nefnd mun næg, ef þeir verða

kosnir, sem vel þekkja.
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Forseti: Fyrst einginn mælir mót þessu, blb eg þíngi~ a'Ol,jós<l
þessa 3 menn.

Kosnir voru í nefnd:
Jón Guðmundsson með
P. Sigul'ðsson
Þ. Guðmundsson

18 atkvæðum.
10
9

Bænarskráin var afhent formanni nefndarinnar.
Forseti: þar næst kemur eptir dagskránni bænarskrá þing-

manns Árnesínga um ný vegabótalög.
Bænarskrnln afhent flutníngsmanni.
":ll. Andreeson: Svo stendur á, a~ það hefur leingi verið um-

talsefni meðal Árnesínga, a'D minna yrði ágeingt með vegabætur, en
vera bæri, og niðurstaðan varð, að ver komum oss saman um að
biðja alþingi um að breyta vegabótalögunum, og að kostnaðurinn yrði
tekinn af almennum sjóðum, o. s. frv., sem bænarskráin skýrir frá.
Allir vitum ver, að vegabótum verður lítið tramgeíngt, og mun því
valda annaðhvort lögin sjálf, eða þá þeir, er lögunum eiga að stýra;
vera má, að hin nýju sveitastjórnarlög kunni að nokkru ráða bót
á þessu, en eingu að síður, hvernig sem nú með þau fer, þá verður
altend þess spurt, hvaðan kostnaðinn skuli lúka, og held eg, af
öllum, sem í landinu eru. þar eg se, a'D fleiri embættismenn eru
her á þíngí, en bændur, vona eg að undanþágur þeirra ei muni
veiða til fyrirstöðu, því undanþágur gefast jafnan illa. Eg óska nefnd
í máli þessu, hvað sem þíngið svo seinna vill mæla að máli mínu.

J. Ilávarðssun: Eg hef bænarskrá um sama mál, og óska,
að hún komist til sömu nefndar, því eg gjöri sjálfsagt rá~ fyrir, að
nefnd verði kosin í þessu mikilsunn varðandi málefni.

J. Sigurðsson: Eg vil líka geta þess, að eg hef bænarskrá
meðferðis víðvfkjandí vegabótum.

Þ. Jónassen : Eg "vil mæla á móti nefnd í þessu máli, þar
sem stjórnin í frumvarpi sínu um sveitastjórnina ætlast til, að sveita-
stjórnin skuli sjá um vegabætur. og þykir mer því rettast að vísa
málinu til þessarar nefndar.

G. Einarsson: Eg held, a~ ráðlegra se, að sveitastjórninni verði
falið þetta á hendur, og því eingin nefnd sett í mallð, Vegabót-
Ulll fer nú fremur fram á landinu, og fái sveitastjórnin umráð yfir
þeim, mun fremur "ið það þoka fram en aptur. Mer finnst líka efa-
samt, hvort vegabætur gjörðar á almenníngskostnað, séu sem hag-
kvæmastar, þegar litið er á það, hvað fátæklingum, sem eru næsta
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margir í sveitunum, verður miklu erfiðara ao greiða vegahóta tillag
sitt Í útbornum eyri, heldur en ao leggja til vinnu sína, einkum
meðan búnaðurinn er ekki í betra horfi, hvað jarða hirðingu og rn-kt
snertir. þó að eg því að öðru leyti se á því IIIáli, ao það yrbí ,ega-
bótunum til eflíngar, ef a\) leígbir menn ynnu þær, hefðu þeir til-
hlýðilega yfirumsjón, þá verð eg samt hins vegar að vera rí þ, í
máli, að eingin nefnd verði valin í þetta skipti, og að málinu be
skotið á frest.

J. Sigurðsson: i'a\J er sá partur nuílefnlsins, sem viðvIkur
tilhögun og framkvæmdum vegabétanna, sem gæti tilheyrt sveita-
"tjórnarmálinu, eða sveitastjórninni á síðan. En sá partur upp.i-
stúngunnar, að vegabóta - kostnaðurinn se lagour á alla, sem eiga
rá'O sín sjálfir, og undanþágurnar verði afnumdar, hlýtur a\) vera
málefni ser, og þess vegna mæli eg með nefnd.

P. Petursson: Sem einn af sveítastjémarnefndlnni vil eg mér-
mæla þVÍ, að henni verði falin þessi bænarskrá á hendur, og þao
því heldur, sem þessi tvö mál eru næsta ólík, því þó umsjón vega-
bóta se nefnd í sveltastjérnarfrumvarpinu, þá liggur það þó fyrir
utan frumvarpið og ætlunarverk nefndariunar a\) gefa reglur um þessar
vegabætur eða taka fram þau hin sérstaklegu atriði, sem bænarskrá-
in fer fram ii.

11'1.Andresson: Ástæða sú, er hinn komíngkjörni þingmaður,
er síðast talaði, frambar, þótti mer mikilsverð, og þa\) ur aldrei
ætlan mín, að málið skyldi komast undir sveitastjórnarnefndina, held-
ur hitt, að serstök lög f1iist um vegabætur og kostnað þann, er til
þeirra útheimtíst, sem allir ættu að greiða, sem nokkur efni hafa,
hvort sem eru embættismenn eða bændur.

G. Einarsson: Eg held bezt muni vera að skjóta á frest máli
þessu, þar eingin brýn nauðsyn er til ao taka það til meðferbar lÍ

alþíngi í þetta skipti. Svo mörg mál eru þegar komin, og von ;i
enn fleiri; og því er sjálfsagt bezt a'ð fresta þeim, sem ekki ber brýn-
ustu nauðsyn til að taka til greina og meðferðar,

J. Há'varðsson: Mál þetta er mjög áríðandl, og vil eg því
kjósa nefnd í það, Ver höfum nú feingið frjálsa verzlun, og ef hún
á að verða að verulegum notum, verða samgaungur að verða betri,
en þær hafa híngað til verið. En hvað því viðvíkur, sem einn
þíngmanna sagði, ao fátækir menn mundu fremur kjósa erfiði, en
að gjalda til vegabótanna, þá er eingan veginn loku fyrir skotið,
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a~ þeir fái ekki erfiði fyrir vissu vil) vegabætumar, ef þeir þess
óska.

E. Ö. Kúld: Eg vil skjóta málinu á frest, þar þfngið hefur
svo mörg önnur mál, sem bráðari nauðsyn er á a~ verði fram-
geingt. Hinn helðraði þfngmaður, er seinast settist, kvað Iítlð mundi
geta orðið því til fyrirstöðu, að fátækir menn borguðu vegagjald sitt
í erfiði í stað penínga, en hann gætti ei þess, að fátæki bóndinn,
sem býr utarlega lÍ sveítarenda, kann ske má ferðast tvær daglelðlr
til þess a~ geta unnið eitt dagsverk. Ef þíngtð ei vill fresta mál-
inu, þá er eg á því, a~ því verði skotíð til nefndarinnar í sveita-
stjórnarmálinu. .

St. Jónsson: Ekki vil eg, a~ málinu verbi skotíð til sveita-
stjórnarnefndarinnar eða skotíð á frest; mer finnst þau tvö mál mega
abskiljast. Meinbugir þeir, sem eru taldir á máli þessu viðvíkjandi
fátækum mönnum, eru ekki svo miklir, sem í fyrsta áliti kynnu að
sýnast, því auk þess, að fátækir menn ættu að geta unnið upp í
sitt eíglð gjald, kynnu þeir líka að geta feingi'b vinnu víð vegabæt-
ur, sem, ef til vill, kann a'b verða erfitt að fá menn til að taka
a'b ser.

P. Petursson: Mer finnast umræðurnar vera farnar a'b taka
heldur serstaklega stefnu, því nú er verið a'b tala um, hvort nefnd
eigi a'b setja í þessu máli, en ekki um það, a'b hve miklu leyti sú
nefnd, er kosin yrði, þyrfti a'b binda sig víð hinar sérstaklegu upp-
astúngur, sem í bænarskránni standa. A'b vísu er vegabötamdlið
mjög merkilegt, og víst mjög æskilegt, a'b ný lög væru gefin um það,
en þíngið hefur nú tekið svo mörg mál til meðferðar, að eg éttast
fyrir, að ekki fáist nógur tími til að gefa þessu mikilvæga máli til-
hlý'bilegan gaum. Samt sem á'bur sýnist mer fara betur á, a'b þíng-
i~ setti nefnd Í því, þó sú nefnd ekki gæti lokíð starfi sínu í þetta
sinn, heldur en að hrinda því svona frá, án þess að gefa því frek-
ari gaum.

llL Andresson: Mer Iíkaði vel ræða hins konúngkjörna þíng-
manns, er niður settist; eg er ei nauðsynlega bundinn vi'b atriði þau,
er í bænarskránni fram eru tekin, og því má breyta þeim, ef svo
sýnist betur fara. þa'b var mest ósk mín, að nefnd yrði sett í málinu,
þar það er svo mikilsvert, hvað sem að aðgjörðir þíngsins svo verða.

Þ. Guðmundsson: Eg óska nefndar því fremur, sem mál þetta
hefur legið stj6rninni mjög á hjarta, og hún svo sem fyrir 8 árum
hefur leitað :ilits embættismanna sinna um það,
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1'. Sigurðsson,' Eg mæli því fremur mec nefnd, sem eg veit,
a'O UIIl vegabætur hefur verið mjög rætt í héruðum, og þar hefur
opt greint lÍ um vegaruðnínga, og einkum um rettan skílníug lag-

anna, sem ern her að lútandi, því þar sem segir, að allir bændur
skuli leggja dagsverk til almennra vegabóta, þá er þa'O nokkuð tví-

rætt, hvort þetta skuli takast í rýmri merkingu, en um innanhrepps-
vegi, sem bæði eru kallaðir almennir a'O því 'leyti, þar sem þjóðveg-
ur liggur yfir meira eða minna af hreppnum, en innanhrepps-
vegir aukavegír. Nú hagar víða svo til, að sumir hreppar þurfa
lítinn kostnað til a'O bæta þjóðveginn, en aðrir þurfa stóran kostnað
til vegabéta, 1, þjéðveguna, og 2, aukavegu ; en her til hefur hver
hreppur verið látinn kosta vegabætur innan sinna takmarka.

Forseti,' þar eð þíngio geingur í tvær sveitir um, hvort nefnd
skuli verða valin í mál þetta, eða því skotið til nefndar þeirrar, er
hefur sveitastjórnarmáli'O til undirbúníngs ; bíð eg þíngið gánga til
atkvæða, hvort nefnd skuli velja eður ei.

Nefnd samþykkt með 15 atkvæðum.
J. Sigurðsson,' þaú hefur einginn stúngið upp lÍ, hvað margir

skuli vera í þessari nefnd, og ætla eg, ao ekki muni veita af 5 manna
nefnd.

Forseti,' Fyrst stúngi'O er upp á 5 lllanna nefnd, viI eg bi'Oja
þíngiú að velja þá.

þessir voru kosnir:
M. Andresson
Jón Hávarðsson
Jón Sigurðsson
Þ. Sveinbjörnsson
Þ. Guðmundsson

með 19 atkvæðum,
13
11
8
8

Forseti,' Bænarskraín er hjá formanni nefndarinnar þingtuauni
Árnesínga.

l>a'O, sem lHí kemur næst, er bænarskrá þíngmannsins úr "'-1'-
nessýslu, Ulll skuldalúkníngu kirkna og umsjón tí kírknaíð.

Var bænarskráin afhent flutníngsmanni, alþingismanni Arnesínga,
M. And1'cssyni, sem las hana upp, svo hljóðandi:

"Eins og hreinir reíknfngar eru einkenni vandaðra viðsklpta og
gjöra vináttu trygga, eins er pretrvísln viðbjóður í víðskiptum og
eldur í efnum manna; og eins og þab ao svipta aðra endurgjalds-
laust eignum sínurn er lögum og rettví"i gagnstætt í tilliti til ei ll-
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stakra manna, svo ætti það einnig ao vera það í tilliti til opinberra
stofnana og allra yfir höfuð, sem eitthvað hafa saman að sælda.

þa'ð er alkunnugt, hver venja hefur verið her á landi, hvernig
kirkjurnar hafa endurgoldið fráfarandi lánardrottnum sínum, kirk-
iurnar, segjum ver, þessi þjöðarinnar helga stofnun, með því tign-
arlega nafni: guðshús, hvernig þær, eða réttara sagt, stjórn þeirra,
lætur þær útsjúga Ms ekkna og föburlansra, með því ao svipta fa-
tækan prest, munaðarlausa ekkju og föðurlaus börn réttum eignum
þeirra, sem varið hafðí verið kirkjunni til uppbyggíngar, viðhalds og
prýðís, og þetta á stundum svo miklu, að nemur nokkrum hundruð-
um ríkis dala, enda þó kirkjan se svo innt ekta mikil, ao hún gæti
borgað skuld sína á fáum árum.

þa'ð hafa hljömað her lí landi margar raddir um það, hvað laun
prestanna væri lítil og kjör þeirra bágborin, og alþíng hefur hvað
eptir annað verið að elta élar um það og reyna til a'ð fá bót við
því melni ; en þó að fátækir prestar, ekkjur þeirra eða börn, verði,
ef til vill, öreigar vegna þess, að prestur sá, sem lánao hafði kirk-
junni aleigu sína, strax á eptir annaðhvort dó, eða einhverra orsaka
vegna neyddist til að fara frá brauðinu, og skuldin var látin niður
falla, um að fá þessa óreglu lagfærba, hefur alþíngi enn nú einga
beina uppástúngu eða bænarskrá sent til konungs.

Ao vísu kom málefni þetta til umræðu á alþíngi 1849, en þíng-
tíölndi þess árs sýna bezt, bls. 102-103 og 436-441, hvernig
þær umræður fðllu og hver úrslit málið fékk, sem var, að án þess
nefndin, sem í það var kosin, semdi nokkurt nefndarálit, afhenti
þíngio mál þetta biskupinum til meðferðar á þann hátt, ao leggja
þa'ð fyrir næstu prestastefnu, en ekki hefur heyrzt, ao því hafi síðan
hreift verib.

Eg álít mál þetta svo mikilsvert, hvað eignarrettindi manna
snertir, að eg varla get gjört mer í lund, að alþíngíð ekki vilji taka
það til meðferðar, til þess að bót verði ráðin á þessum vanskapnáði
í lögunum, ef það eru lög, að kirkjur megi fðíletta presta og erf-
íngja þeirra, eins og her a'ð framan er á vikið, en eg vil ekki dyl-
jast þess, að eg álít jafnframt nauðsynlegt, að meiri tryggíng fáist
fyrir góðri meðferð á fe kirknanna, en híngað til hefur verið, og
ætti því a'ð kjósa í hverri kirkjusókn 3 - 5 manna nefnd, í hverri
presturinn ætíð væri formaður, til að sjá um byggíngu og víðhald
kirkjunnar og annast um eignir hennar og fjárhag, svo eignir kirkn-
anna verbl þeim að fullum notum,
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Samkvæmt Iramanskrifuðum astæðum lcyJi eg lller ao bera þ:i
uppástúngu fram fyrir hið heíðraöa alþíngi, ao það vildi semja bæn-
arskní til hans hátignar komingsíns, með þeim bænaratriðum :
1. að hans hátign konúngurinn vilji veita OSi! það lagaboð, er skyld-

aðí kirkjur til, sem hverja aðra, ao endurgjalda sínum réttu
skuldaheimtumönnum skuldir sínar.

2. að í serhverri kirkjusókn se útvalin 3 -5 manna nefnd, í hverri
presturinn jafnan se formaður, er sjái um byggíngu og víðhuld
kirkjunnar, samt hafi á hendi fjárgæzlu hennar, og sendi árlega
til viðkomandi prófasts greinilegt yfirlit yfir ástand kirkjunnar" .

.ll. Andl'esson: þao Yir~ist má ske svo, sem alþýðan grípi í
þessari bænarskrá fram í ser évíðkornandí málefni - alþýðan, segi
eg, því bænarskráin er sprottin frá alþýðu, en alls ekki prestastétt-
inni - en það er henni ekki aldeilis éviðkomandí, þegar ao er gætt,
því bæði prestaekkjur og börn þeirra komast opt í almtigastðtt, og
því er einmitt alþýðunní gjör éréttur með því að svipta þetta fólk
fe sínu, sem opt ber við. Eg tók þetta fram til þess ao spara
þínginu það ómak að koma með það, sem mótbáru, gegn afskiptum
af máli þessu. Eg skil ekki betur, eins og eg þegar sagði, en að
fjármissirinn komi beinlínis niður á alþýbunní á endanum, og því
hafi hún með bæn þessari ekki grípíð fram í neitt ser övíðkomandi.
Eg má ao vísu játa það, að eg skil kann ske ekki ástæðurnar fyrir
frumvarpi stjórnarinnar í sveitastjérnarmalinu, en mer skilst svo, eins
og stjórnin álíti þao nauðsynlegt, ao fe kirkna se undir umsjón ann-
ara manna, en prestsins, þar sem hreppanefndunum er má ske ætl-
aður sá starfi. Í bænarskránni er í þessu tilliti hvorki meint til
klaustur-bænda ne kóngs-kirkna. IIvað hitt atríðí bænarskráarinnar
snertir, þá er presturinn annaðhvort skyldur til að halda kirkjunni
víð af eigin efnum, og hún se SYO tekin út af honum, eins og hver-
jum öorum leiguliða, og svara álagi eða þá fá sinn kostnað endur-
goldinn, eða þá hann að öðrum kosti tapar því öllu, sem hann hef-
ur lagt í sölurnar fyrir kirkjuna. Til að skýra þenna ójöfnuo enn
betur tek eg til dæmis 2 presta, sem baðír byggja upp kirkju og
lána henni töluvert fe, annar þeirra lifir leingi vio sama prestakall,
og vinnur þannig upp mestalla eða alla sina peninga, sem hann
Ianaði kirkjunni; annar þar á móti deyr strax eða fer einhverra
orsaka vegna frá nýbyggóri kirkjunni, og getur ekkert endurgjald
feingi~ ; því eg tel ekki hinar einstöku náðargjafir, sem í því efni
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hafa átt Ser stað. Eg ætla það því tlltækllegt, a~ þíngi~ reyni til
að f,í bót á þessum ójöfnuN, og óska það setji nefnd til að íhuga
mám\

Þ. Jónassen: Mer þykir mál þetta mikilsvert og eiga það
skilið, að það se til greina tekið af þínginu, því það er umvarðandí
bæði fyrir kirkjurnar og prestana, sem fjárhaldsmenn kírknanna ;
fyrir kirkjurnar varðar það miklu, því það mun varla verða varið,
a() fjárhald þeirra hafi stundum verið miður en skyldi, og fyrir
prestana er það líka umvarbandí, þvi þeir hafa mikla ábyrg'ð og
fyrirhöfn út af kirkjunum, viðhaldi þeirra og fjárrá'ðum, þannig hef
eg opt heyrt það tekið fram við þíngabrauð, að það væri mikill
kostur Ym þau, að presturinn hefði þar einga ábyrgð af stað eða
kirkju, eg gef því mitt atkvæði fyrir því, að mállð se tek i\) til yfir-
vegunar, en þó vil eg ekki, a~ í því se kosin serstök nefnd, heldur
að þa\) se fali\) nefndinni í sveitastjórnarmálinu ; eg hef að vísu
heyrt, a\) það er nokkrum vandkvæðum bundið að leita þar ásjár,
en eg vona samt sem á~ur, að hin heíðraða nefnd taki mál þetta að
ser, af því a'ð það er bent til þess í astæðunum fyrir sveitastjórnar-
málinu í athugasemdunum vi~ frumvarpsins 16., 17. og 18. gr., a~
það se ástæ'ða til þess a'ð íhuga, hvort umsjón með kirkjum og
kirkjujörðum eigi ekki að felast sóknanefndunum á hendur eptir-
leíbls. A~ vísu skiptist bænarskráin í tvennt, er hún einnig fer fram
á það, að kirkjurnar greíbí skuldir þær, sem þær kynnu a~ vera
komnar í vi~ prestinn, þegar hann deyr eba fer frá brauðinu ; en
þetta getur, að mínu áliti, ekki orðið til fyrirstöðu, því þetta atrlbi
fellur í burtu eptírlelðís, ef sóknanefndirnar taka við umsjón og um-
ráðum kirknanna. þannig vona eg hin hefðraða nefnd í sveltastjörn-
anuállnu taki þetta mál að ser.

II. G. Thordersen : Eg verð að tala fáein orð viðvíkjandl þessu
mali. Þa~ kom til umræðu á alþíngí 1849, og var mer þá afhent
það til a'ð bera það undir synodus. En nú lítur svo út eptir bænar-
skránni, sem upp var lesin, sem eg hafi prettazt um það, En svo
stöð á, a~ eg haíðí þá skrifað stjórninni um a~ fá upp almennilegan
synodus -- því eg get ekki kallað þenna prestafund, sem nú er og
hefur verið her um tíma, því nafni - sem gilti fyrir allt land, og
undir þvílíkan synodus hafði eg lofað a~ leggja mál þetta, en alls
ekki undir þann, sem nú er. En eg hef enn í dag ekkert svar feíngíð
frá stjórninni upp á þetta mitt bref, og er það því ekki mer a'ð kenna,
þú nuilið se ekki leingra komið, Þegar eg skrífaðl bréf þetta, var
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t'g einn, þVÍ stlptamtmaðar Rosenörn var þá farinn he~an, og sendi
eg honum þa'ð til Kaupmannahafnar til að koma því á framfæri.
Af þessu vona eg að þíngi'ð sjái, að það er ekki fyrir vangæslu mína
eða undandnítt, a'ð mál þetta hefur enn ekki verið borið upp á syno-
dns. En viljí þíngi'ð það, er eg fús á að bera mál þetta upp á syno-

do, sem halda á á morgun, þó mer þyki hann fámennur og velklibað-
ur til þess a'ð taka slíkt mál til meðferðar. A'ð öðru leyti sýnist mer

mál þetta ekki heyra undir alþíng, þar sem það snertir að eins
eina st eu, nema í einstöku tilfellum, og í öllu falli ekki fyr, en búið
væri að heyra álit geístlegra um það. Þó skal eg, ef vill, bera málið
undir synodus á morgun, ef þíngíð vill ekki skjóta því til nefndar-
innar í sveitastjórnarmálinu ; því eg a'ð mínu leyti get ekki mælt með,
a\) kosin verði serstök nefnd í það.

ft!. Arulrésson : Bænarskráin eignar ekki hinum haæruverðuga
þíngmanni það, a'ð ekkert hafi orðíð af málinu, heldur segir hún
cimíngis, að það hafi enn eh1cert orðið af því, og að því hefði eitt-
hvað or'bi'b til fyrirstöðu. Hvað því viðvíkur, að rnalið verði borið
upp á synodus á morgun, þá skýt eg því til þíngsins, hvað það ræður
af í þVÍ efni.

Konúngsfulltrúi: Á'ður en þingmenn skera úr því, hvort kjósa
skuli nefnd í mál þetta eða ekki, vil eg benda til þess, sem sagt er
í nlburlagi ástæðanna til 16., 17., og 18. greinar í frumvarpinu til
sveitastj(írnar, þar sem tekið er fram, a'ð mál þetta þurfi nakvæmrar
rnnnsdknar Yi'b, og uppástringa um lagfæríngu þess virðist helzt eiga
a\) koma fní andlegu stéttinni, einkum biskupi. þa'b er því eptir
mínu áliti tiltækilegast a'ð þiggja tílboð hins h.íæruverðuga þíngmanns
nm a\) bera þetta mál undir synodus, áður en þíngi'ð fer leingra út
í það,

P. Pitursstm : Eg ætlabí mer einmitt að vekja athygli þíngsins
:í. því, sem hinn hæstvirti 7wnúngsfulltr'1íi mí mælti, og um leið vildi
eg þakka hinum heiðraða 3. komingkjörna þíngmanni fyrir velvild þá,
er hann sýnir nefndinni í svoítastjérnannallnu, þar sem hann vill
fleygja öllu í hana. Ao því leyti, sem mig, sem einn í þessari nefnd,
snertir, þá verð eg a\') vera þessu öldúngis mótmæltur, því nefndin
hefur nóg á sinni könnu, þó ekki bætist meira víð hana. Mer finnst
annars eðlilegast, a\') öll slík mál, sem þetta, komi frá biskupi. En
hvað það snertir a'ð bera málið undir synodus á morgun, þá efast eg
m iki\') Hm, ao þar af verði nokkur árángur, þar sem synodus er SYO
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flímcnnur til a() kjósa nefnd í slíkt vandamál, sem þetta, sem er svo
yflrgripsmikið og flókio.

.J. K1'istjánsson: Eg get eingan veginn fellt mig vlð þá skoð-
un, að ójöfnu()ur sá, sem her ræðir um, se svo sérstaklegur eða komi
a'O eins niður á prestastéttínnl, sem stétt, og þess vegna beri ekki a()
kjésa nefnd í rnalíð til a() meðhöndla það á þínginu; því eingin ser-
stiik aðgreind prestastett er í landinu, og kemur ójiifnuourinn ni 'Our
ii prestunum að eins sem einstökum mönnum, sem hafa prestsembætti
;Í hendi, og ekki a() eins kemur öjöfnuðurínn niður á þeim, heldur
eins á ekkjum þeirra og börnum, sem ekki verða þá altend talin
inn í prestastettinni. þao er mer öldúngís óskiljanlegt, eptir hverj-
um hugsunarhætti að einn hinna háttvirtu komíngkjörnu þíngmanna
vildi vísa málinu til nefndarinnar, sem kosin er í sveltastjdrnarmallnu,
því sú nefnd getur þó ekki annazt um það, a'O ákvörðun verðí gefin,
sem skuldbindi kirkjur til þess ao borga skuldir sínar, eins og hvern
annan réttan skuldunaut. þessi rúostöfun hans sýnist því miða ao
því, ao sú umgetna nefnd skuli fella uppastúnguna, og nr öllu
dreingilegra, a~ hann beinlínis hefðí unnið að því, ef sú var sann-
færíng hans, a~ þa~ væri réttast, a() uppástúngan yrði felld. Enn
veldur ójöfnu()ur þessi því, ef til vill, mjög opt, að kirkjur ern ekki
f tækan tíma byggðar, svo vel sæmi. Eg verð þess vegna, ao
svo stöddu, ao mæla fram með, að nefnd se kosin.

Jón Guðmundsson: Eptir því, sem mer skilst, fer bænarskrá
þíngmannsins úr Árnessýslu fram á 2 ólík atrlðl ; 1., ao breytt verði
gamalli reglu eða vana með skuldir kirkna, og 2., að kírkjurelkníng-
arnir komist undir annara umsjón, en fyr hefur verið, Hið síðara
þessara atriða getur vel rýmzt saman vi() sveltastjérnarmalíb, en ráos-
mennakan á kirkjufénu er allt annað, en skuldir kirknanna til fjár-
haldsmanna þeirra. Mer finnst réttast, ao hio fyrra atríbi máls þessa,
geingi í gegn um synodus, einkum ef hann gæti orOio svo samsettur,
a'Oþað gæti orðið til nokkurra bóta. En hitt þykir mer íhugunarvert
fyrir þíngíð, hvort það eigi ekki að taka hið sfðara atriði bænar-
skrárinnar til greina, og vísa þYÍ til sveitastjórnarnefndarlnnar.

• P. Petursson: :Mer finnst þó vera nákvæmt samband milli
heggja þessara atriða. Hval) kemur til þess, al) kirkjur borga ekki
skuldir sínar? þao, að, ef svo væri, og kirkjan væri ískuld yio einn
prest, sem frá fer, og hún síðan ætti smámsaman að borga þá skuld
af tekjum sínum, þá feingi ekki sá tilfarandi prestur nægilegt til
a'O viðhalda kirkjunni fyrir, svo þar af leiddi, a'O lnin aptur smám-

831



saman hrörnabí, og, ef til vill, felli gjörsamlega, áour en hún væri
búin að borga skuld sína, svo ekkert værí til að byggja hana fyrir,
þegar svona væri ástatt. Og af hverju kemur þetta aptur, nema
af tilsjónarleysl á fe kirknauna og kirkjunum sjálfum? Mer finnst
því, ao það eigi ekki ao taka annað atrlðí bænarskraarínnar, heldur
bæbí, til meðferðar, því þau eru náskyld. Ao ö'6ru leyti veit eg
ekki, hvort það er raðlegt fyrir þíngíð ao taka þetta mál ao ser,
sem er SYO umfangsmíkíð og hángir saman "i'ð ýms fleiri vanda-
söm mál.

II. G. Thordersen: Mer gleymdist að taka það fram á'6an,
a'6 mál þetta stendur í sambandi við bót lí. kjörum prestanna yfir
höfuð, og margt fleira. Eg hef með ánægju tekið eptir þ,-í, að
hinir lögfróou menn her á þíngi hafa ekki viljað láta taka einstakar
greinir úr lögunum og breyta þeim, eða fjalla við stöku lim, þegar
líkaminn væri ei allur tekinn til skoðunar, þetta yrði her nú, ef
hið umtalaða mál væri tekið til meðferðar. því eg se ekki, að
þínglð hafi faung á a'ð skoða það nógu ítarlega, og verð þar að
auki a'ð álíta, að það eigi alls ekki undir þetta þíng. Eg verð því
a'ð mæla á móti nefnd, eins og áður,

Jón Guðmundsson: Hvað það snertir, að mál þetta heyri undir
bút á kjörum prestanna yfir höfuð, þá gjöri eg meira úr því en
hinu, Jtya'ð atriði bænarskrnarlnnar séu éaðgrelnanleg, enda þó þau
séu í uppastúngunni sett í samband hvort ,-io annað, Ef að um-
sjónarnefndir kæmust á, yrðu skuldir kírknanna a'6 vísu kann ske
töluvert minni en nú, með þeirri umsjón og eptlrlitl, sem nú er :í
klrkjurslknfngunum, en ao því mundi þó reka, að prestarnir á end-
anum töpuðu þVÍ, sem þeir ættu hjá þeim, eins og fyrri, nema því
ab eins, að hinum eldri ákvörðunum, sem þetta er byggt cí, yrbl
breytt.

Forseti: Meb því nú taka ekki fleiri til máls, bið eg menn
greioa athæði um, hvort kjósa eigi nefnd í rnalíð eða ekki,

Yoru þá atkvæðí greidd, og urðu 18 atkvæðí móti nefndar-
kosningu.

Forseti: !>á kemur til umræðu bænarskrá þíngmanns Eyfiro-
fnga, um helgi hvíldardagsins.

Var bænarskráin afhent flumíngsmanni, þíngmanni EyfirMnga,
St. Jónssyni.

St. Jónsson: Eins og þíngmönnum er kunnugt, hafðl eg með-
feröls bænarskrá úr Eyjafírðl, sem flestir þíngmenn munu hafa Sl>~
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á Iestrarsalnum, en þar eg ekki gat komið henni fram á þínginu
eptir þeirri reglu, sem nú er \'il'!hö~, hef eg í fám orðum gjört
efni hennar a\'! minni uppástúngu og er þal'! svo hljóðandi:

"þar el'! eg eptir ósk kjósenda minna flutti híngað til alþíngis
fjölorl'!a bænarskrá, mel'! mörgum undirskrifuðum nöfnum, "áhrær-
andi helgíhaldíð her á landi", sem ser í lagi bíður um: "a'ð hver
helgi- og sunnu-dagur se löghelgur frá byrjun hans til enda", og þar
e'ð þessi bænarskrá getur ekki komíst al'! þínginu, eins og hún er
úr garðl gjörð, en eg þess utan veit, al'! alþýbu er mjög annt um
a'ð fá þeirri bæn framgeingt, sem her ræðir um; þá dirfist eg her
mel'! al'! bera þá bæn fram fyrir hið heíðraða alþíng, að það fari
fram á það í bænarskrá til hans hátignar konúngsins:

"Al'! hver einn sunnu- og helgi-dagur frá byrjun hans til enda
se, eins og al'! undanförnu, Higheigur og fráskilinn öllum
öðrum en óllmflýjanlegum nauðsynjastörfum og kærleiks-
verkum.

Reykjavík, 4. dag júlím. 1855.

St. Jónsson".

Bænarskráin fer einúngis fram á, al'! sunnudagurinn se allur
löghelgur. Eg geing nú ab því vísu, að helzta mótbára á móti
þessari uppastringu verði sú - ef hún annars yrM nokkur - al'!
löggjöf sú, sem beðið er um breytíng á, se of úng og óreynd; en
þetta sannar einmitt það, a'ð þetta atríðí, sem beðlð er um breyting
á, er svo mJog á móti geði almennings, því það má svo al'! orðí
kveða, al'! alþýða se uppvæg um al'! fá þessu breytt, og vona eg,
a'b fleiri hafi orðið þess varir en eg; einkum vona eg, al'! andlegu-
stettarmennirnir þekki til, al'! svona se ástatt, og styrki uppástúng-
una; og enda er líka tímaritið Norðri búinn al'! fara orðnm um
þetta mál. Og her getur það þó ekki orðið til fyrirstöðu, sem
optast verður hjá okkur, þa'ð er peníngaskortur, og rnalíð þarf ekki
al'! taka upp lángan tíma, þó al'! því se gaumur gefinn og nefnd
kosin, og stíng eg upp á 3 manna nefnd.

G. Brandsson: Eg er nú al'! vísu övíða kunnugur áliti manna
um mál þetta, en her syðra hef eg ekki heyrt neina óánægju yfir
úrslitum þeim, sem það fekk á alþíngi seinast; lagaboðíð, eins og
það kom frá stjórninni, held eg fæstum full-kunnugt orMl'!, og því
vel-snemmt al'!bíðja um breytingu á þVÍ, meðan eingin reynsla er fyrir,
hvernln það gefst. Í bænarskrá þeirri, sem nú er umtalsefníb, er beðið

833



um, ao snunudagurlnn allur se löghelgur frá morgni til kvölds; eg
Be mí ekki af hinni nýkomnu tilskipun, a'b þetta se bannað, eða að
helgin se alveg úti um miðaptan, enda þó leyfð se vinna fremur eptir
þao en fyrir, því þar sem í 6. grein er sagt, a'b ekki megi halda
sveltafundi eða aðra almenna fundi, þó komið se fram yfir þann tíma,
sem til er tekinn í 1. grein, nefull. miðaptan, gegna fógeta- eða skjala-
skrifara- eða dóms-störfum, þá er auðsætt, að þetta hefði ekki bannað
verið, ef dagurinn frá mibaptní til kvölds herði verið álitinn alveg
rúm helgur, því eingin þessi störf eru bönnuð, svo eg viti, á nokkrum
virkum degi. Hvort beiðni þessi er nú sprottin af meiri guðræknís-
tilfinníngu manna fyrir norðan og vestan en her syðra, eða þ:í af
mlsskilníngl lagaboðslns, þa'b er mer ókunnugt; en hvort sem heldur
er, þá get eg ekki lagt það til, að fari'b se a'b setja nefnd í þetta
mál, sem her varð svo margrætt um fyrir skemmstu, og sem ekki
getur verið fari\) a'b hafa nein veruleg áhrif á hugi eða háttsemi
manna.

J. Samsonsson : þessi uppásuinga um helgihald sunnudagsins
hefN þó verið hóti merkílegri, hefði líka verið jafnframt stúngíð
"Pp á, að aftaka útreíbir og drykkjuslark.

G. Einarsson: Hinum heiðruðu þíngmönnum mun í minni,
ao eg var einn af þeim fáu, sem mæltu fram með því á alþíngi 1853,
ao helgi sunnudagsins væri ekki skert, og eg játa það opinberlega,
ao mig iðrar þess, að eg slakaðí nokkuð til, þá til atkvæða var
geíngíð, til þess a'b vinna þó dálíti'b. Eg er því sömu sannfæringar
og eg var þá, að allur sunnudagurinn eigi löghelgur a'b vera, að
þetta séu guð s Iii g, sem eingin mannleg lög eigi með að takmarka.
þessi sannfæríng lifir líka, því fer betur, enn nú í fjölda af
hjörtum Íslendínga, að minnsta kosti upp til sveitanna, og það mun
sannast, a'b þegar hin nýja helgidaga-löggjöf fer a'b sýna framkvæmd-
ir sínar í hinu daglega lífinu, að hún verbur fremur deyfandi en
glæbandi hinn guðrækilega andann her á landi, og fer það að líkind-
um, því hún er af útlendum stofni sprottin, hvar þessi andinn
var á allt öðru stigi en hjá oss. Eg álít því, að þíngið gjöri mjög
hyggilega í því, og eg ætla, að það se beinlínis nauðsynlegt, a'b nefnd
verðl kosin í málið, svo að því aðalatriði helgidaga tilskipunarinnar
verði kippt sem fyrst í lag, sem mest er umvert og sem særir
mest tilfinníngar allrar alþýðu upp til sveita, því nefnilega, að sunnu-
dagurinn er ekki löghelgur, nema til míðaptans ; og eg hygg það
mjög í~járvert fyrir þíngíð, ef það skyldi verða þYÍ mótfallíð.
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St. Jónsson: þó það se dæma-fátt ao biðja svona fljótt um
breytíng á löggjöf, þá sýnir þetta ekki annað, en að menn vilji taka
f tíma fyrir þá óreglu, sem þetta atribl mundi af ser lelba, ef það
stendur óhaggað, eða, sem menn segja, að stífla ána vi\) ósinn.

E. 6. Kúld: Eg held nærri því, a\) segja megi, að eg standi
upp núna til að skriptast. Eg verð að játa það, að eg heima í her-
11Mvarð Hr vlð talsverða óánægju manna út af úrsIiti því, er helgidaga-
máli\) 1853 fekk her á þíngl, og þá batnaði nú ekki um, þegar tilskip-
unin kom út í vor. Á Kollabúðafundi í vor var þess farið á flot
víð mig, eins og fleiri þíngmenn, a\) eg nú þegar bæri upp uppá-
stúngu hér um þetta mál; en eg reM frá því einmitt fyrir þá sök,
a\) eg 'bjóst víð því, sem núna kemur her fram, að löggjöf þessi þykir
of úng til a\) biðja um breytíngu á henni; en núna, þegar eg se uppá-
stúngu þíngmanns Eyflrðínga, hika eg mer alls ekkert vi\) a\) gefa
henni meðmæli mitt til nefndarkosníngar, því sannfæríng min er enn
hin sama og hún var 1853, þegar eg var einn af þeim fáu, er vildu
reyna til að mæla fram með helgi hvíldardagsins, eða, a\) hún ei
yrði stytt. Mer eru cnn nú hugföst hin fögru orð hins hæstvirta
konúngsfulltrúa, þegar hann hrósabi Íslendíngum fyrir gu\)ræknina,
og eg skal alls ekki öfunda þá her syðra, þó þíngmaðurlnn fyrir
Gullbríngusýslu hafi með ræðu sinni á\)an þegið þá undan þeim guð-
ræknlsvítnísburðí, er konúngsfulltrúinn gaf þeim, eins og ö\)rum, 1853;
eg samfagna heldur hinum, sem enn þá ei hafa afsalað ser honum.
Eg skal benda þingmönnum á það, að eptir því, sem eg fæ bezt skil-
i\) tilskip. um helgíhaldíb, þar sem til er tekið, að helgi sunnudags-
ins se lokið á míðaptní, að þá má líka húsbóndinn skipa hjúum sín-
um hverja-helzt hversdagsvinnu sem hann vill; nú er ekki óvíða svo
ástatt á Vestfjörðum, a\) þeim, sem sækir kirkju, er með öllu, ef til
vill, ómögulegt að vera kominn heim aptur á míðaptní, því svo eru
þar allvíða kirkjuvegir lángir og erfiðir, því víða þarf að fara þar
bæN slæma og lánga vegi yfir sjó og land. þegar nú menn líta
til þessa, er ekkert kyn, þótt sá, sem annars hugsar um helgihald,
eins og það í eðlí sínu á að vera, se óánæg\)ur með tilskipan þessa,
a\) því leyti sem hún upphefur helgi hvíldardagsins frá míðaptnl.
Eg bíð yður gæta þess, að ekki a\) eins er óánægja manna talsverð,
heldur er og guðræknístllfínníng margra meðal þjó\)ar vorrar særð í
þessu tilliti. Eg skal því bi\)ja hinn háttvirta forseta að skjóta því
til atkvæða þíngsins, hvort ei skal kjósa nefnd í þetta mál, og mæl-
ist eg þá til, að sú atkvæðagreiðsla fari fram með nafnakalli.
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1'. SigUl',)SSOIL.' Eg er einn Sunnlendíngurinn, og þekki eg það,
ao Sunnlendingar í mínu kjördæmi, og víðar um Suðurland, eru illa
ftmrg'ðir yílr þeírrl ályktun á síðasta þíngi í helgidagamálinu, að helgi
sunnudagsins væri stytt frá því, er á'ður hafði verið. Eg held það
séu þ:í helzt Sunnlendíngar her í kríngum kaupstaöina, sem eru á-
nægðír með þetta, sem eina dönsku venjuna, án tillits til, hvort hún
fie holl fyrir þjó'ð vora og landslag. Eg let það álit mitt upp, þegar
mál þetta var rætt :í þíngi 1853, ao það væri aðgætnísvert og ætti
her ekki vill, a'ð stytta helgi hvíldardagsins, þó eg þá ekki þegar tæki
mer breytíngaratkvæði, því eg hafði ekki búizt víð, að mál þetta
kæmi fyrir á þínginu, og hafði því ekki annað víð ao styðjast, en sjálfs
míns álit, en hins vegar voru mestu gubfræðíngar þíngsins á gagnstæbrl
skoðun, þao er því ekki í góou sambandi, að prestar skulu láta Sel'
umhugað a'ð innræta mönnum klrkjurækní, en jafnframt stytta helgi
hvíldardagsins, því her hagar víða svo til á landi þessu, ao allan
daginn þarf a'ð brúka til a'ð sækja sóknarkirkju sína, og mun það verða
almennara, ef prestaköllum yrbí samansteypt. En þegar morgun og
kvöld sunnudagsins er ekki helgara, en hver hinna daganna, þá hefur
húsbóndinn rétt til að skipa hjúum sínum til heyvínnu, sjóróora eða
hverrar annarar vlstarvinnu, og vinna hana, þar til helgin byrjar, og
jafnskjótt sem hún endar aptur; og mun ekki þessi tilhögun verða
nein hvöt til að ná því, sem aðalstefna lögmálsins :í þó að hníga að
og umbæta, að uppörfá menn til kirkjurækni og guðrækilegra hug-
leíbínga, því ekki er að ætlast til, að bændur verði til lángframa
svo guðrækilega sínnaðír, a'ð fara ekki að nota þessa tíma gamla
hvíldardagsins til atvinnu nauðsynjalaust, þegar helztu guðfræðingar
vorir vilja nú taka af honum framan og aptan með lögum. Eg á-
lít það einga övírðíng fyrir þfngíð, þó það nú þegar biðji um það
vlbaukaatkvæðl, að helgi sunnudagsins se her á landi eins laung, og
á'ður nr; og mæli eg því með nefnd í málinu.

G. Brandsson.' Eg held hinn virðulegi þíngmaður Dalasýslu
þurfi ekki ao vera hræddur um, a'ð helgin byrji ekki fyrri en um
dagmál eða þar um bil, þegar talað er um frá morgni til míðapt-
ans (V. Finsen: þa'ð stendur ekki í tilskipuninni). Jæja, stjórnin
hefur þá breytt í þessu tillögum alþíngís, og eins í því, að leingja
kóngsbænadaginn, sem nógu lángur þókti á'ður, þegar hann var helg-
ur haldinn frá miðaptní á fimmtudegi .til þess í sama mund daginn
eptir, og gæti þá þeim, sem þykir sunnudagurinn stuttur, verið þetta
nokkur huggun. A'ð öðru leyti yfirlæt eg hverjum, sem vill, a'ð
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dæma um það, hvort guðrækni og gott siOferM hafi her verið al-
mennast, þegar helgihöld voru flest og mest, og skobi menn kenn-
ingu og dæmi Krists i þessu, sem ö~ru, þá sest, að hann hefur ekki
viljað binda menn vi~ stránga siðvenju, því hann sagði, að sabbatíð
væri gjört fyrir manninn, en maðurinn ekki fyrir sabbatíð, og heíbí

hann haldið helgihald Gyðínga fyrir órjúfanleg guðslög, mundi hann
ekki hafa út af þeim breytt. Mer þykir nú þíngmaður Dala-
sýslu vera hlífðarsamur vi~ Dani, þar sem honum þykir verkun,
þó helgin vari ekki leingur hjá þeim, en til klukkan 4 eptir miðjan
dag, því seu það guðs lög, að sunnudagurinn se helgur haldinn frá
morgni til kvölds, þá skil eg ekki, að Danir geti verið undanþegnir
að hlýða slíkum lögum, fremur en aðrir,

St. Jónsson: Eg játa, að mðr í raun og veru fellur sjálfum
illa ao þurfa að biðja um breytingu íÍ nýrri löggjöf; en eg gat samt
ekki leitt hjá mer að bera fram þetta mál, af því eg "158i, hvað mik-
inn áhuga almenníngur í Norðurlandi hafði á þVÍ, og mig uggir, ao
þó því verði frá vísað í þetta sinn, þ~i komi bænarsknír um það ,i
næstu þíngum, og þá tekur það því meiri tíma upp, sem það kemur
optar.

J. Sigurðsson: Eg held, að helgidagatilskipunin se ekki orðin
svo kunnug, að menn geti almennt fundið ao henni; a~ minnsta
kosti get eg varla sagt, að eg hafi lesið hana, því eg hef ekki eign-
azt hana enn, og hefur mig meðal annars furðað ~iþví, að okkur
þíngmönnum hefur nú ekki a~ venju verið útbýtt lagaboðum þeim,
sem komið hafa frá stjórninni út af tillögum síðasta alþíngis. Eg
var her á alþíngi 1853 einn af þeim, sem mælti með því, að helgi
sunnudagsíns gæti verið sem leingst fram eptir kvöldínu, og eg
mundi hafa veitt því atkvæði mitt, þó upp á því hefði verið stúngið,
a~ dagurinn allur væri helgur til kvölds, en nú þykir mer þær 2
mótbárur mikils verðar, 1., að tilskipun þessi se of ný, óreynd og
ókunnug til að fara strax að biðja um að breyta henni, og 2., að
eg held, að þíngíð komi því varla af, sem það er búið ao takazt fÍ

hendur, og hvað sem meira kann ao verða; en samt ætla eg að
gefa mitt atkvæði fyrir nefnd, ef atkvæði verða hítin skera úr, hvort
setja skuli nefnd eður ei.

J. Hávarðsson: Eg trúi að sönnu því, sem þeir heiðruðu
þíngmenn hafa sagt, að töluverð ó~ínægja eigi ser stað á ýmsulll
stöðum út af helgidagatilskipun þessari, jafnvel þó eg hafi ekki heyrt
henni hreift á Austfjöroum; en mer finnst þjóðin mega kenna ser
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sjálfri um hana; mel' finnst það eðlilegt, að ef þjóbinni ekki líka
tillögur alþíngis, a~ hún skrifi þá stjórninni til og biðji hana av
fresta lagaboði um það efni, þangað til að málefnið verði betur yfir-
vegað, og eg vona, að stjórnin mundi gjöra það fúslega.

Y. Finsen: Á þínginu sitja nú her um bil hinir sömu menn,
sem voru her 1853 og sem bá'ðu um sjálfa þessa Iagaakvörðun, sem
her ræðir um, og get eg ekki trúað því, a'ð þíng þetta, sem fyrir 2
:írum fellst á þetta lagaboð, skuli nú fara að afbíðja þab ; mer finnst,
a'ð þínginu mundi verða það til mínkunar, ef það breytti svo fljótt
menungum sínum. A'ð öðru leyti skal eg einnig geta þess, að til-
skipunin skipar ekki að vinna á helgum dögum eptir míbaptan,
heldur leyfir að eins slíka vinnu, og hverjum einum er þ;í á sjálfs
valdi, a~ nota það leyfi eða ekki, eins og menn líka, ef menn vilja
hafa allan sunnudaginn heilagan, geta þá með samkomulagi kornið
því á, a'ð svo verði,

J. Petursson: Mer finnst það eingin skömm fyrir þínglð að
biðja breytíngar á lagaboði þessu, ef það er almenn ósk. Meiníng
löggjafans er að skerpa vírðíngu manna fyrir útvortis guðsdýrkun-
inni, en hafi lagaboðið gagnstæðar afleíðíngar í nokkru, þá er auð-
vitað, að slíku ber að kippa í lag aptur.

Þ. Jónassen: Á~ur en þíngi'ð fer leingra fram í þetta mál,
vil eg leyfa mer að leiða þess athuga að því, hvað af því mundi
leiða fyrir álit þíngslns og traust stjórnarinnar á því, ef það færi
að tíðkast að biðja á næsta þíngi a~ afmá og ónýta það, sem þíngíð
:í sínum næsta fundi á undan hefði stúngi~ upp á, rá'ði'ð til eða mælt
fram með víð stjórnina. Eg held það geti ekki hjá því farið, a'ð
þínglð með þessari a'ðfer'ðmissti algjörlega álit sitt og traust stjórnar-
innar, og það að maklegleikum.

Her er nú verið að biðja um a'ð afmá tilskipunina um helgi-
hald sabbatsdagslns, sem fyrir fáum dögum er komin til þíngsins
og hvorki er þínglesin ne orðín almenníngi kunnug, og þó er borið
fyrir, að allur almenníngur se öanægður með hana, og óski hana nú
þegar aptur numda úr lögum. Hvernig verður þessu komið heim?
eg skil það ekki; óánægja sú, sem her er vitnað til, getur augsýni-
lega ekki gilt um sjálfa þá umræddu tilskipun, heldur um tillögur
alþíngis og þess meðferð á málinu, því sjálfa tilskipunina þekkir
almenníngur ekki, enn sem kornið er; er þá nokkur astæða til þess
að gefa slíkri umkvörtun nokkurn gaum, þegar hún hvorki er ne
getur verið bygg'ð á þekkíngu á þvÍ, sem kvartað er yfir? þa'ð
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getur vel verið, al'l eitt eður annað atriði í tilskipuninni verði ekki
almenníngi 110 skapi, en það verour nú ekki að því gjört og ekki
ao sinni úr því bætt; og þó það yrðí, er ekki annað sýnna, en að
það yrði beðið um á næsta þíngi á eptir 110 haga þessu á annan
veg, og niðurstaðan verour sú, ao það stendur aldrei á steini með
neitt, sem þíngið ræður oss eða ákveður, en slíkur hverfulleiki í
skoðunum þíngsins og östöðugleíkí í þess ályktunum hlýtur a'ð fara
algjörlega með þess álit, og vil eg ekki eiga hlut að því ;eg hlýt því
frá mínu sjönarmlðí alvarlega að mæla á móti því, að þessi bænarskrá
verbí tekin til nokkurra greina, eða nefnd sett til al'l íhuga hana.

KonúngsfulltTÚi: Eins og þíngmönnum er kunnugt, er það
vani minn að Ieingja ekki þíngræðurnar við nefndarskosníngar, því
þær eru her helzt til of lángar. En þó get eg her ekki annað en
leitt athuga þíngmanna að tillögum hinns hefðraða konúngkjörna
þíngmanns, er nýlega talaði, sem eg held þíngið gjörðí réttast í að
aðhyllast, AI'l minni hyggju mundi ekkert svo gjöreyða áliti alþíng-
is, eins og það, ef þíngið sýndi svo mikið hvíklyndí ao ráoa til að
breyta þeim lögum, sem það hefur sjálft beðið um fyrir nokkrum
árum, sem enn þá eru að öllu óreynd, og varla enn þá þínglesín.
þao er heldur eingin sönnum fyrir, 110 þessi beíðní se almennur
þjóoarvilji, þó einstakir menn hafi skrifað um það í blöðunum, eða
þó einstakir fundir, þar sem fáeinir menn ráða mestu, hafi í fljót-
ræði samið um það bænarskrár, og þeytt þeim inn á þíngil'l.

P. Petursson: Eg er því öldúngis samdóma, sem hinn hæst-
virti konúngsfulltrúi og hinn 3 konúngkjörni þingmaður SÖg\'lU,a\)
það mundi eyða áliti alþíngis í augum stjórnarinnar og landsmanna,
ef það færi nú að biðja um breytíngu á heilu lagaboði, sem það
hefði beðið um í hitt il'l fyrra. En mer sýnist allt öðru máli a\)
gegna um það, þó beðið se um breytíngu á einhverju einu atriði í
lögunum, til að einskorða það betur, því það getur verið nokkurs
konar skýring þess eða útlistun. Mer finnst þetta því síður skerða
álit þíngsins, sem slík einstök atriði í ályktunum þess geta opt ver-
i'ð komin undir tilviljun, hvernig atkvæði eru greidd. Enda hafa
og slíkar breytíngar ál'lur verið gjörðar, þar sem t. d. nákvæmari
takmarkanir hafa komið víð löggjöfina um hina frjálsu verzlun, og
veíðllögln víðvíkjandí selaskoturn á Breiðaflrðí, og hefur stjórnin ekki
fundið neitt ósæmilegt í þessu. Eg skil því ekki, hvernig það gæti
skert álit þingsins, þó það beiddi um breytíngu á einu atriði í ein-
hverju lagaboði, jafnvel nýju, svo, se það satt, a\) almenn óánægja
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se út af því í landinu, ati þíng þetta ekki lagði þao til, ao helgin
væri látin vara allan sannudagínn, þá se eg ekki neina vanvirðu í
ati biðja stjórnina ati breyta þessu einstaklega atriði í tilskipuninni.

Þ. Guðmundsson: þatl er sannfæríng mín, ao ekki eirningis
alþíng missi álit sitt og traust hjá stjórninni og þjöðínní, ef þatl
rífur það niður í ár, sem það byggoi upp í hitt eti fyrra, heldur og,
að sjálft lagaboðið komist í fyrirlitníngu viti það hjá landsmönnum,
því ef maður tekur einn liminn burtu, þá hrynur og byggíngin öll.
þar ati auki er her farið fram ;i breytíngu á undirstöðu - atriði til-
skipunarinnar um helgíhaldíð, nefnilega um leingd helgarinnar. Eg
ræð því frá, ao nefnd verði kosin í þetta mál.

Jón Guðmundsson: Eg hlýt einnig fastlega ao rátla frá, ao nefnd
se kosin í mál þetta, og það því heldur, sem beiðnin er alls ekki
grunduð á neinni almennri þekkingu á lagaboðínu ; því er enn ekki
þínglýst í nærri öllum héruðum landsins; það vitio þer sjálfir. Eg
get ekki ætlað, að neinn víki frá sannfæringu sinni fyrir það, þó
fáir menn hafi aðra sannfæríngu eða meiníngu, eða þó svona nokkrir
einstakir menn skjóti því ao þingmönnum, ati þeir uni illa þeirri
og þeirri ályktun þíngsins, og allra sízt, á meðan óánægjan, sem
fyrir er borin, er ekki og getur ekki verið byggo á öðru en lausum
hugarburði, en alls ekki á neinni reynslu. Ef ver nú færum fram
á, að helgidagalögunum yrði breytt, sem her voru samþykkt í hitt
eo fyrra, þá hlyti þjóNn sjálf að missa tiltrú til vor, hvað þ;i
stjórnin. þao var allt annað um veíðilögin; þar nr ekki farið
fram á annað en breytíngu á einstaklegri akvörðun á litlu svæði,
og þar til voru þau búin ao gilda í nálægt 5 ár. Ao leingja
helgi hvíldardagsins nm allan daginn er það sama og breyta grund-
vallarreglu lagaboðsíns. þao hefur verið skírskotað til þess," hvað
blöðin hafa sagt um hin nýju helgidagalög frá í hitt eo fyrra; en
eg vil spyrja: hafa menn lesíð þar allt með og móti, og einnig
lýsínguna á, hvernig helgin hefur verið haldin heilög einmitt eptir
hinum eldri helgidagalögum, sem höfundurinn er þó einmitt að lofa
og sakna? Eg vildi óska, að slík lýsíng hefði aldrei sezt á prenti;
en hún sannar órækt, að hin eldri helgidagalög hafa verið orðin
bæði aflvana og óhafandi. þao gleður mig annars ao heyra, ao
húsbændurnír hafa nú svo mikíð vald yfir hjúum sínum, að þeir
geta skipað þeim verk, þegar þeir vilja, og það jafnvel á sunnu-
dögum; hamíngjunni se lof! Áour hafa menn almennt kvartað yfir
hinu gagnstæða, og sagt, - og það ætla eg miklu sannara, - að
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heldur mundi hann ríða heim, og koma suður a~ nýju, ef leyfið þ.í
feingist, og tíminn yrði ekki orðinn of naumur til þess.

J. Guðmundsson: Mer getur ekki annað en þókt þessar um-
ræður nokkuð undarlegar; eg hef tekið uppástúngu hins 2. koming-
kjörna þíngmanns andlegu stéttarlnnar a\') mer, og þessar ræður
koma henni hvergi nærri. Eg verð því a\')biðja hinn hlíttvirta for-
seta, því á Því þykist eg eiga fullan rétt, a\') skjóta uppástúngunni
til atkvæða.

Forseti: Uppástúngan hljóðar þá þannig:
"a\') þíngíð biðji forseta, að rita konúngsfulltTÚa og mælast
"til, að hann innkalli þíngmanninn úr Húnavatnssýslu upp
"á væntanlegt samþykki amtmannsins í Norður- og Austur-
"amtinu".

Og blð eg þíngmenn a'ð greiða atkvæði sín um hana.
Síðan voru atkvæði greidd, og "ar uppástúngan samþykkt með

14 atkvæðum gegn 6.
Forseti: þar e\') það leit svo út, þegar umræðurnar hófust í

dag um uppástúngu stjórnarinnar í jarðamatsmalínu, sem þær myndu
verða lángar, og þessi fundur er orðinn nokkuð lángur, þá skal eg,
ef þíngmenn vilja, slá umræðum hennar á frest til næsta fundar.

Eptir áskorun P. Peturssonar leítabí forseti atkvæða um þetta,
og var það samþykkt a'ð geyma umræður þessarar uppástúngu til
næsta fundar.

Forseti: Á næsta fundi verða þá tekin til umræðu hin almennu
lög Dana, sem út hafa korníð árin 1853 - 54, og ser í lagi lögin
um veru Gyðínga í ríkinu; svo og skýrsla 7wnúngsfulltrúa til þíngs-
ins, sem heitið er í konúngs auglýsíngu til alþíngis 7. f. m. bls. 9.,
og ýmsar bænarskrár frá þjéðínní til þíngsins, o. s, frv.

Næsti fundur líkve\')st kl. lOf. m. á morgun.
Fundi slitið.

5. júlí - fjórði fundur.
Allir á fundi. Gjör\')abók frá síðasta fundi lesin upp og samþykkt.
Forseti: Hinn 6. konúngkjörni þingmaður kammerráð Þ. Guð-

mundsson er í dag kominn á þíngíð,
Samkvæmt dagskránni skal í dag taka til umræðu uppástúngu

stjérnarínnar um það, hvernig lagfæra megi jarðamatíð á Íslandi.
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Konferenzrdö P. Sveinbjö1·ns.~on: Af því 110 mál þetta í gær
"ar á dagskránni á undan málefninu um þingmann Ihinvetnínga
og hefði þá orðíð rætt, ef það hefði ekki verið sett aptur fyrir bænar-
skrána um þíngmanninn frá Ihinavatnssýslu, þá vil eg í dag biðja
hinn heíbraða forseta að skýra þínginu frá, hvaða lok hafi orðíð <Í

því síðastnefnda máli.
Forseti: Barnkvæmt "ilja þingsíns var bænarskráin um þíng-

mann Hrinvetnínga fyrst rædd, en hefði tími til verið og svo þíngtð
vilja~ það, þá hefði jarðarnatsmalíð líka verið rætt í gær. Annars
hef eg í dag samstundis meðtekið svar frli hinum hæstvirta konúngs-
fulltrúa, og skal eg lesa bréf þetta upp fyrir þínginu. Bréflð er
svo hljéðandí :

Til svars upp á samstundis meðtekið bréf yðar, hattvlrtí alþíngls-
forseti! frá gærdags dato, í hverju þer þingsins vegna mælizt til,
a~ eg vildi kalla alþíngísmann Húnavatnssýslu, lækni Jósep Skapta-
son, sem staddur er her í bænum, til að taka sæti sitt á þínginu
upp á væntanlegt samþykki amtmanns ins íNorður- og Austur-umdæm-
inu, er bannað hefur nefndum lækni þíngsetu vegna stöðu hans -
undanfelli eg ekki her með þenustusamlega að tilkynna: að eins
og eg finn það vera öldúngis ósamkvæmt og jafnvel överðugt stöðu
minni, sem konúngsfulltrúa her á alþíngi, upp á von og úvon ab fara
að sækja um leyfi hjá amtmanninum í Norður- og Austur-umdæminu til
þíngsetu fyrir þíngmanninn frá Húnavatnssýslu , svo væri þa'ð enn þ;i
étilhlýðilegra, ef eg vildi ráðast í að innkalla optnefndan þíngmann,
eður verka til þess, að hann, í forboði yfirvalds síns, taki sæti her
á þíngínu, því þar með væri af mer á öldúngis étllhlýðílegan hátt
grípíð inn í embættismyndugleika hins retta yfirvalds.

Af þessum astæðum er mer það ekki mögulegt að verða viö
tilmælum alþíngis í þessu efni.

Reykjavík, 5. júlí 1855.

P. Melsteð.
Til forsetans á alþíngi.

J. Guðmundsson: Mættum vi\) líka fá a'ð heyra href [orseians
til konúngsfulltrúa?

Forseti: Eg skal lesa brefi'ð upp fyrir þínginu og hljóðar
það svo:

Alþíngíð hefur í dag Ialíð mer a\) rita yðar hdvelborinheltum
bæn sína um, að yður mætti þóknast a\) kalla alþíngismann I1úna-
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vatnssýslu, sem staddur er nú her í bænum, til ao taka sæti sitt á
þinginu, upp á væntanlegt þamþykki amtmannsins íNorður- og Aust-
ur-umdæminu.

Alþínglsmaður þessi, læknir Jósep Skaptason, sem kosinn er aðal-
þingmaður fyrir Húnaþíng, gat 1853 ekki gegnt köllun sinni á þíng-
inu, af því a~ amtmaður Norður- og Austur-umdæmisins bannaði
honum þá að yfirgefa læknissýslu sína, nema hann feingi annan yfir-
heyrðan lækni til a\'} gegna embætti sínu, meðan hann yrðí að vera
fjarlægur frá henni, af því amtmaðurinn óttaMst þá, að land farsótt,
sem um þær mundir gekk í nálægum löndum, kynni að koma híngað
til landsins; þetta varð þíngmanninum þá ómögulegt, þar eingan
yfírheyrðan lækni var her í landi að flí, sem gegna vildi embætti
hans, og ekki væri embætti bundinn. Kosníng varaþíngmannslns fyrir
sama kjördæmi reyndist þá me\'} þeim galla, a\'} alþíngíð úrskurðaði
hann rángkosinn, og varð svo það kjördæmi þíngmannslaust 1853.

Aptur í ár stendur eins á, og hefur amtmaðurinn ítrekað far-
bann þíngmannsins, svo Húnavatnssýslukjördæmi er enn þíngmanns-
laust.

Alþíngi\'} finnur til þess, hversu kraptar þess eru veiktir í ár af
fjærveru 4 eða 5 þíngmanna, sem því mí bregðast, einkum þegar
þab gætir þess, að stjórnin hefur að þessu sinni falið því til ná-
kvæmrar yfirvegunar mjög án"ðandi málefni, sem krefur hina glögg-
ustu þekkíngu í hverjum einstökum hluta landsins og í landinu yfir
höfuð, jarðamatsmallð ; enda gjörir stjórnin sjálf í uppástúngu sinni
um þetta mál rá\'} fyrir þVÍ, sem sjalfsögðu og öldúngis nauðsynlegu
til þess að þíngíð fái leyst þetta ætlunarverk af hendi, a\'} á alþíngi
se fulltrúi úr hverri sýslu á landinu. Og þó er, ef til vill, í þessu
tilliti þíngmannsleysíð ekki eins tilfinnanlegt og skaðlegt þínginu
frá nokkru kjördæmi, eins og frá Húnavatnssýslu, sem bæði er
eitt hið stærsta og auðugasta kjördæmi landsins, og sem þíngið 1853
gat eingar eða litlar upplýsingar feíngið um, hvað Iar\')amati\'}ahrærbí.

Alþíngi\'} hefur feíngíð vitnisburð hins setta landlæknis Dr. Jóns
Hjaltalíns um, ao hvergi her í landi gángi nú sem stendur nein skæð
eða næm sótt, og þetta gjörir fjærveru þíngmanns Húnvetnínga frá
embættisumdæmi hans sfður hættulega. Alþíngi leyfir ser því að
fela yður, hávelborni herra I að sjá um með viturleik yðar og rá\'}-
snilli, að Húnavatnssýslukjördæmi verði ekki aptur í ár fulltrúalaust
á alþíngí, hvar til þíngíð þar að auki þykist hafa heitorð yðar frá
1853. Þíngi~ óskar einkis framar, en að fá leyst vel af hendi þau
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konúnglegu málefni, sem fyrir þall eru nú af yður uppborin, og full-
treystir því, all þer, eptir stö~u yðar, munið veita því allan styrk,
sem í yðar valdi stendur, svo þessi ósk þess mætti fyllast.

Kostnall þann, sem leiða kynni af sendiför norður til amtmanns-
ins i Norður- og Austur-umdæminu, ef þer re~ull af a~ leita þess
hjá honum a~ apturkalla bann það, er hann hefur lagt á þíngför
fulltrúa Húnvetnínga, vill alþíngi láta greiða sem annan kostnað, sem
leiðir af þínghaldi í ár.

Alþíngi, a'b kvöldi þess 4. d. júlímán. 18M>.

ll. Stephensen.

J. Guðmundsson,' Af þessum málalokum mun þfngið mega
SJ a, all ei þarf jarðamatsmallð all bíða eptir, ao hinn kjörni þíng-
maður Htinvetnínga komi á þfnglð. En vio jarðamatsrnalíð finnst
mer einkum nú í byrjuninni athugavero uppástúnga hins háttvirta
konúngsfulltrúa um, all þíngíð nú strax skuli ræða málill í aðal-
nefnd. Eg fyrir mitt leyti er ekki fjærri all fallast á þessa uppá-
stúngu, en eg held samt ekki raðlegt, all þfngíð skipi ser strax í
aðalnefnd til all meðhöndla mallð, því þar af mundi leiða, all það
yrðí frá upphafi rætt á víll og dreif. Eg tel víst, all þíngnefnd
hljóti all verða kosin fyr eður síðar, og þá ætla eg raðlegast, að
þessi nefnd se kosin þegar í stall, til þess all kynna ser mulið og
byrja meðferð þess á vanalegan hátt; á þenna veg gætu nefndar-
menn leiðbeint þíngmönnum vill umræðu málsins í aðalnefndlnnl,
sem upp á er stúngið, í því, sem mest kann all þykja athugavert.

E. 6. Kúld: Eg veit ekki, hvort eg hef rett skilill ræðu vara-
forseta um uppástúngu hans, all málsmeðferðln byrji með því strax all
velja nefnd; eg ætla bezt eiga vill all víta fyrst, hvort þingill "ill ekki
fallast á uppástúngu hins hæstvirta konúngsfulltrúa um, all þingið
eigi ser fyrst fund til all ræða anállð í aðalnefnd ; og leyfi eg mer
all biðja forseta um all leita í því álits þíngsins.

Forseti,' Eg 'vil þá billja þíngíð all skera úr því með atkvæð-
um sínum, hvort þíngið vill fylgja uppástringu þíngmannsins úr
Skaptafellssýslu um, all nefnd strax verði kosin, ella fallast á uppá-
stringu konúngsfulltrúa um aðalnefnd.

All kjósa nefnd í málinu var villtekill með 12 atkvæðum gegn 8.
Forseti: þar næst er all akvarða, hversu fjölmenn nefnd

þessi skuli vera.
J. Guðmundsson,' Til þess all fá sem flesta menn í nefndina,
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sem kunnugir eru hinum einstöku héruðum á landinu, vil eg leyfa
mer a('j stinga upp á II manna nefnd.

P. P;'lursson: Eg sting upp á, a~ 7 manna nefnd verði sett i
þessu máli.

E. Ó. Kúld: Eg hygg ei varða svo miklu, að í nefndinni
HeU fleiri en 9, fyrst í ráN er að kjósa aptur hinar svo kölluðu
amtsnefndir, og að ræða mállð á serstökum aðalfundi.

J. Guðmundsson: Fyrst II manna nefnd finnst vera of fjöl-
menn, vil eg setja uppástúngu mína niður í 9.

P. Petursson: Fyrst stúngi'ð er upp á 9, en ei ll, eins og
fyrst "ar gjört, vil eg falla frá minni uppástúngu um 7 manna
nefnd.

Forseti: þá er að kjósa 9 manna nefnd í mál þetta.
Kosnir voru:

Jón Guðmundsson
Þ. Sveinbjörnsson

með 18 atkvæðum,
17

u. Andresson
6. Sívertsen
Jón Hávarðsson
Jón Jónsson
-Guðmundur Brandsson--

17
17
17
13
13

Jón Samsonsson 12
Jón Petursson 12

Forseti: Eg afhendi þá formanninum skjölin víðvfkjandí þessu máli.
Konúngsfullt'1'Úi: Eg vil biðja hinn háttvirta forseta að láta

koma til Inngangsumræðu málefnin nr. 2 og 3 á dagskránni, á~ur
en eg skýri þínginu frá ástæ'ðum þeim, er einkum re~u, þ:í er hin
einstöku atriði í bænarskrá alþingis 1853 um stjórnarfyrirkomulag
Íslands voru íhuguð af stjórninni.

Forseti: Fyrir mitt leyti vil eg ekkert hafa á móti, að mál
þessi komi til umræðu, ef þíngíð vill leyfa það,

Eptir dagskránni kemur þá til umræðu konúnglegt álitsmál um,
a'ð hve miklu leyti almennar tilskipanir, komnar út í Danmörku árin
1853 og 1854, eigi að fá lagagildi á Íslandi.

J. Guðmundsson: Eg ætla, a'ð 5 manna nefnd muni vera
nægileg.

Forseti: Eg vil þá bi~ja þíngi'ð a'ðkjósa 5 menn í nefnd þessa.
Kosnir voru:

Þ. Jónassen með 17 atkvæðum,
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r. Finsen lIIe\\ 17 atkvæðum,
Þ. Guðmundsson 12
ll. G. Thordersen -- II
J. Péturseon 7

Forseti: Formaður nefndarinnar er Þ. Jónassen, sem eldri
en Finsen, og eg afhendi honum því skjöl þau, er viðvíkja þessu
máli.

Komíngsfulltrúi: Þegar nefnd sri, sem nú var kosin til að
íhuga þetta mál, er tekin til starfa, mun eg skýra henni nákvæmar
frá innihaldi íbrefi dómsmálastjórnarherrans til mín 9. f. m. Í
þetta sinn skal eg gjöra það i fáum orðum. Stjórnarh~rrann tekur
þá fyrst fram, a~ samníngar vi~ útlendar þjóNr, sem gjörðir hafi
verið þessi 2 ár, séu gildandi á Íslandi, þó þeir hafi ekki verið
lögteknir þar með serstöku lagaboðí, og það sama álítur hann að
eigi ser stað í tilliti til ýmsra annara almennra lagaboða, sem kornið
hafa út á þessu tímabili, t. a. m. ríkisernalaganna 31. júlí 1853,
laganna 7. jan. og 8. des. 1853 um hinar reikulu ríkisskuldir, aug-
lýsíngar 21. okt. s, á. um enska sjómenn, sem strokið hafa, og
ýmsra lagaboða um peníngamyntir, sem komið hafa út 1854, og
því hafi þessi lagaboð ásamt tílsk. 26. júlí 1854 verið send til Ís-
lands til að birtast almenníngi. En af öorum almennum lögum,
sem út hafa komið þessi 2 síðustu ár, heldur stjórnarherrann, ao
ekki geti korníð til skoðunar önnur, en lagaboð 3. marz 1354 um
breytíngu á hegningu, sem tilskipun 5. sept. 1794 akveður skottulækn-
um; þó se það sjálfsagt á þíngsins valdi að taka til yfirvegunar,
hvort nokkur önnur af þessum almennu lagaboðum eigi ao lögtak-
ast á Í~landi með breytíngum eða án þeirra.

Forseti: þao er þá næst að taka nr. 3 á dagskránni, og kjcífia
nefnd til ao yfirvega, hvort Gyðingum eigi ao leyfast ao taka ser
bólfestu ,i ÍSlandi, og vil eg biðja einhvern þíngmanna að stínga
upp á, hvað marga menn muni þurfa í þá nefnd.

J. Guðmundsson: Eg leyfi mer að stínga upp á því, ao þetta
mál verði falið á hendur nefnd þeirri, sem þegar er kosin til ao
yfirvega hin almennu lagaboð Dana 1853 -54.

Forseti: Ef einginn er á móti því, þá álít eg það vilja þings-
ins, að SYO se.

P. Petursson: Mundi það þó ekki vera rettara ab setja ser-
staka nefnd í málinu? og ætla eg að stinga upp á 3 manna nefnd.

Forseti: Fyrst sumir víljn hafa nefnd út af fyrir sig í þessu
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mál], en sumir ekki, bio eg þíngio ao greioa atkvæðí Hm, hvort vera
skuli,

Var það samþykkt með 11 atkvæðum gegn n, a\) kjósa skyldi
nefnd í mélíð,

Forseti let því næst kjósa 3 menn í nefnd þessa, og voru kosnir:
If. G. Thordersen. biskup, með 12 atkvæðum,
P. Pitursson, prófessor, 8
l'. Finsen, kanselírað, 6

Var þá lngaboblð afhent formanni nefndarinnar, biskupi II. G.
Thordersen;

Konúngs(ullt1"1íi: Nefnd þeirri, sem nú var kosíní þessu máli,
skal eg til upplýsíngar þessu málefni skýra frli þar al'! lútandi inni-
haldi áournefnds bréfs frá dómsmálastjórnarherrannm, og þínginu
skal eg nú einnig fyrir fram stuttlega greina frá því. Eg hef liOur
getio þess á þínginu, al'! stjórnin álíti það réttast, a'ð sú grundvall-
arregla, er grundvallarlög Danmerkur innihalda: a'ð trúarbragðamis-
munur eigi ekki al'! valda greinarmun í borgaralegum réttindum,
einnig nái til Íslands, einkum þar líkindi séu til, al'! hún verbí þar
þý'ðíngarmeiri, en verið hefur, eptir að verzlunln el' orðin frjáls, og
stjórnin álítur það því heldur æskilegt, al'! þessi lög, að minnsta
kosti mel'! nokkrum breytíngum, yrði lögleidd á Íslandi, og það þ"í
heldur, sem það má sjá af umræðum alþíngis, a'ð um það hafa
verið ýmsar meiníngar, hvort Gyðíngar eptir lögum, sem híngað til
hafa gilt, mættu taka ser bólfestu í Íslandi eða ekki; og virðist
stjórnarherranum híð fyrra vera samkvæmt tilsk. 13. júní 1787. TI
§ 4. og 10. Þaö se og kunnugt, að meðal Gyðínga séu margir dug-
legir kaupmenn, og reynslan hafi sýnt, að stuggur sá, sem mönnum
sumstaðar, t. a. m. í Noregi, leingi hafi sta'ðio af GyMngum," hafi að
lokum or'ðil'! al'! þoka fyrir þeirri sannfæríngu, al'!Gyðíngar yfir höfuð
sen nytsamir og frlðsamlr borgarar.

Á íslandi virðíst því síður astæða til að hafa ímugust á Gy'ð-
Ingum, þar eð menn vita til, að þeir hafa haft verslun og haldið
verzlunarfulltrúa á íslandi, og væri það því öeblilegt al'! neita þeim
um að taka bólfestu sjálfum í landinu, þar það mætti vírðast gagn-
legra" fyrir landið, a'ð þeir sjálfir settust þar að, en al'! þeir einúngis
hefðu þar verslunarfulltrúa sína.

Loksins getur stjórnarherrann þess, að hin ofannefndu lög muni
verða al'! lögtaka á íslandi mel'! þeirri tilbreytingu, al'! ei einúngis
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ritlendum Gyðfngum, heldur og þeim Gyðíngurn, sem eru danskir
þegnar, verbi leyft ab btisetja sig :i Íslandi.

Forseti: Eptir breytíngu þeirri, sem gjör~ var á dagskránni
samkvæmt tilmælum hins hæstvirta konúngs(ulltrtta, liggur það nú
mest fyrir, ao konúngs(ulltrúi skýri þínginu frá ástæ'bum stjórnar-
innar fyrir því, ao hún samþykkti eigi bænarskrá alþíngis 1853 um
f>tjórnarskipun Íslands.

KOn1lngs(ulltrúi: Samkvæmt því, sem fyrir er mælt í hinni
konúnglegu auglýsíngu til alþingis, skal eg nú skýra hinu helbráða
þíngi frá ástæðum þeim, er einkum hafa rá'bi'b, þá er hin einstöku
atriði í bænarskrá alþíngis um stjórnarskipun Íslands voru yfir-
veguö.

Stjórnin getur þess þá fyrst, a'b þó menn vildu álíta, að alþingi
væri þess umkomíb að bera fram bænarskrá um stjórnarrnálefni
landsins, hverja spurníngu stjórnin í þetta sinn vill láta liggja milli
hluta, þar e'b bænarskrá þíngsins um þetta mál var svo hóflega
samin, þá megi stjórnin þó ekki lata þeirri skoðun ómótmælt, sem
hrúknð hefur verið sem ástæða fyrir retti þíngsins til að frambera
þessa bænarskra, þeirri nefnilega, a'b komingsbréf 23. sept. 1848
innihaldi konúnglegt heítyrbí, er á nokkurn hátt geti takmarkað rett
komings til að ákvarða af fyllíngu valds síns, hverjum breytíngum
stjórn Íslands eigi að taka eptir þörfum alls ríkisins og landsins.
Á'burnefnt konúngsbréf gefur einúngis loforð um, að Íslendíngum
skyldi gefast kostur á, að láta í ljósi álit sitt á þjöðfundl, er til
þess væri kosinn, á~ur en nokkrar breytíngar væru gjörðar á stöðu
landsins í fyrirkomulagi ríkisins, og á þetta loforð var endi bundinn
með opnu brðfi konúngs 16. mal' 1850, er kallaði þjöðfundínn saman
í Reykjavík 4. júlí 1851. Tækifæri það, er þannig bauðst til að
íhuga stjórnarmálefni Íslands, notaði þessi þjóMundur á þann hátt,
að ekki þótti tiltækilegt a'b leggja fram nýtt frumvarp um stöðu
Íslands í fyrirkomulagi ríkisins; þar á móti var boðað í allrahæstri
auglýsíngu 12. maí 1852, að alþíngi skyldi halda áfram starfa sín-
nm á lögskipaðan hátt innan lögskípaðra takmarka, þánga'b til sá
tími væri kominn, að konúngi þætti tiltækilegt að gefa aðrar reglur
nm stöðu Íslands í fyrirkomulagi ríkisins, og skyldi þab þó ei verða,
fyr en alþíngi hefbí sagt um það álit sitt samkvæmt tilskipun 8.
marz 1843, § 79.

Á'bur en stjórnin víkur ser til hinna einstöku atriða í bænarskrá
alþingis, getur hún þess, að það, eins og konúng$fulltrúinn hafi
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drepið á, megi álítast úhaghæmt að akvarða , hvern myndugleika
einn hluti ríkisins skuli fá í stjórnarskipuninni, á\'Jur en útkljá\'J se
um stjórnarskipun ríkisheildarinnar.

Me\'J því þessi skoðun einkum hlýtur a\'J gilda í tilliti til þess,
hver málefni sem einstakleg og Íslandi ser í lagi víðkomandi skuli
leggjast undir löggjafarvald Íslands, þá álítur stjórnin í tilliti til
hins 1. uppástúnguatriðis í bænarskrá þíngsins um, að alþíng megi
fá löggjafarvald í löggjafarmálefnum þeim, er Íslandi einu viðkoma,
a'tl ei se ástæða til að leggja fyrir alþíng þessa árs lagafrumvarp
um þetta atriði ; þar á mót skuli það á sínum tíma hugleitt, að hve
miklu leyti alþíng muni geta. feingíð þvílíkt vald í þeim löggjafar-
málefnum, er snerta landið ser í lagi.

þar sem alþíngi því næst i 2. uppástttnguatriði sínu hefur beiðzt,
a\'J stofnuð yrði í Reykjavík yfirstjórn fyrir landið, getur stjórnin
þess, að stíptamtmaður Krieger hafi þegar 1837 komið fram með
uppástúngu um aðalstjórn á Íslandi, en atl stjórnin þá hafi ekki fall-
izt á hana. Þa\'Jvírðíst og, ef leggja ætti niður amtmannaembættin,
vegna vegaleingda og ýmsra samkynja erfiðleika mjög ísjárvert a\'J
draga saman á einn stað úrslit margra mála, sem híngað til hafa
verið falin amtmönnunum, með því það yrði mjög tvísýnt, hvort í
sýslumannaembættin - sem mörg eru svo lðleg, að ekki hafa feingizt
menn til að sækja um þau, þó ekki sðu gjörðar eins strángar kröfur
til hæfilegleika þeirra, sem undirdómara yfir höfuð - feingizt svo dug-
legir menn, að hættulaust yrði að afnema það eptírlit, sem amt-
mennirnir híngað til hafa haft með sýslumönnum. En þætti það af
þessum ástæbum nauðsyn al) halda amtmannaembættum framvegis,
mundi kostnaður sá, sem risi af stofnun þessarar nýju stjórnarsldp-
unar, verða svo mikill, a\'J Ísland hefði ekkert rá\'J til að leggja fe
fram til hans, þar e\'J svo er lángt frá, a\'J landið leggi nokkuð fram
af fe til almennra þarfa ríkisins, að, eins og nú stendur, hlýtur
konúngsríki'b af sínum efnum að leggja Íslandi talsvert fe á ári hverju.
þessar astæður teknar af fjárhag landsins gilda því fremur eptir-
Ieíðls, þar sem nú hverfur hagnaður sá, sem ríklð gat haft af hinu
forna verzlunareinkaleyfi á Íslandi, eptir að verzlunarlögin 1. apr.
þ. á. hafa ná\'J gildi, og stjórnin mun því ekki geta beíðzt framvegis
fjár til handa þeim landshluta, er, nú sem stendur, ekkert leggur
fram til almennra ríkisþarfa, og sem þar að auki er laus víð her-
þjónustu og helztu skattaálögur, sem liggja á ö\'Jruminnbúum ríkisins.

Þa\'J mun því verða árángurslaust, þó alþingi beíðíst eptir nýj-
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UIlI tilhögunnm, þegar þa\) ekki Ulll leið getur bent til, hvaðan fe
þao eigi a\) taka í landinu sjálfu, sem þar til útheimtist. En þetta
IIeldur stjórnin ao kunni ao lagast, þegar landið nokkra stund hefur
notið hinnar frjálsu verslunar, hvar víð kraptar landsins kunna að
aukast, ser í lagi þar eo það næstum því er laust vio tolla- og neyzlu-
gjald; og þegar nýtt jarðamat er á komið, heldur stjórnin, ao feing-
izt geti tilhlýNlegar tekjur með nýjum fasteignarsköttum. Og þegar
sveitastjórn er á komin, hyggur stjórnin, að hún muni geta niður-
jafnað á Iandsbriana þvílíkum tekjuskatti (lndkomsts7wt), er komið
gæti í staðinn fyrir konúngstíund, og aðrar opinberar tekjur til jarða-
bókarsjéðsins, er nú greiðast eptir mjög ójöfnum mælikvarða, og þar
ao auki eru ón6gar til landsins þarfa. Loksins mundi það veita
iirllugt að fá duglega menn í þessi nýju áríðandl embætti, er stringíð

hefur verlð upp á, þar sem það nú veitir örðugt að fá hæfilega
menn í embætti þau, sem nú eru og lagaþekkíngu útheimta.

þao, sem áour er lí vikið um íðskort til nýrra stofnana á Ís-
landi, finnur stjérnin einnig vera því til fyrlrstöðu, að fallizt verði
Ú 8. uppástttnguatriði alþíngis, sem fer því á flot, ao Iandsyfirrétt-
urinn ii Íslandi skuli verða æðsti dómstóll landsins í öllum íslenzk-
um málum, ao dómendum í réttinum verði fjölgað og laun þeirra
hækkuð, þ6 það annars væri æskilegt, að kjör yflrrettardómenda
þeirra, sem nú eru, og eins og nú á stendur, yrðu bætt. En þar
a\) auki er það, eins og konúngsfulltr1tinn hefur bent til, þessari
uppástringu til fyrirstöðu, að vlð landsyfirréttinn eru ekki skipaðir
neinir Iögfróðír málafærslumenn, þar sem þó í öðrum löndum við
hina æðstu dómstóla málin eru færð af hinum ágætustu lögvitring-
um, hvað eo næstum því verkar eins míkíð, eins og þekkíng og rðtt-
vísi dómendanna sjálfra, til þess ao málin fái hin rðttvísustu enda-
lok. Her við bætist enn þá, ao mál þau, er á ári hverju koma
fyrir yfírréttlnn, eru svo fá, ao þau standa ekki í neinu hlutfalli við
þann mikla kostnað, sem þyrfti til þess a~ bæta víð fleirum nýjum
mcolimum með hærri launum, nema þeir gætu um leíð haft önnur
embætti á hendi, sem væri þó í öðru tilliti ísjárvert.

Vlðvíkjandi 4. uppástúnguatriði þíngsins um, ao Ísland fái
hlutdeild í hinum boðaða ríkisdegi fyrir sameiginleg málefni ríkisins,
verður stjérnin að benda til, að þínglð hefur ekki gætt þess, at'>
landið, nú sem stendur, hvorki leggur eða getur lagt nokkuð fram til
ao bera sameiginleg lÍtgjöld alls ríkisins, eða til Iandvarna, og a\)
það getur þess vegna ekki, meðan svo er ástatt, haft rðtt til að
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beiðast hluttekníngar í sameiginlegu ríkisþíngi, sem einnig mundi verða
þýNngarlítil fyrir landið, sem eptir fólksfjölda ætti einúngis að kjósa
%.t hluta af meðlimum ríkis fundarins ; þar a\'J auki mundi, ef kjósa
ætti til þessa þíngs menn, er búsettir væru í landinu, málin verða
þeim a\'J öllu leyti ókunnug; en hvað sem öðru lfður, getur þessu
máli ekki orðið nú ráN\'J til lykta, þar eð það verður al'l koma til
skoðunar, þegar talað verður um stjórnarskipun alls ríkisins.

par sem alþíngi loksins, þegar það færir ástæður fyrir bend-
íngaratkvæði sínu í tölulið .5. um, a\'J úrlausn og meðferð íslenzkra
mála í Danmörku se falin einum embættisrnanní, einkum hefur bent
til hinna íðulegu stjórnarherraskipta, og til óvissu þeirrar og hvikul-
leika í meðferð íslenzkra mála, sem þar af rísi, þá verður það eing-
an veginn viðurkennt, a\'J stjórnarherraskipti se hættulegri fyrir með-
ferð íslenzkra mála, heldur en meðferð mála frá öðmm hlutum ríkis-
ins, því slík stjórnarherraskiptl standa einmitt í sambandi vi'ð grund-
valírarreglur frjálsrar stjrirnarsklpunar, sem alþíngíb einnig hefur að-
hyllzt, og Ísland hefur fullkomlega eins mikla vissu, eins og aðrir
partar ríkisins, fyrir því, að þráðurlnn í meðferð málefnanna haldist
víð sá hinn sami, fullkomlega eins vel og aðrlr landspartar geta átt
von á, þar e\'J stofnuð er serstök stjórnardeild með sínum forstöðu-
manni, og ritstofum, hvar meðferð allra íslenzkra mála fer fram.
I)ar e'ð enn fremur íslenzk málefni, sem híngað koma, ekki ern mörg,
og hin íslenzka stjórnardeild, jafnvel þó henni se falin meðferð græn-
lenzkra og færeyiskra mála, hefur minni verkahríng, en sumar aðrar
fitjórnardeildir, þá yrðí það astæðulaus byrði að setja slíkan em-
bættismann eða stjórnarherra, eins og alþíngí hefur farið fram á,
og stjórnin sæi ser ekki fært a'ð beiðast fjár;;tyrks til að bera þá
byrði.

Forseti: Næst er þá eptir dagskránni bænarskrá frá Eyfirl'l-
íngum, sem þingmaður þeirra er flutníngsmaður að, um rýmkun á
rðttíndum prentsmíðjunnar á Akureyri.

Var þá bænarskráin afhent flutníngsmanninum.
St. Jónsson: Aðalatriði þessarar bænarskrár er, al'l bíðja um

rýmkun á leyfisbrefi því, sem konúngur gaf prentsmiðjunní á Akur-
eyri, einkum víðvíkjandí retti til að prenta ýmsar andlegar bækur,
þær sem alþýðu varðar mestu. Ástæ'ður fyrir bæn þessari eru bæði
erfiðleikar þeir, sem Norðlendingum eru á að nálgast bækur að
sunnan IÍr Reykjavík, og líka, að prentun slíkra bóka mætti verða
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prontsmiðjunni .í Akureyri til töluverðs stuðníngs. Eg óska því, at
þínglð kjósi nefnd til a~ yfirvega þetta mál ítarlegar.

Konúllg.~fulltníi: Eg tók það fram, þegar eg setti þíngíð, að
málefni þau, sem stjórnin legðí fyrir í þetta sinn, væri SYO vanda-
söm og yfirgripsmikil, a~ þínglð þyrfti vel að gæta þess, a~ það tæki
ekki svo mörg mál a~ ser, að það yrði til fyrirstöðu vandaðri og
vel aígreíddrí meðferð hinna konúnglegu mála; og þetta vil eg því
.í ný ítreka. Hvað nú þessa bænarskrá snertir, þá verð eg a~ játa,
að eg óska alls gó~s prentsmíðjunní í Norburlandí, en eg verð samt
að rá~a þínginu frá að taka bænarskrá þessa til meðferðar, því spurn-
íng sú, sem hún ræðir um, er að nokkru leyti lögð undir úrslit
dómstdlanna, og álít eg þa~ því ótilhlýMegt, a\) þíngíð, meðan svo
stendur á, taki málefni þetta til umræðu.

St. Jónsson: Eg skal eingan veginn mótmæla hinum hæstvírta
Iwmíngsfulltrúa í þessu. En hya'O það mál snertir, sem prentsmiðja
Norðlendinga á nú í, þá er það risið af prentun einstakrar bókar,
sem Hélaprentsmíðja átti aldrei prentunarrétt á. Eg óska því, sem
fyr, að nefnd verði kosin í málið, því þó hún fái ekki tóm til að
ljúka því á þessu þíngi, eins og fyr hefur lítt ser stað, þegar mörg
og erfið mál hafa verið fyrir þínginu, eins og nú lítur út fyrir að
verbí, kemst þó málið betur í hreifíngu, heldur en ef það er nú
fellt strax. þeir, sem bænarskrána hafa sent, og felngið mer hana
i hendur, láta ser rnalið mjög umvarbandí, og vil eg því biðja
forseta, ao leita atkvæða um það, hvort þíngið vilji ekki setja nefnd
í málið, og ætla eg, a~ í hana se nóg að kjósa 3 menn.

Þ. Sveinbjörnsson: Eg vil óska þess af þínginu, ef nefnd
verður kosin í mál þetta, a~ meðlimir Iandsyflrrettarins verði eigi
kosnir í þá nefnd, og það af þeirri ástæðu, sem flutníngsmaðurinn
hefur hreift víb, að á máli stendur fyrir yfirdóminum, sem lýtur a'O
efni bænarskráarinnar.

Forseti bað þíngmenn þá að greiða atkvæði um, hvort kjósa
skyldi nefnd til a~ yfirvega málefni þetta, og urðu 8 atkvæði með
Því, en 13 móti.

Var bænarskráin þannig felld mco 13 gegn 8 atkvæðum.
Forseti: Eptir dagskránni er þá næst bænarskrá frá Mýra-

sýslu, er bíður um, að Straumfjörður og Brákarpollur verði löggilt
kauptún.

Var bænarskráin afhent flutníngsmannl hennar, alþíngismanni
Mýrasýslnbtía.
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J. Háoarbeson : Eg skal "iÐ þetta tækifæri leyfa mer að geta
þess, að eg veit af bænarskrá úr Norður-Miílasýslu, sem bíður um,
að Seyðísfjörður verði gjörour ab kaupstað í staðinn fyrir Eskifjorð,
sem nú er löggiltur kaupstaður, þessi bænarskrá er enn ókomin
til mín, en eg vona eptir henni í næstu viku, og ef hún kemur,
mun eg gjöra hana að minni uppástúngu.

J. Sigurðsson: Vegna þess, að MýrasÝ::ila er kaupstaðarlaus
og lángt þaðan til kaupstaða, þá bíður þessi bænarskrá um, ao al-
þíng vildi mæla fram með því vio konúng, að löggilt yrðu 2 kaup-
tún þar í sýslunni, nefull. Straumfjörour og Brakarpollur, Um
Straumfjörð hefur áour verið beðlð, og þar er reynd góo höfn, því
þar víðhelzt árlega uppsiglíng frá Reykjavík; en Brákarpollur er líka
höfn eða skipalega frá fýrri tío, og liggur einkar vel fyrir fleirum sveit-
um í Mýrasýslu, og ekki einasta það, heldur og líka Borgarfjarðarsýslu,
þao er nú ao sönnu ekki víst, þó kauptún þessi yrðu löggilt, að þar
yrðu byggðir kaupstaðír, fremur en svona verkast vildi; en það yrðl þll.
heimilt að koma þangað fyrir lausakaupmenn, hvort heldur innan-
ríkls eða utanríkis. Eg vildi því óska, að þíngio vildi gefa þessu
málefni gaum og taka það til nefndar; og held eg, vegna þess ao málið
er ekki margbrotið, en þíngmenn hafa nóg al'>starfa, ao nægi þriggja
manna nefnd.

Konúngsfulltl'lU: Í tilliti til þessarar bænarskrár get eg einnig
haldið mer til þess, er eg ál'>an sagðí um það, að þínglb tæki eigi aðrar
uppástúngur einstöku manna til meðferðar, en þær, el' brýn nauðsyn
bæri til. En þar að auki skal eg benda þínglnu til þess, ao innan-
rfkisráðherrann í bréfi til mín 23. apr. þ. á. hefur getlð þess, að
það hefði þótt óþarfi að endurnýja nú aptur það einstaklega leyfi,
er seinast var gefio með konúngsúrskurbí 2. marz 1853, til að sigla
upp Krossvík á Akranesi, vegna þess, að opið br. 19. maí f. á.
hefði leyft þeim föstu verzlunarmönnum á Íslandi al'>sigla upp aðra
staði yio strendur landsins, heldur en löggilta verzlunarstaðí, bæði
til al'>flytja þangað vörur, kaupa þar innlendar vörur, og selja þar
útlendar nauðsynjavörur. þetta leyfi virðíst að vera nægilegt til þess
að byrgja Borgarfjarðar- og Mýra-sýslu upp með nauðsynjavörur, og
létta vöruflutníng þaðan, þal'> virðíst því óþarfi al) biðja um, að
Straumfjörður og Brákarpollur séu gjörðir að löggiltum kaupstöðum,
eins og bænarskráin fer fram á, og ræð eg þVÍ þínginu frá al'> taka
hana til meðferðar,

Þ. Sveinbjörnsson,' Eg gjöri rá'6 fyrir, ao ílumíngsmaðurínn
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og eg seu þeir einu þfngmenn, sem þekkja Br.íkarpoll \CI, og eg;
kann sko eingu síður, en hann. I)a~ hefði því verið harla æskilegt,
að flutníngsmaðurinn hefúi komið með uppdrátt og mælíngu af Br.ík-
arpolli, og gefið þinginu nákvæma lýsíngu á dýpt hans og stærð,
svo og skýrslu um, hvernig ínnslglíngunní á Borgarfjörð er varið,
svo þíngíð gæti kynnt ser þetta betur.

J. Sigurðsson: Bænarskráin hefur legið á lestrarsalnum, og
hún lýsir bezt Br.íkarpolli og lei'ð þánga~. Annars er stórskipa-
leiðín gó~ og bein og nógu djúp, því um stórstraumaflóð er, þar
sem allra-grynnst er, her um bil 7 faðma djúp, og um smástraums-
fló\') .5 faðma djúp, og Kristopher Finnbogason, sem nákunnugur er
Borgarfirði og hefur mest kannað djúp hans, hefur sagt SYO frá, ao
um stórstraumsfjiiru hafi hann á lelðinnl fundið grynnst 12 fóta eður
2 faðma djúp; og í fyrra sumar leiddi hann inn á Br.íkarpoll haf-
fært skip, og þaðan fór hann með þao aptur, þegar hálf-fallinn var
út sjór, og þótti eingu hætt. Ilmvíddar-mal á Brakarpolll held
eg þurfi ekki, því það einasta er víst, að þar er full-rúmgóð og
full-djúp skipalega um fjöru sem flóð, brimleysa og skjól af öllum
áttum, því það er í sundi á milli lands og eyjar; og að fá þar
löggilt kauptún álitu menn það helzta meðal til a\') Borgflrðíngar
gætu haft not af frjálsu verzluninni, því menn kynnu gegnum ein-
hvern fulltrúa her að geta akkorderað þángað lausakaupmenn.
Þ:ingað er góður vegur á landi, og liggur vel við höndhm úr [)
sveitum MýrasÝ::llu, nl. Borgarhrepp, Stafholtstúngum, Norðurárdal,
þverárhlíð, Ilvítársíöu, og svo eins mörgum sveitum úr Borgarfjarð-
arsýslu, þar hægt er fyrir menn þaðan a\') fá skip úr IIvítá og Anda-
kílsa, og fara á klukkustund yfir fjörðinn.

J. Samsonsson: A\') nokkru leyti samkynja bænarskrá hef eg
fram lagt úr Skagafjarðarsýslu, og þegar forseti leyfir að leggja hana
fram á þíngið til að yfirvega ástæður hennar, bæti "eg við þar til
greindar ástæður mínum eigin.

Forseti: Eg vil þá biðja þínglð a\') skera úr, hvort nefnd skuli
kjósa í máli'b, eður eigi.

J. Guðmundsson: Eg vildi leyfa mer að tala fáein 01''0, áður
en kosið væri. Eg hef heyrt, að bænarskrá muni koma her til þíngs
um, að Sauðárkrókur Í Skagafirði fáist löggiltur til kaupstaðar, og
því stíng eg upp á, að máli þessu verði frestað, þar til er sú bæn-
arskrá kemur fyrir. Amtmaðurinn Í Norður- og Austur- umdæminu
leiddi á þínginu í hitt ið fyrra ljós rök að því, að Sauðárkrókur
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væri bæM að afstöðu og höfn og landslagi hið bezta kaupstaðarstæði
fyrir Skagafjarðarsýslu og nokkurn hluta Húnavatnssýslu, og þykir
mer því líklegt, ao menn her á þíngi gefi þeirri bænarskrá góðan
gaum, þar sem þó vel má verða, að menn finni ástæðu til ao taka
ekki eins til greina bænarskrána, sem nú er hel' umræðuefnið.

J. Samsonsson : Bíðjendúr gátu eingan veginn öoru trúað, en
alþíng mælti fram með því, ao SauOárkrókur feingist leyfður til
verslunarstaðar. þar er svo göð höfn, ao verslunarmaður Taae,
sem þar hefur legið, álítur höfnina þar aðra þá beztu fyrir öllu
Norðausturlandí.

Forseti: þao er bezt, að það bíði, þangað til bænarskráin
kemur.

J. Sigurðsson: Eg vil gjarnan vera hinum háttvirta forseta
samþykkur, að atkvæðagrelbsla bíði, ef fleiri sams lags mál eru ,í
ferðum, þar til þau geta komið til ínngangsumræbu.

P. Sigurðsson: Eg ætlaði einmitt að segja hið sama, sem þíng-
maður Slmptfellínga áour mælti, að bænarskrá þessari væri frestað
til ao ræðast í þínginu, eða kjósa nefnd í því. Nú er oss gefin ný
löggjöf um frjálsa verzlun ; en verkanir þessarar frjálsu verzlunar eru
þó ekki enn farnar að sýna sig, og vero a a'ð líkindum litlar á þessu
ári, og því sýnist mer ísjarvert að ræða mikið um oínstök verzlun-
arpláss að þessu sinni, heldur láta tío og reynslu upplýsa það, hvað
hentugast verði í þessu efni.

Forseti: Eg vil þá biðja þíngíð a'ð greíða atkvæði um, livort

fresta skuli máli þessu, en ekki a'ð fella það, eður ekki, þar til er
fleiri bænarskrár koma líks efnis.

Var síðan bænarskránni frestað meo 14 atkvæðum,
Síðan gat forseti þess, að venja heíbí vorið að kjósa 2 ritnefnd-

armenn, til þess að stjórna prentun þíugtjðíudanna og sjá IIIll þe,-;s
konar störf, og bað hann þíngmenn að kjósa til þessa starfa.

G. Einarsson: Um leíð og geinglð er til atkvæða, vil eg láta
það álit mitt í ljósi, að það muni varla vera í réttu formi ao kjésa
varaforseta í nefnd þessa, þar eo hann ,i í væntanlegri fjærveru
forseta, að hafa hlíbsjön af ritnefndar störfunum.

(Margir: jú. Varaforesti: varla get eg ætlac [iaö).
Voru síðan kjörnir ritnefndar-menn þeir P. PNHI'SSOIl llleG 1S,

og H. Kr. Friðriksson með 10 atkvæðum.
því næst gat forseti þess, a'ð til sín neru komnar eptlrfylgjandl

bænarskrár :

855



6. Frá Eyjafjarðarsýslu, um breytíngu tilskipunar á helgihaldinu.
1. Frá Árnessýslu, um að aftekin væri dauðahegníng fyrir barnsburð

í meinum, milli skyldra eða venslaðra.
8. Frá sömu sýslu, um vegabætur.
~. Frá Snæfellsnessýslu, um að fjölga dómendum í Iandsyflrrettln-

um og um a'ð setja her máls færslum enn.
10. Frá Barðastrandarsýslu, um stofnsetningu búnabarskóla her.
11. Frá sömu sýslu, um a~ auglýsa reiknínga opinberra stofnana.
12. Frá sömu sýslu, um breytíngu á sóknaskipun í landi her.

Gat forseti þess síðan, að eigi mundi fundur verða haldinn :í
morgun, ýmsra hluta vegna, og þar á meðal vegna þess, að nú væru
nefndarmenn að átta sig og komast niður í nefndum sínum. Kvaðst
og konttngsfulltrúi óska þess, a'ð eigi yrði fundur haldinn næsta
dag.

ll. Kr. Friðriksson: Eg vil leyfa mer a'ð mælast til, að for-
seti spyrji konúngsfulltrúann að því, hve nær menn megi vænta
skýrínga þeirra frá honum, sem segir í hinni konúnglegu auglýsíngu,
á 11. bls. stafi. 6, að hann skuli gjöra, um stofnun bánka á Ís-
landi; því eg álít málefni þetta næsta mikilvægt, og gæti vel verið,
að einhver þíngmanna vildi taka málíð upp á ný, SYO að það felli
ekki niður, og væri því mikilsvert ao hafa þessar skýríngar; því að
bæði gætu þær orðíð málinu til skýríngar, og mönnum til leiðbein-
íngar, hvernig í rnalíð skyldi taka.

Forseti: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hefur heyrt orð þíng-
mannsins eins og eg, og bið eg hann ao álíta þau svo sem fram
væru borin af mer.

Konúngsfulltrúi: Upplýsingu þá, er hinn heíðraði þingmaður
talaði um, mun eg bráðum gefa þínginu samkvæmt því, sem fyrir
el' lagt í hinni konúnglegu auglýsingu.

Síoan sleit forseti fundi, og ákvað fund næsta laugardag kl. ll.
1'. lll.

Fundi slitið.

7. júlí - fimmti fundur.
Allir á fundi. Gjörðabók frá síðasta fundi lesin upp og samþykkt.
Forseti,' Eptir dagskránni kemur nú fyrst til umræðu bænarskra
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þingmannsins úr Skagafjarðarsýslu Ulll löggildingu Sauðanírkróks,
sem kauptúns.

Var bænarskráin afhent flutníngsmannl, þingmanni SkagfirOínga,
og las hann hana upp svo hljóðandi:

Þa\) mun, sem verðugt er, að þakklát endurminníng hins hasæla
vitra og göba konúngs Kristjáns 8. mun jafnan hugföst hverjum
hyggnum Íslendingi, ser í lagi fyrir gjöf alþíngis, fyrir hvers tillögur,
ásamt frábænun dugnaði einstakra manna, ver nú höfum feíngið al-
frjálsa verzlun, sem vonandi er að landsbúum geti með framtíð orðlð
til hins mesta hagnaðar, ef þeir geta fært ser hana rðttilega í nyt,
en til þess útheimtist einkum eptir stjórnarinnar sjálfrar og flestra
vitra manna áliti, að veralanln geti sem mest dregizt að hinum eölí-
legu aðalhöfnum landsins og þeim föstu verslunarstöðum, sem að
eins getur átt ser stað, þar sem kauptún standa á hentugum stöðum,
hvar skipalega er trygg og rúm, og lendíng góo, sem og nægilegt
htisastæðí, og vöruflutníngar hægastir og kostnaðarminnstir.

Ver Skagflrbíngar höfum, enn sem komið er, ekki því láni ao
fagna, að kauptún vort standi á þvílík um stað, því í Hofsós, sem
verið hefur sá eini verslunarstaður í Skagaflrðí frá ómuna tío, er höfn
ótrygg og ekki mögulegt a\) fjölga húsum, hvað bezt sest af því, a'ð
þegar fyrir nokkrum árum annar verslunarmaður vildi byrja verslun
þar og byggM þar eitt hús, var það flutt þaðan að ári liðnu, og sett
niður, þar sem nú er kallaour Grafarós, en hvar þó varla er pláss
fyrir 3 hús, því síður fleiri, svo eingar líkur eru til, að á hvorugulll
þessara staða geti komizt upp nokkur verulegur bær, sem geti tekið
á móti öllum vörum þeim, sem bjóðast, og ver því megum her
eptir, eins og nú hefur verið tllfellið í nokkur ár, flytja vöru vora
til ýmsra annara kauptúna, svo sem Skagastrandar í Húnavatnssýslu.
Síglufjarðar og Akureyrar í Eyjafjarðarsýslu, og þannig fara á mis
víð þann hagnað, sem vænta má af alfrjálsri verzlan.

Oss sýnist, að bezt yrðí raðln bót á vankvæðum þessum, með
því at> leyfð yrði verzlun á Sau'bárkrók, og setja þar kauptún; er
þar skipalega gó\) að öllu, og hentugt byggíngapláss, og liggur
vel víð aðflutníngum, bæði vegna vega og vatnsfalla, frá meiri hluta
sýslunnar og frá nokkrum hluta Húnavatnssýslu. Og er því Sauð-
árkrékur sá einasti staður í Skagafjarðarsýslu, sem hefur verið á-

litinn og það af stjórninni sjálfri, og má álíta, líklegur til, að þar
yrði korníð á fót einu af þeim stærri kauptúnum. því biðjum ver
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hið helöraða alþíngi, sem haldið verður sumarið 1855, að taka nuil-
efni þetta til yfirvegunar og senda vorum allramildasta konúngi bæn-
arskrá um: að sérhverjum, sem vill, verði gefið leyfi til að verzla á
Sau'bárkrók og byggja þar.

J. Samsonsson : Aðalástæðurnar eru nú framteknar í bænar-
skrá þessari, en því vil eg leyfa mer að bæta vlð, að þessi staður
er til forna uppsígldur af Einglendíngum, og síðar Ilollendíngum.
þar um má lesa í reisubók Ólafs Ólavíusar, bls. 280., sem og það,
að hann telur þar góða höfn, og betri, en á Hofsós. Í seinasta al-
þíngi her fyrir heyrðu menn álit og tillögur amtmanns Havsteíns UllI

Sau'bárkrók í þessu tilliti. Alþíng sendi þá bænarskrá sína til kon-
úngs í verzlunarrruílinu, og tók þá fram serstaklega um Sau'bárkrók.
Mer er því ókunnugt um ástæður þær, sem gætu gjört þínginu mí
nauðsynlegt að apturkalla þessa bæn sína.

Þ. Jónassen: það hefur jafnan verið skoðun mín, og er enn,
að það væri ekki til neinnar uppbyggíngar fyrir landsbúa að fjölga
her kaupstöðum, og þessa skoðun mína hef eg einnig látið her fyr
í ljósi á þínginu, þegar til rætt hefur orðið um verzlunina. því auk
annars, sem telja má gegn fjölgun kauptúnanna, er það atriði, að
hún sundrar kröptunum, og dreifir verzluninni, í stað þess að halda
henni saman, en það er skilyrði fyrir hinni frjálsu verzlun, að vöru-
byrgðir landsins dragist sem mest saman á vissa staði, eða með öðr-
um orðum, að her komist upp efnagóðir kaupstaðir. Þessa skoðun
á fjölgun kaupstabanna hef eg enn, og hún er líka, að því leyti
eg þekki til, farin að ryðja ser til rúms hjá allmörgum, þó hún se
hvergi nærri orðin almenn, eins og sjá má af bænarskrám lands-
manna í því efni, sem nú eru komnar til þíngains. lhað nú bæn-
arskrána um kauptún á Sau'bárkróki snertir, þá er það viðurkennt,
að þar se góð höfn, og hentugt kaupstaðarstæðl, og miklu betra, en
á Hofsós, og mer skilst það því vera meiníng bænarskráarinnar, að
Hofsós og Grafarós skuli leggjast af, og aðalkauptún Skagfir'bínga
eptirlelðis vera á Sauðárkróki; en það held eg varla geti orðið eptir
héraðslagínu, Meiri hluti sýslunnar liggur fyrir austan Héraðsvötnín,

- en hinn minni fyrir vestan þau, og geta innbúar hins síðargreinda
hluta torfærulaust sókt til Skagastrandar, og eiga sjólelðls örstutt úr
SauMrkróki á Ilofsés og Grafarós, líka eiga margir þar skip og
báta til flutuínga, Í þessu er því, að mer finnst, mötsögn, að vilja
gjöra minna hluta héraðsbúa lettara fyrir með því a~ þýngja á fjöld-

858



anum, þ,·í ef þal'! er ókljúfandi ao fara austur yfir Ilerao;;vötlliu, lí þetta
Ser eigi síður stað, þegar þarf að fara úr sýslunnar austurhluta í
SauMrkrók; þegar nú það er athugað, al'! flutníngar eru nú orðnir
svo frjálsir, svo flytja má og sigla inn á hverja vík, svo se eg einga
nauðsyn til, al'! hafa fasta verzlun á SauMrkróki. þal'! einasta, sem
mér þykir tiltækilegt í þessu efni er þal'! al'! flytja Grafarós til Sauð-
árkréks, því al'! hafa 3 kaupstaði í Skagafjarðarsýslu er sannar-
legur óþarfi, og al'! því leyti einnig skaðlegt, Verzlunarkraptur og
vörubyrgðir tvístrast og sundrast þar því meir, sem kaupstabirnir
eru þar fleiri, og yrði þá varla mögulegt al'! njóta nokkurs hagnaðar
af hinni frjálsu verzlun. Eg finn því einga astæðu til al'!mæla með
Því, al'!SauMrkrókur verði gjörður al'! löggildu kauptúni.

J. Samsonsson : Eg yerl'! al'! vera því aldeilis IIIótfallinn, sem
hinn háttvirti konúngkjörni þíngrnaður nú sagbí, nl., al'! meiri hluti
sýslunnar væri austan Héraðsvatna, sem höndlaði í Hofs- og Grafar-
óss höndlunarstöbum, og er nokkur orsök þar til: nauðsynjavöru-

skortur ár eptir ár, sem þar á heima. Af þeim helmíngi sýslunnar
höndla Fljótamenn á Siglufirðl, og í sama parti sýslunnar ao framan
höndla margir norður á Eyjafirði. Þao er og heldur hvorki vilji
minn eður bibjenda, að fjölgað verði þar verslunarstöðum, heldur
hitt, al'! saman draga afl verzlunarlnnar li þann staðinn, sem bezt
er þar til fallinn til lands og sjóar, og það er á SauMrkrók. Og
fáist hann þar til leyfður, verður Grafaróss-höndlun þ:ingal'! flutt af
sínum 8tað, hvar höndlunín á mí á fleiri vegu erfitt uppdráttar.
Og, án þess að fara her um fleiri orðum al'! sinni, fel eg hinu heíðr-
aða þíngi og sanngirni þess að yfirvega nakvæmlega þetta
málefni.

J. Guðmundsson: Eg er öldtingls samdóma hinum háttvirta 3.
konúngkjörna þíngmanni í því, al) aðalundirstaða verzlunarínnar se
öflugir kaupstaðir og þar af Ielðandl nægar vörnbyrgúir; en til þessa
iithehntlst aubsjaanlega, að bæði kaupstaðarstæðinu og höfninni se
svo varið, al'! þar geti verið mörg verslunarhris og sókt atl mörg skip.
Nú er það upplýst, að kaupstaðlrnír Grafarós og Ilofsós geti aldrei
orM\') stórir, því þar komast ekki fyrir fleiri hús en nú eru þar.
Aðalspurníngín verður þá, hvort hinn 3. kaupstaður, Sauðrírkrókur,

sem nú er verfð að biðja um, geti ekki orNtl svo stór og öflugur
kaupstaður, sem þörf er á í svo fjölmennri og ríkri sýslu, sem
Skagafjarðarsýsla er. - þetta sýnist nú ekki að eins að vera gjört
sennilegt af flutníngsmannl og í bænarskr.ínnl, heldur voru í hitt iú
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fyrra fær~ a~ því gild rök af aruuuannlnum í Norður - og Austur-
amtinu, sem þ,í var her á þíngí, eins og sjá má af bænarskr.í þíngs-

ins til konúngs um verzlunnrmalíð. Þa'O er því einmitt af sömu
ástæðum, sem hinn háttvirti 3. konúngkjörni þingmaður byggði ii

mótmæli sín móti þVÍ, a'O nefnd yrðí sett í þessu máli, að eg fylgl

því fram, a'O nefnd verði sett.
J. Samsonsson: Eg vil biðja forseta a'O leita atkvæða um,

hvort eigi skuli kjósa nefnd Í mallð.
St. Jónsson: Eg leyfi mer að geta þess, að þab var VÍ5t ekki

melníngín, a'O kaupstaðirnir yrðu 3, heldur að SauMrkrókur yrði
aðalverslunarstaður í Skagafirðl, og a'O hinir 2 kaupstablrnlr legoust
niður eða flyttust yfir á SauMrkrók, sem myndi með tímanum leiða
af sj.ilfu ser. Eg er þess vegna með því, að nefnd verði kosin
uuíllb.

P. Petursson: Eg get ekki skilið Í því, að kaupmennirnir
Grafarós eða Hofsós geti verið skyldir a'O flytja sig áSauMrkrók,
og þVÍ er eingin vissa fyrir því, að þessir smákaupstaðir í sýslunni
mundu fækka, þó Sanbarkrókur væri gjörður að verslunarstað. þar
sem hinn H. konúngkjörni þingmaður talaði um, hve nauðsynlegt
væri, a'O verzlunin gæti dregizt saman ,í fáeina staði og að þessir
kaupstaðlr gætu eflzt sem mest, þá tók eg orð hans svo, a'O hann
meinti til Akureyrar, en ekki til SauÚ1Írkróks. En af því eg el'
kunnugur, hvernig til hagar þar nyrðra, vil eg þó mæla með því,
ab nefnd verði sett í þessu máli.

G. Brandsson: Eg held það hafi verið nokkur misskilningur
fyrir hinum háttvirta konúngkjörna þíngmanni, sem mí settist niður,
þar sem hann tók SYO meiníngu manna, a'O þeir ætluðust til, að
eigendur Hofséss og Grafaröse yrðu skyldaðir til al'! leggja þessa
kaupstaði níður ; heldur var það meiníngin, að þessir kaupstaðir
mundu með tíðinni leggjast sjálfkrafa niður, þegar kaupstaður væri
kominn í SauOárkrók, af Því þar væri svo miklu betra kaupstaðar-
stæði og tryggari skipalega (J. G.: mikið rett); og tillögur amt-
manns Havsteíns á seinasta þíngi lutu einmitt a~ þessu sama. þ,í
var talað um, að húsin í Hofsés væru orðin mjög fornfáleg, og
mundi varla verða farlð að byggja þau á ný, þegar þau gætu ekki
leingur staðið, ef kaupstaður yrðí um þa'O Ieytíð farinn að myndast
í SauMrkróki. Mundi þó amtmaðurlnn, sem er bréðír kaupmannsins
í IIofsós, varla hafa getið þessa til, hefðu honum eingin líkindi
þókt þess, og þess síður fýst, að SauÚ1Írkrókur yrði löggiltur fyrir
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verslunarstað, ef hann hefði áliti\') þetta vera skyldurof víð bróður
sinn. Þa\') hlýtur mí a~ vera hverjum manni í augum uppi, al)
utanríkismenn muni fremur leita á þær hafnir, 'þar sem trygg er
skipalega, heldur en hinar, sem eru hættum eiri. Einn hinna kon-
úngkjörnu þíngmanna talabí um, a'b vöruflutníngar væru nú orðntr
frj.ílsir, líklega í þeirri meiníngu, al) flytja mætti vörur frá kaup-
stöðunum inn áSauMrkrók; en svo væri ekki síður, ef hann yrði
liiggiltur, því þá mætti flytja þaðan á sumrum inn á þær ótryggari
hafnirnar, og væri hætturninna a'b staldra þar víð lítinn tíma, heldur
en a'b liggja þar mjög leíngl, eins og nú mun eiga ser stal), hvar
þessir kaupstaðir eru.

J. Sigurðsson: Eg hef ál)ur heyrt her ~í þínginu þær mein-
Ingar af einstöku mönnum, að betra væri, að kaupstaðir væru færri
og stærri, og get eg að því leyti fellt mig vil) meiníngu hins 3. kon-
úngkjörna þíngmanns, al) betra se al) nokkur veigur se í kaupstöðum,
heldur en al) þeir séu mjög margir og mjög smáir. Eg vil t. a. m.
halda, það geti verið full-verulegur kaupstaður í hverri sýslu, ef 1
kaupstaður 'Væri í sýslu, þó þeir ekki yrðu nú eins stórir og Reykja-
vík, því eg held a\') hún 8e nú orðin full-stór, ef ekki of stór, og dreg
eg það af því, a'b hana skortir einatt vörur og mat, þó bæðí mörg
héruð landsins og reíbararnir erlendis kappkosti af öllum kröptum
al) draga a\') henni. þar á móti hafa smærri kaupstaðirnír, t. a. m.
Stykkishólmur og Eyrarbakki, haft nægar matvörur og getað hjálpað
(jl)rum. Eg meina því, a\') ef talað er um að hafa 3 kaupstabi í
Skagafjar'barsýslu, þá mundi mega tala um, að 1 kaupstaður gæti
orðið full-verulegur í Mýrasýslu. Hinn 3. konúngkjörni þíngmaður
gat þess, a\') leyfi væri fyrir að selja og flytja vörur á hverja vík,
sem maður vildi; en þess er að gæta, al) það leyfi hafa ekki nema
fastakaupmenn. En eg held það væri það helzta meðal til al) hafa
not af frjálsu verzluninnl, ef menn gætu feíngið til sín lausakaup-
menn, hvort heldur innanríkis eða utanríkis, og ef það er satt, sem
sagt er, að stjórnin hafi auglýst það, að ver skulum nú sjálfir sorga
oss fyrir vörubyrgðum, síðan verzlunarfrelsíð 'Var gefið, þá finnst mer,
alþíng ætti að greiða frjálsu verzluninni gáng, en ekki að trafala
hana, og af því að uppástúngu frá Mýrasýslu í þessu sama efni var
í fyrra dag frestað a\') nefndarkosníngu, þá 'Vil eg spyrja, hvort hún
getur nú ekki lagzt til þeirrar sömu nefndar, sem nú verður líklega
kosin í þessu máli um löggilding áSauMrkrók. (Kom'ingsfulltrúi:
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Eg vil gjiira þingmanninn varan ,'i~:tO fara ekki svona langt inn í
málið sjálft). Eg var líka Minn at enda Wlu mína .

.1. Guðmundsson: Eg vildl, riour en til atkvæða el' geínglð,

~Jlyrja, hvort eg hafi tekio rett eptir, að híngað væri von ii samkynja
hænursknun Ulll Seyðlsfjörð og Krossvík, því þeim mundi mri sko
wr'oa skotið til sömu nefndar, ef hún yrðí kosin, og þ:í yrðl al',

haga kosningunni þar eptir.
Af því ao meinÍngar manna voru tvennar um það, hvort setja

skyldi nefnd í mallð eoa ekki, let forseti greiða 11111 þao athrpoi
og var samþykkt, ao nefnt! skyldi kjúsa.

Var þá stúngio upp ,i 5 manna nefnd, og \01'11 þesslr kosnir
hana:
.1. Samsonsson
J. Sigw'ðsson
Þ. Jónassen
.J. ITávarðsson

mco 18 atkvæðum,
16
15
15

J. Kristjánsson. 11

Var bænarskráin þá afhent formanni nefndarinnar, alþingismanni
SkagfirOínga, J. Samsonssyni.

Forseti: Eg vll spyrja þíngíð, hvort það var ekki meining
þess, að samkynja bænarskr.ír, er koma kynnu, yrðu án frekara um-
tals afhentar þessari nefnd til meðferbar.

P. Sveinbjörnsson: Eg vil vekja athygli þíngsins á þVÍ, að
mer sýnist það eigi sem réttast, að velja flutníngsmenn bænarskránna

í nefndir um þær, því þeir yrðu ab líkindum hvað hlutdrægastir í
meðferð málanna. Eg get þessa, rin þess að eg vilji þar með ekki
láta hvern þíngmann sj:ilfrá'ðan um, hverja hann kýs í nefnd.

M. Andresson: Eg er fullkomlega samþykkur hinum heíðraða
1. komingkjörna þíngmanni um, at það væri æskilegt, ef flutníngs-
mennirnir væru ekki valdir í nefndir. En hvað þá nefnd snertir,
sem her ræðir um og nú var kosin, þá vona eg at þetta verbí ekki
ao sök, þar e~ í þá nefnd er og sá valinn, sem mest mælti móti
nefnd í málinu.

J. Sigurðsson: þessi þíngmaður talaði það, sem eg vildi sagt
hafa, að ekki þyrfti að slá því víð, að ekki veldist mótmælandi
í nefndina; annars munu þíngmenn hafa frelsi til, at kjósa eptir
eigin geðþekkni í nefndirnar (P. Sveinbjörnsson: þa'ð er sjálfsagt).

G. Brandsson: Eg held a\') tekizt hafi mjög vel að kjósa menn
í nefnd 1)(,'3'3a. því þó þeir tveir flutningsmenn samkynja bænarskráa
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yl'tu í henni, þá eru þeir þ(í minni hlutinn m6ti hinum þremur,

sem leingra eru aö, og málinu því ao öllum líkindum fjærskyldari.
Forseti leitaði þá atkvæða þíngsins um, hvort ekki skyldi af-

henda þessari sömu nefnd bænarskrana um Brákarpoll, og var það
samþykkt meo atkvæðafjölda.

Forseti: Eptir dagskránni kemur þá til umræðu bænarskrá
hins 5. korningkjörna þíngmanns, um að stofnaour yrbí lagaskóli í
Reykjavík.

Bænarskráin afhent flutníngsmanni.
P. Pl'tursson: þessi bænarskra, sem hlj óoar um, að lagaskóla

yroi kornið upp her í Reykjavík, er mer send af fyrveranda forseta
alþíngis herra Jóni Sigurðssyni í Kaupmannahöfn, og undirskrifuð
af 17 stúdentum þar. Nú af því málefni þetta er svo mlkllvægt,
og þar eo bænarskráin er svo hógværlega samin, þá hikaði eg mer
ekki víð, að gjöra hana:to minni eigin. þao er öllum ljóst, hve
affarasæl hin innlenda menntun jafnan er, og hvað hún er öllum
landsmönnum holl. Eg vona því, ao þíngið taki þetta mál til ná-
kværnrar yfirvegunar, og eg treysti þínginu því heldur til þessa, sem
þessu máli var her hreift á hinu 1. alþíngi 1845, og það er víst,
að framkvæmdarleysi þessa máls hefur ekki komið af viljaleysi
stjórnarinnar, heldur af því, ao hún hefur haft um svo mörg önnur
umfángsmikil og vandasöm mál ao fjalla. þetta mál er nú orbið
eitt eptir af þeim mikilvægustu málum, sem þjöðln hefur latíð al-
þíngi bera upp fyrir konúng. - En eg vil ekki fara her um fleiri
orðum ao sinni, heldur óska, ao nefnd verði sett í mállð, og stíng
upp :í 3 manna nefnd, því ég ætla það nóg, helzt ef í hana eru
valdir þeir menn, sem bezt þekkja til laga og lagakennslu, sem her
eru margir á þíngínu.

Konúngsfulltrúi: þessi bænarskrá er að vísu vel orðuð og i
henni margt á göðum rökum byggt; en þó álít eg margt vera mjög
athugavert, sem ekki er drepið á í bænarskrá þessari, en sem koma
yrði til yfírvegunar, áour en þessu máli yrðí rá'ðio til lykta; en um

þao vil eg mí ekki tala, meðan einúngis er spnrníng um, In-ort
kjósa eigi nefnd í málinu. Einúngis vil eg benda þínginu til að
íhuga það vel, hvort það muni verða til nokkurs að fara á flot
bænarskrá um þetta, ef þíngið ekki um leið getur bent á fe til ao
stofna og viðhalda þessari stiptun, því samkvæmt skýrslu þeirri, er
eg á síbasta fundi gaf þínginu, mun fjárstyrks frá stjórnarinnar hálfu
í þessu tilliti ekki vera að vænta.
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P. PNlIfSSOn,' Eg vil elmingls leyfa mer, vegna þess, sem
hinn hæstvirti 1.-0mí ngs(u lltr1Í i nú drap lí í tölu sinni, a\') geta þess,
ao bænarskr:iin fcl' því alls ekki fram, ao kennsla í lögum verði
af tekin fyrir Íslendínga í Kaupmannahöfn, heldur að sá skóli, sem
her yrði stofnaður, gæti sparað mönnum að sigla til Kaupmanna-
hafnar, til að taka hið svo kállaða "dansk- juridisk Eæamen", eða
hio miður fullkomna próf í lögum. Reynslan sýnir að vísu, ao
margir af þeim, sem þetta próf hafa tekið, hafa oroio ágætustu og
hcztu embættismenn, en þetta er eingin sönnun fyrir því, ao s.í
menntunarvegur, sem þeir hafa neyðzt til að fara, se göður, heldur
sýnir það öllu fremur, hve ágæta hæfilegleika þessir menn hafa
f'jálfir haft; hver veit, nema þeir hefðu orðið enn duglegri, hefðu
þeir teki\') þetta próf í landinu sjálfu, og numið lögin þar? --
Hvað efnahag vorn snertir, þ:í mundi hann a\') vísu ekki nægja til
þess, að 'er gætum stofnað þenna lagaskóla af eigin efnum. En
eg hef ekki misst það traust á stjórninni, að hún myndi ekki vilja
styrkja til ao koma slíkum skóla upp, eins og öorum þeim stofn-
unum, sem miða til a\') auka menntun og hag vorn Íslendínga. Eg
vil því alls ekki sleppa þessu mikilvæga máli, og vona, að þíngíð
kjósi nefnd til að íhuga það, þ"Í heldur, sem þínglð hefur nú þegar
tekið ýms önnur miður aríðandl mál til meðferðar.

Þ. Sveinbjörnsson,' Eg skal leyfa mer að geta þess, að her
eru svo sem 20 verzleg embætti til, sem þessi lagaskóli ætti að fylla,
en nú eru um 20 Íslendíngar a\') stúdera lög Í Danmörku. Eg held
því, að það yrði gagnslítið og varla gjörandi ao setja á fót kostn-
aðarsama stiptun her á landi, til að mennta þessi embættismanna-
efni, þar sem varla þyrfti að búast víð, að fleiri en 1 útskrifaðíst lí
ári, og menn mundu sigla eins eptir, sem áour, til að nema lög í
Kaupmannahöfn. Eg ræð því frá því, ao þfngíð skipti ser nokkuð
meira af máli þessu.

P. Petursson,' þa\'J er að vísu satt, að sýslumannaembættin her
á landi eru fá, en eg ímynda mer, ao ef her kæmist upp lagaskóll,
þá mundu færri sigla eptírleíðis til að lesa lög, og kjósa heldur að
nema þau hjá hinum ágætu lagamönnum her. SyO mundu og fleiri
verða til að leita sonum sínum slíkrar menntunar, þó þeir lærðu ekki
beinlínis til ao fá embætti. Víð þetta mundi þekking á lögunum og
lotníng fyrir helgi þeirra eflast og útbreiðast meðal alþýðu. Eg hefði
geymt þessa ástæðu, eins og aðrar fleiri, sem eg hef fyrir máli þessu,
ef ekki hefðu komið nein mótmæli gegn því, ao nefnd yrbl sett.
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E. 6. Kúld: Hinn heiðraðl 1. kom1ngkjörni þíngmabur tók af
mer ómak, er hann mælti það, sem eg vlldí sagt hafa. Eg get ó-
mögulega kallað það skóla, þó þaðan kæmi einn maður á ári, og
stundum kann ske einginn. IIYa\'J efni vor snertir, þá eru þau a~ vísu
ekki mikil. En það er vel snemmt að tala nm þau nú; því her er
elnúngis spurníngin, hvort setja skuli nefnd í málíð eða ekki. Kann
ske nefndin, ef hún yrði sett, fyndi einhvern fjárstofn í landinu, eða
einhver rá~ til að koma stofnuninni á fót, þó menn sjái það ekki í
þessu augnabliki; það er með öllu óljóst enn, hvernig nefndarálltíð

verður, meðan einúngis er verið að tala um, hvort nefnd skuli kjósa,
og ætla eg mer að mæla fram með nefnd í þessu máli, því mer
þykir það svo miklu varða í sjálfu ser.

Þ. Jónassen: Eg efast eingan veginn um það, að stjórnin gefi
allramildilegast leyfi til a\'J stofna lagaskóla her, ef ver viljum gjöra
það á vorn eiginn kostnað, Eptir bænarskránni mundi þessi skóli
kosta 3 - 4 þúsund ríkisdali um ,lrio, og því fe yrðí, eptir minni
skoðun, a~ jafna niður á landið. Eg get ekki neitað því, a~ mer
þykir þetta mikið áhorfsmál, og einnig það, a~ stofna slíkan skóla,
þó þess væri kostur, með tilliti til þeirrar reynslu, er draga má af
prestaskólanum okkar, þar sem þó prestsembættln eru hátt á annað
hundrað að tölu, en lærisveinarnir þrátt fyrir það mjög fáir. Eg ætla
því peningum þeim, sem slíkur skóli útheimtir, til margs annars betur
varið, t. a. m. til betri læknaskipunar, eða annars þvílíks. Eg get
nefnilega ekki ætlað, að slíkur skóli, sem her ræðír um, mundi geta
þri/ht her, eða orðlð að sönnu gagni, hvað gó~ir sem kennararnir
víð hann kynnu a~ vero a, því skóli með 2-3 kennurum er ekki
skóli nema a~ nafninu, og svarar eingan veginn kostnaði, en, að
fleiri mundu sækja skóla þenna, en 2 eða 3 um árlð að meðaltali,
er ekki að gjöra rá~ fyrir. þar að auki vantar oss fe til þess að
koma upp og standa straum af slíkri stofnun, því, að stjórnin muni
leggja oss til þess fe úr ríkíssjóðnum, getum ver ekki vonazt eptir,
eptir því, sem ver höfum heyrt og ráða má af orðum hennar, t. a.
m. víðvíkjandi bændaskólanum og stofnun hans. Eg get því ekki
lagt með nefnd í þessu máli.

P. Sigurðsson: Eg get þó ekki verið samþykkur hinum 3.
konúngkjörna þingmanni, er nú settist niður, Eg álít alla þá mennt-
un þjöðlegrl og okkur hollari, er feingizt gæti á landi her, heldur
en þurfa ao sækja hana fram til Danmerkur; og þó kennslan væri
fyrst um sinn minni, verður hún þó ao líkindum heilladrjúgari; eg
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vero og ao hafa þ,i von til i:1tjórnarinnar, og eg ,Hit nokkurs konar
skyldu hennar, ao reisa og sty'úja þá vísindastofnun her Í landi,
hvar í þeir menn gætu fclnglð menntun, er hafa ættu lÍ hendi Wg-
reglustjórn og valdstjérnarembættl her í landi, þar sú sa~tt hefur
einkum komingssýslun :i hendi; því þó stjrlrnln daufheyríst vi\'! ao
stofna menntunarskóla, sem vlð, bændastðttln, gætum notið menntunar
við, þá vona eg samt, a\') hún góMúslega styrki þetta fyrirtæki, ac
menn geti ná'ú nokkri menntun her innanlands í lögfræbí, þegar
hún hefur eflt guðfræðiskennsluna. þao er líka aðgætandi, ao þegar
In-er, sem nú vill nema nokkra lögfræði, á ekki kost á því, annan
en sigla til Danmerkur, þá fer allt það fe, er menn þessir þurfa til
a\') kosta, burt úr landinu. Eg er því uppásttíngunni samþykkur þar
í, ao þessi menntunarskóli væri landi voru mjög nauðsynlegur.

P. Petursson: þar sem hinn 3. komíngkjörni þíngmaður dró
dæmi af prestaskólanum, og heit, ao þessi skóli gæti ekki Þrlfizt, af
því SYO f<Íir gcingju lÍ prestaskólann, þá verð eg öldúngis að mót-
mæla því, að f á i r hafi geíngið á prestaskólann , því með tilliti til
krfngnmstæðanna ern þeir þvert á mót m a I' g i r, því síðan presta-
skólinn hófst, hafa einir 3 menn farið til Kaupmannahafnar til að
nema þar guðfræði, en hinir allir gelngíð á prestaskólann. Hinn
sami þíngmaður gat þess, at svo margir Íslenzkir strideritar læsu nú
lög vio háskólann, og hafði þetta einnig sem sönnun fyrir því, að
lagaskóli her í landi mundi geta hænt fáa ao ser; en mer sýnist
þetta einmitt sönnun fyrir hinu gagnstæða, því það er auðsj.íanlega
tímans andi, að fleiri vilja nú leggja sig eptir lögum, en guðfræðí,
og hafi prestaskólinn getað, síðan hann var stofnaður, hænt að ser
alla þá Íslendínga, sem ætluðu ser að lesa guðfræðí, nema eina þrjá.
þá Be eg ekki neina <Ístæou til, að miður mundi takast til fyrir
lagaskóla, yrbí hann stofnaour her í landi. En hvað efnahaginn
snertir, þá hef eg einga ástæbu til að vantreysta stjórninni um styrk
til að koma skólanum upp; þó hún hafi sagt, að ver yrðum ao bera
þann aukakostnað, sem beinlínis flyti af hinni frjálsu verzlun her á
landi, þá hefur hún ekki auglýst meira enn um það efni. þvert á
móti höfum ver reynslu fyrir því, að stjórnin er fús á ao styrkja
alla andlega menntun og stofnanir, sem þar að lúta, eins í þessum
parti ríkisins, og öbrum.

Þ. Jðnassen : Mer finnst það þó bæði eðlilegt og líklegt, a.tl
stjórnin mundi ætla oss ao bera sjálfum þann kostnað, sem þessi
skóll hefbí í fðr mco ~er. Eg get þess þar fyrir eingan veginn til,
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a~ hún mundi ekki vilja veita stofnun þessari einhvern styrk: þó
þa~ yrði má ske ekki beinlínis met> penÍngum eða fe, en þat> ætla
eg, at> hrin mundi ætla oss at> standa straum af stofnun þessari í
öllu verulegu. Stjórnin hefur nefnilega l:ítit> það í ljósi, at) hún
ætlist til, ab ver eptlrleíðís skulum standa straum af sjálfum oss,

'a~ því leyti oss er það unnt, og alþíng hefur einmitt gefið fulla
orsök til þess, með því það hefur viljað aðskilja fjárhag landsins frá
Danmerkur, og láti~ í ljósi, a~ Ísland ætti ab eiga sem minnst sam-
eiginlegt við hana. þab her greinda er því eMileg skoðun af
dönsku stjórninni og af hverri stjórn, sem er. En hvernig getum
yer staM~ allan straum af oss sjálfir; erum ver, þegar á allt er lit-
i!'!, þess nmkemnlr ? Eg held þab ekki, enn sem komið er.

Hvað dæmib, sem eg dró af prestaskölanum, snertir, þá var það
meiníng mín, ab þeir væru at> tiltölu fuir, sem :í hann geíngju, í
samanburði víð prestsembættin í landinu, sem eru, eins og kunnugt
er, hátt á annað hundrað, og því mundi mega ætla, ab þeir yrðu
mjög fáir, sem geingju á lagaskólann, þar sem verslegu embættin
eru ekki nema rúm 20. Flestir líta þó, og verða yfir höfub ab líta,
á það, hvað í vændum se, þegar ætlunarverkinu er lokið, og maður
er búinn ab ljúka ser af og búa sig undir einhverja lífsstöðu ; en þú
skólinn, sem her ræðir um, kæmist Ii, mundu eins eptir og á'ður
allir þeir, sem kost ættu á því, sigla til háskólans, og nema þar
lög, eins eptir og ábur, og þa'ð er svo margt, sem al'! því styður,
ab æsku manninum þykir þetta æskilegra, en al'! kúldast her, því auk
þess, al'! hann ber meira frá borði, gefst honum einmitt kostur á
ab sjá mannlífið í nýjum búníngi og með allt öðrum blæ, en her
úti, og yfir höfuð, að sjá og heyra svo margt og míklð, sem er lær-
dómsríkt, girnilegt til fróðleiks og menntandi í hvers konar tilliti,
ab það er ekki al'! búast vil'! öðru, en al'! þetta hafi hin verulegustu
áhrif á lagaskólann hérna.

J. Guðmundsson: Mer vlrðíst of snemmt a~ vera nú að tala
um re til skóla - stofnunar þessarar, þar sem spurníngin er nú ein-
úngis um það, hvort alþíng vilji nú kjósa nefnd í málið eða ekki,
og ab því vildi" eg leyfa mer að leiða athygli þíngmanna.

P. Petursson: Eg er ab öllu leyti samþykkur þVÍ, sem vara-
forseti mælti nú. En af því mótmæli komu fram gegn bænarskránni,
tók eg til máls um þetta. Eg verð og ab svara hinum hefðraða 3:
konúngkjörna þíngmanní, þar sem hann sagði, al'! lífið í Danmörku
væri girnilegra en hðr. því neita eg ekki, al'! það kunni að vera svo

867



mörgu tilliti, en þar fyrir se eg elnga nauðsyn til a~ sleppa þessu
máli. Þa~ getur og verið með tímanum, a~ hin verslegu embætti
~jölgi her á landi, og her eru nú t. a. m. komnar bænarskrár til
þíngsins um, a~ yfirdómurinn verbl stækkaður, aukinn 2 meðdóm-
endum, og 2 málaf1utníngsmönnum. Amtmaðurinn í Xorbur- og Aust-
ur - amtinu hefur og stúngi'ð upp á því við stjórnina, að settur
yr'ði nýr lögreglustjóri á Akureyri, og stjórnin hefur ekki tekið af
því. Og svona geta embættin allt af myndazt og fjölga'ð, þegar
minnst varir. Yfir höfuð mega menn ekki, þegar verið er að tala
um slíkar menntastofnanir, líta eingaungu til þess, hvernig ástatt er
í þann svipinn, eða binda huga sinn að öllu leyti vil'! embættatöl-
una, heldur verða menn og að horfa fram á ókomna tímann og gæta
þess, al'! eptir því sem þjó'ðIíM tekur framförum yfir höfuð, eptir
því verða og hinar einstöku hliðar menntalífsíns a'ð fá samsvarandi
vöxt og viðgang.

P. Sigurðson : þar sem hinn 3. konúngkjörni þingmaður Iærbi
sem ástæðu móti skóla her hið girnilega líf, er væri vlð Danmerkur
luískóla, þá vil eg spyrja: hefur þá ekki þetta Í hans augum girni-
lega Danmerkur-líf leitt suma fram á breiða veginn, sem liggur til
glötunarinnar, þó sumir hafi, sem betur fer, brúkab þetta girnilega
líf réttilega?

G. Brandsson: Mer finnst það ekki öldúngis þý'ðíngarlaust,
að bænarskráin í þessu máli er samin og undirskrifuð af mörgum
úngum mönnum, sem nú eru a~ lesa lög vil'! háskólann í Kaup-
mannahöfn, og lítur því svo út, að þeim finnist ekki lífi'ð þar eins
girnilegt, og einn hinna konúngkjörnu þíngmanna, sem á'ðan talaði,
áleit það vera (margir: gott I). En hval'! sem um það er, þá held
eg eingu spillt, þó nefnd væri kosin til að skoða mál þetta betur;
hún gæti þá rá'ði'ð frá að halda því áfram, ef henni svo sýndist,
og hvort sem heldur yrði, þá eru aðrir þíngmenn ekki fremur bund-
nir víð álit hennar, en eigin sannfæring, og gætu því seinna gjört
víð það, sem þeim gott þækti.

H. G. Thordersen : Mer virðist, að umræðurnar seu nú komnar
afvega. Her er veríð að tala um, hvort setja skuli nefnd í malíð
eða ekki, og yrði nefndin sett, þá má ræða það ítarlegar seinna.

Forseti: þar eð meiningar manna eru skiptar um það, hvort
nefnd skuli kjósa eða ekki, vil eg biðja menn að greíða atkvæði
um þa~.
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Voru þá atkvæði greidd, og var samþykkt, ao nefnd skyldi kjósa,
með 18 atkvæðum,

Var þá sningíð upp :í 5 og 3 manna nefnd, og urðu atkvæðin
fyrir 5 manna nefnd.

Greiddu menn þá atkvæði, og voru í nefndina kosnir:
P. Petursson, með 18 atkvæðum,
J. Petursson, 14
J. Guðmundsson, - 14
P. Sigurðsson,
E. Ó. Kúld,

10
9

Var þá bænarskráin afhent formanni nefndarinnar, hinum 4.
konúngkjörna þíngmanní, prófessor P. Peturssyni.

Forseti: þ,í er, eptir dagskrannl, næst ao taka til umræðu
bænarskrá þíngmannsins úr GulIbríngusýslu um laun sýslumannsins
þar. Mál þetta er svo einfalt, að það er vonandi, ao umræðurnar
um, hvort kjósa skuli nefnd í málið eða ekki, verði ekki mjög
lángar.

Bænarskráin var afhent flutníngsmanninum, þíngmanni Gull-
bríngu- og Kjósar-sýslu, G. Brandssyni, og las hann hana upp, svo
hljóoandi:

þao mun öllum auðsætt, hversu Illikio Be varið í duglega og
góða yfirmenn, S'iO réttindurn hvers einstaks og allra sameiginlega
geti verið borgið nokkurn veginn fyrir tilstilli þeirra, en til þess
útheimtist meðal annars, ao þeim séu sæmilega borguð hin vanda-
sömu störf, sem þeim opt eru á hendur falin, og ao vinnulaun þeirra
fari eptir þVÍ, hvað hún (vinnan) er erfið eða hæg.

Hvað nú sýslumannsembættinu viðvíkur, þá munu allir játa,
að það se eitt af því, sem oss varðar miklu, og því kostandi nokkru
til, ao vissa fáist fyrir því, ao það sem cptast verði skipað þeim
mönnum, sem þar til eru hæfir.

Gullbríngusýsla er ein af þeim fúlksflestu sýslum landslns, en
tekjur af henni rýrar, þegar hún er borin saman við aðrar sýslur
viðlíka fjölskipaoar; í henni mun einnig eiga heima flest það, el'
sýslumannsernbættið gjörir örðugt og vandasamt; her af má sjá, ao
það er mjiig áríðandi, að sýslan verði svo bætt að tekjum, ao dug-
legir sýslumenn eða sýslumannaefnl geti feínglzt til ao sækja um
hana.

þa'ð hefur ao ,Í:3U verit sningíð upp á því, ao auka tekjur
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hennar mco nokkru tíllagi úr rfkissjóbnuru , en ao gjöld hennar og
grelðsluméti þeirra "tæl'>i ,io sama, og verið hefur; en mer hefur
hugkvæmzt, hvort ekki mundi önnur aorero hægri, en þessi, og hún
er sú, ao sýslan yrbl eptlrleiðls veitt með lágu eptlrgjaldi, en ao
tekjur hennar rynnu í sýslumannsins ~óo. það, sem her víð ynnist,
væri það, að sýslumaðurinn gæti varið tekjunum af henni eptir eigill
vild, þar sem hann nú verour að fara eptir því, sem honum er skip-
uð, í því ao selja á uppboðsþingi harðfisk þann, sem goldinn er
árlega, en hvar vlð bæði sýslumaburlnn og ríklssjéðurlnn opt lfður
mikinn skaða, því fiskurinn er opt borgaour miklu dýrra i kaup-
staðnum, en fyrir hann fæst \io uppboðið í peningum. Meo lJcss-
ari aöferð letti einnig þeirri miklu ábyrgð, sem á sýslumanninum
hvílir í tilliti til tekj anna, og vaíníngssömum skriptum, fram og apt-
ur, UIll hvert 1/, sklldíngsvirðíð, sem yfirboðurum hans þæktl 01'-
eoa vun-goldíb.

því mun verða barlð yiú þessu til fyrirstbðu, ao ríklssjéðurlnu
tapaði yj\) þessa tilhögun; en eg held, að úr því mætti bæta með
því móti, ao hækka nokkuð eptirgjöld allra hinna betri sýslna í land-
inu, þegar næstu sýslumannaskiptl yrðu í þeim.

Eg dirfist þYÍ ao bera fram þ;i upp-ístringu mína, ilO alþíng
beri upp þ;í bæn við konúng vorn: að Gullóríngusýslct verði h(~I'

eptir veitt með hæfilegu eptirgjaldi , en að tekju1'nCt1, af henni
mættu falla í sjcíð þess sýslumanns, sem hún þá yrði veitt.

G. Brandsson: Eg þarf nú ekki að vera margorður um uppá-
stungu þessa, því ástæðurnar fyrir henni hygg eg vera full-ljósar
hverjum manni; enda eru þrír menn her á þínginu, sem vel þekkja
til, og lllunu þeir þYÍ koma fram með einhver mótmæli, ef þeim
þykir her í eitthvað of- eða nn-sagt. Aðalorsökin til þessarar uppú-
stúngu er þörf okkar, sýslubúa, ú því ao geta feíngið þann sýslu-
mann, sem ver getum borið traust til, en skilyrðið fyrir því mun
vera eitthvert hið helzta, að honum yrði sæmilega borgull stíirf sín,
því eg ætla það ekki of hermt, að her komi fyrir flest það, sem
sýslumannsembættið getur gjört örðugt og vandasamt. Sýslan er t.
a. m. ein á meðal hinna fólksríkustu ; í henni er fjölbýli míkíð og
fátækt all því skapi, en vegir slæmir yflrferðar ; kaupstaðir tveir,
sem stundum hafa aukið sýslumdnnunum erfiðleika, og gjöra það
líklega ekki síður her eptir.

Ilvab tekjum sýslunnar viðvíkur, þ:í er þeim SYOöhaganlega

870



varið, að bæði sýslumaðurinn og komingssjéðurlnn líður opt mikinn
skaða þar víð. En mættu nú gjöld þessi falla beinlínis í sjó\'>sÝ81u-
mannsins, gæti hann varið þeim eptir eigin vild og þörfum; met)
þessu lðttl einnig á honum þeirri miklu abyrgð í tilliti til tekj anna,
sem þeir hafa opt kvartað undan, og sem, eitt mel'>fleiru, hefur
orMI'>til al'>fæla þá héðan. Al'>þeir á stundum, af göðsemí sinni,
hafa lofað gjaldþegnunum al'>skrifa í kaupstaðarreíkníng það, sem
þeim bar al'>gjalda, hefur ekki heldur verlð sýslum önnunum neinn
hagur, heldur skaði, þar sem þeir sjálfir hafa aptur orMI'> al'>borga
þetta mel'>peníngum. Eg ítreka það því aptur, al'>það el' þörfin ti
a~ f,i duglegan sýslumann, sem er undirrót uppástúngu þessarar, og
vona eg þess vegna, að menn gefi henni gaum, og a\'>nefnd verði
sett til al'>hugleiða hana, og ætla eg, ao 3 menn muni nægja.

Forseti: þar einginn hefur mælt móti nefnd, bil'> eg menn
segja til með atkvæðum, hvort nefnd skuli setja í mdlíð eða ekki.

Ilrðu 19 atkvæði mel'>nefnd, en 2 móti.
Geingu menn þá til atkvæða og urðu kosnir;

G. Brandsson með 18 atkvæðum,
Þ. Jónassen
ll. Kr. F1'iðriksson-

17
10

Var þá formanni nefndarinnar, þíngmanni Gullbríngusýslu, G.
Bmndssyni, afhent bænarskráin.

Forseti: þar næst kemur til umræðu bænarskrá þingmanns
Amesínga, um breytíngar }í bló'ðskammarstraffi.

M. Andresson: Flestir af hinum heiðruðu þíngmönnum munu
hafa lesið bænarskrá þessa álestrarsal þíngsins, en hati ei allir
kynnt ser hana vandlega, tekur það lítinn tíma að lesa hana upp.
Hún hljóðar svo:

Ein af Iagaríkvörðunum þeim, sem oss virðíst þurfa braðrar
og verulegrar breytíngar víð, er sú, sem hljó~ar um hegníngu fyrir
barngetnað í meinum, milli skyldra og venzlaðra, því það lýsir ó-
nauðsynlegri og ókristilegri hörku laganna, al'>dauðastraff se lagt víð
þvílík afbrot, sem sjaldan eða aldrei eru framin í Illvírkís tilgángi,
heldur sem optast af óstýrilátri girnd, og eru því ólík stærstu ill-
verkum, svo sem manndrápí, níðíngsverkum, eða öðru þvílíku. þa'ð
er a'ð vísu satt, að sú lögékveðna hegníng fyrir barngetnað í mein-
um, nefnilega dauðastraífið, hefur nú um mörg undanfarin ár, ekki
verið framkvæmd, beldur hefur slíkum afbrotum verið hegnt með
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frelsis-tjdui ; en þetta hefur í hvert sinn verið a(')þakka konúnglcgri
mildi, sem svo hefur ná'ðal'l frá ákvörðunum lðgmálslns, og virðist
oss einnig þetta vera ljós vottur um útilbærilega hörku laganna í
þessu efni.

þa'ð virðist því einkar nauðsynlegt, ao útvegallar sen hæfilegri
stralfa- ákvarðanir víð þess háttar brot, en híngall til hafa verið, þVÍ
oss sýnist miklu eðlilegra, aú þeim væri hegnt með opinberu erfiði,
um leingri ella skemmri tíma, eptir málsins krfngumstæðum, og að
dauðastraffið se í þessu tilliti numið úr lögum.

Ver leyfum oss því a'ð biðja hið heíbraða alþíngí all bera l);í
þegnsamlegu bæn vora fram fyrir hans hátign konúnginn:

að hann allramildilegast vilji veita oss það lagaboð, sem nemi
úr lögum dauðastraff fyrir barngetnað í meinum, milli skyldra
og venzlaðra, en akvarði í þess stall, aú þvílíkulll afbrotum
se hegnt með opinberu erfiði um leingri ella skemmri tíma,
eptir málsins aslgkomulagi.

Bænarskrá þessa hef cg all mer tekið, og var hún áður sam-
þykkt af mörgum á fundi Arnesínga. Mer hefur þókt mál þetta svo
miklu varða, er eg hef gert það all uppásuingu minni, að eg vona
innilega, að þíngið taki það til nákvæmari umræðu og skipi nefnd
i því. Straff það, sem fyrir glæpinn er sett, er íjarskalegt, og hef-
ur í lángan tíma ekki verill brúkað ; enda er glæpur þessi ekki all-
tíður, og því er mikil ástæ'ða a(') breyta því. Reyndar eru það ekki
löglærðir menn, er bænarskrá þessa hafa skrifað, en ver höfum ein-
úngis farið eptir næmri tilfinníng og almennri skynsemi, sem jafnan
getur orðið eins heilladrjúg. Eg býst vi(,) mótbáru þeirri, a'ð daulla-
straíf þetta ei se framkvæmt, en a'ð korningur n:ílli þá, sem yfirsést
getur, en þessi astæða er ei rett, því lög skulu vera, sem lög eru.
Svo kann og sumum að þykja, sem glæpur þessi, er ei er drýgður
af illgirni, en öllu heldur af bréyskleíka holdsins og girnd, muni
verða tíðarí, og fleiri syndga; en svo er ei, ef a'ð æfilángt straff yrði
sett í stað dauðastraffsíns, því hegníng þessi mun flestum þykja full-
hörð. Á hinn bóginn kann og svo sýnast, sem að haganlegt sé, að
einúngis dómarar viti, a'ð dauðastraffíð ei er framkvæmt; en ef að
dómendur vita það, þá mun og almenníngur líka vita það, og þá
einnig þeir, sem freistast til slíkra afbrota. Auk þess er ei sagt,
aú seinni konúngar vorir allramildilegast vilji sýna náll mönnum
þessum, þó að konúngi vorum þóknist svo. Aú endíngu vona eg
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þess af alþíngi, all það gefi máli þessu meðmæling sína, og þar svo
margir lögíröðír-menn eru her á þingi, óska eg mer, að þeir vildu
tala fáein orð um mál þetta til að skýra það, hvort heldur þeir vilja
fella eða styðja bænarskrá mína, því eg gef minn vilja fánginn undir
þá tiltrú, sem eg hef til þeirrar lögfræbíslegu þekkingar og náttúr-
legu tilfinníngar, sem eg veit að lifir í brjóstum þíngmanna.

Þ. Jónassen: Mál þetta er einstaklegs eðlls, og a() ÖOl'Uleyti
kemur brot það, sem bænarskráin hnígur að, því fer betur, sjaldan
fyrir, og konúngur líka ávallt vanur a() gefa allramildilegast upp það
ákveðna lífsstrafI og all breyta því í annað og miklu minna. 1>ao
á því ekki her vil'>, al'>bókstafurinn deyði. þar a() auki álít eg það
mjög ísjárvert a\) veikja þá siðgæðis- og velsæmis-tilfinníngu, sem
lögin um meinbugabrot hafa viljað víðhalda og vernda, og allrasízt
finn eg ástæ\'lU til þessarar breytingar, sem her er umtalsefni, eptir
a~ búíð er að takmarka meinbugabrot til upp- og niður- stígandi línu
og 1. síðulínu. þa\) er heldur ekki búio að breyta í Danmörku
Iífsstraffl fyrir hórdóm í 3. sinni, en sjálfsagt er það, að þetta strafI
aldrei er framkvæmt; yfir höfuð álít eg einga ástæðu til ao kjósa
nefnd í þetta mál, eða að taka það til ítarlegri yfirvegunar, en þeg-
ar er skeð.

M. Andréseon» Allt það, sem mer skildist á orðum hins kon-
úngkjörna þíngmanns var það, að hann alls ekki vildi nefnd, en
ástæður hans sönnuðu ekki hans mál. Eg held þess vegna því fram,
ao nefnd verði kosin.

J. Sigurðsson: Ekki get eg borið á móti því, að eg hafi heyrt
óánægju fólks yfir þessari hörku laganna, sérdeilís þar, sem þau
leggja daubastraff á öldúngis óskyldar persónur, nefnil. stjiipfeðgín ;
og þó að konúngur náði opt þess háttar brot, þá eru það þó lög,
sem lög eru, og er ofboðslegt að vilja hafa þau lög, sem konúngi
ofbýður að fram fylgja, eg held því það yrði vinsælt, að þínglð yfir-
vegaði mál þetta.

Þ. Jónassen: Eg hef fyrir mitt leyti aldrei heyrt neina. kvört-
un út af þessu atrlðí, og efast um, að hún eigi ser stað, allrasízt
nema, ef til vill, í einstöku tilfellum.

J. Sigurðsson: Eg fann ekki þá meiníngu í uppástúngunni,
að brot þetta skyldi vera strafIlaust, en að það ekki væri of hart,
heldur hæfilegt.

Y. Finsen: Eg get ekki neitað því, a\) mer finnst reyndar hegn-
ingin fyrir þenna glæp nokkuð hörð, og í ýmsum öðrum lönd~m mun
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hún ekki vera svo mikil; en þetta sama i.Í 6er stall um margar aðrar
ákvarðanir, sem gæti verið eins mikil þörf á aa breyta, og yfir höfuð
er þa() míbur hentugt a() taka slíkar einstakar greinir út úr sambandi
sínu, þess heldur, sem brot þetta kemur ekki opt fyrir. Eg skal
enn fremur geta þess, að í Danmörku hefur fyrir nokkrum árum
síðan verlð sett nefnd til að semja nýja hegníngarlagabék, sem ætti
a() vera komin nokkuð lángt á leið, og þar e() yer munum að lík-
indum ná í þessi lög, sjálfsagt löguð eptir þVÍ, sem her hagar til,
þegar þau eru komin út í Danmörku, þá er þess sfður ástæba til a()
taka nú einstakt lagaboð og endurbæta það, Eg vil þess vegna mæla
á móti nefnd í þessu máli.

M. Andresson: Eg held varla, aa samband lagaboðs þessa
se svo nákvæmt við önnur lög, að ei megi breyta þYÍ til betra.
Nú mun og flestallt vera breytt, nema afbrot þetta í upp- og niður-
stígandi línu og síðulínunnar fyrsta lið, og held eg þá ekki síður til-
hlýðilegt aa lina þessa hegníng, heldur en verið hefur með hitt.

Forseti: þar el'l 2 þíngmenn hafa mælt með nefnd, eR 2 mót
nefnd, vil eg biðja hina heiðruðu þíngmenn aa gánga til atkvæða um,
hvort nefnd skuli kjósa í máli þessu.

Al'l einga nefnd skuli velja var viðtekið með 14 atkvæðum mót 7.
Forseti: þar næst kemur til umræðu bænarskrá þíngmanns

Baröstrendínga um níðurjöínun prestakalla.
Ó. Sioertsen : Þíngmönnum mun innihald bænarskrár þessarar

kunnugt, en eg skal samt leyfa mer að lesa hana UPPi hún hljóðar
svo :

"Vel' vitum allir, a() á seinast llðnu ári voru að tilhlutun stipts-
yfirvaldanna af pröföstum, prestum og fleirum, samin álitsskjöl um
nýtt brauðamat og nýja sóknaskipun her á landi, og oss finnst, sem
þetta fyrirtæki væri eitthvert híð þarfasta og nauðsynlegasta, ef þess
tilgángi verður vel framhaldið.

Ver sjáum fram á, að á ýmsum fátækum prestaköllum muni
verða sú breytíng, að þegar þeir prestar, sem nú eru á þeim, fara
frá þeim, lífs eða Iiðnir, fáist prestar ei þangað aptur, nema þeir fái
talsverða launavlðbót ; "er vitum ei, hvar hún á að takast, nema af
landsins sjóoi, meðan eingin skipun kemst á um betri niðurjöfnun
brauðanna, en sri, sem nú er, og aptur virðist oss ljóst, að það, sem
rir soddan landssjóði yrði þannin tekið, hlyti líklegast ~t eptir ao
leggjast á fátæka bændastðrt; en ver ætlum, að frá því verðí menn

874



fríja~ir, ef ésunngirnis-brauðamatlð gamla væri numið af, en ný sókna-
skipun og niðurjöfnun brauðanna sem allrafyrst leidd í lög. þa'ð
er því, að "er skorum á yður, heiðruðu alþíngismenn! að þer takið
málefni þetta fyrir nú ~íþíngl, og komið því svo fyrir, að bænarskrá
verðí frá þínginu send konúngl um, a~ konúnglegt frumvarp verði
lagt fram fyrir alþíng 1857, sem innleiddi hina nýju nlðurj öfnun
prestakalla og endurlagaðar söknaskípanír, með öllum þeim undirbún-
íngi og reglum, er bezt og skipulegast mætti yi'ð eiga, fyrir presta-
stéttina og landslýðinn",

Bænarskrá þessi er þannig samþykkt á fundi úr Þorskafjar~ar-
þíngí, og hef eg tekið hana að mer, enda þó ei líkabí mer hún alveg.
Serhver mun heiðra og virða, hvað bæbí synodus og stiptsyfirvöldin
gó'ðfúslega hafa byrjað og gert; en af því ei er sagt, hvað með því
hafi unnizt, vil eg einkum óska þess, að þíngíð styðji mál þetta, þar
eð annars getur verið, a'ð mörg brauð með tímanum verði prestlaus,
og líklegt er, að fyrst málinu nú er hreiít, þá geti hvað stutt annað
og samtökin eru því betri, sem þau eru almennilegrl, og þá líka eptir-
kastaminnl, held eg þVÍ þíngið sjái nauðsyn til, að nefnd verði
kosin í málíð, og held eg varla muni veita af minna en 5 manna
nefnd.

J. Guðmundsson: Á'ður en þíngi'ð ræður nokkuð af í máli
þessu, þá álít eg nauðsynlegt, ef hinn háttvirti 1. konúngkjörni þíng-
maður andlegu stéttarinnar vildi skýra þínginu frá, hvernig málefni
þessu er nú komið, og einkum, hvort nokkur tálmun se á komin til
a'ð fá því framgáng. Se ekkert hik korníð á að fylgja málinu fram,
og ekkert serlegt því til fyrirstöðu, þá Be eg ekki, a'ð alþíng eigi að
bera fram bæn sína um þetta, og það jafnvel ekki, þó að eg að
mínu leyti álíti, að það hefbi mátt vera þessu mikilvæga almenna
máli til hinna mestu bóta og stuðníngs, a'ð álits og tillaga stjórnar-
innar hefði verið leitað um það þegar frá upphafi.

H. G. Thordersen : Upplýsíng sú, sem eg get gefið Í máli þessu,
er sú, a'ð málið, nú sem stendur, er Í fullum gángi. Eg hef skrifað
öllum próföstum, Ieingið svar frá mörgum þeirra, en suma vantar.
Nákvæmar mun frá þessu verða skýrt á synodus, er haldinn verður
á næsta þriðjudag, og eg skal gera þar grein fyrir, hvar þessu máli
nú er kornið, og um leið ráðfæra mig víð synodus um meðferð á
þVÍ framvegis. Annars Iurðaól mig á, að þessi þíngmaður, sem mun
ætla að koma á synodus, færi að bera slíkt mál upp her á þínginu,
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heldur eu á synodus, hvar honum getur gefizt hentugt tækifæri til
ab koma fram með það, sem honum þykir bezt víð eiga til stuðn-
íngs þessu efni. Eg fyrir mitt leyti vil vera á móti nefnd í þessu
máli, þar það, nú sem stendur, er í fullum gángi fyrir synodus, og
auk þess geistlegs eðlis.

Ó. Sioertsen» Mer þókti skýrsla hins 1. komingkjörna þíng-
manns hinnar andlegu stéttar mikllsverð, en hræddur er eg um, að
máli þessu kunni ab gánga seint sumstaðar, og eg ætla það ókljúf-
andi fyrir stlptsyflrvöldin hjálparlaust, ab ljúka vib mélið, ef þau
einga aðstoð fá. Auk þess er það svo sjaldan, sem synodus kemur
saman.

H. G. Thordersen : Eg get sagt hinum heíðraða uppástúngu-
manni frá, a'ð nefnd er sett í máli þessu á synodus, og ab stipts-
yfirvöldin hafa feingið href frá stjórninni, sem upphvetur þau til a'ð
halda fram í málið.

Konúngsfulltl'úi,' Eg vil einúngis bæta því víð það, el' hinn
haæruverðugí konúngkjörni þingmaður sagði, ab þetta mál er um-
boðslega eðlis (administratio), og getur því ei átt víb, ab þíngíð
bíðjl um, eður a'ð um það se samið almennt lagabob ; og því ræð
eg frá, að alþíngi skipti ser nokkuð af þessu máli, einkum þar það
er tekio til meðferðar af hlutaðeigandi yfirvöldum.

P. Petursson,' Hafi eg skillð rétt bænarskrána, þá mun vera
ætlazt til, ab stjórnin gæti árib 1857 lagt fyrir alþingi frumvarp um,
hvernig lagfæra megi prestaköllin og koma á þau betra skipulagi,
byggt á þeim skýrslum presta og prófasta, sem nú' er verið að undir-
búa. En mer finnst mállð svo umfangsmlklð, ab eg held varla, að
nefnd geti verið búin ab skoða nákvæmlega slíkt mál, þó það væri
á tveim árum, og þó malíð væri þess eðlis, ab lagabob mætti gefa
um það. þetta styrkja orð uppástúngumannsins, þar sem hann
sagði, að víða mundi veita tregt að fá þær umbeðnu skýrslur.
þess vegna sýnist mer ekki astæða til, ab þíngíð taki þetta mál til
íhugunar.

Forseti,' þar eb einginn vill styðja bænarskrá þá, er hinn
heiðraði þíngrnaður flytur, mun hann kann ske vilja taka hana aptur,

Ó. Sicertsen : Eg mun verba ab láta mer lynda upplýsingar
þær, sem eg hef feíngtð, og fullvissuna um, al'; málinu verði fram-
geingt. Eg tek því bænarskrá mína aptur.

G. Einareeon : Eg vil taka bænarskrána ab mer, og áskilja
mer rett til, eptir synodus ab bera hana fram fyrir þíngið.
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K omíngsfulltrúi: þetta getur þíngmaðurlnn a~ mínu áliti ekki,
því þegar hann hefur tekið a~ ser uppseningu þá, er höfundurinn
hefur tekið aptnr, þá á jafnskjótt að skera úr því meb atkvæða-
greiðslu, hvort hún skuli fá framgáng á þínginu eða ekki

Forseti: l)egar a'ð bænarskrá er felld, verbur að taka hana
strax á eptir til framburðar.

G. Einarsson: Mer hefur þó ekki betur skilizt, en að þetta
hafi átt ser stað á'ður á þínginu, og þar bænarskráin er ekki felld,
heldur tekin aptur, þá þykist eg hafa rett til a~ mega taka hana
upp, ef mer virMst þörf vera á síðar ; en verbl það áliti~ ólögmætt,
mun eg hafa einhver rá~ til að koma málinu fram, virðist mer nauð-
syn vera á því.

Forseti: þar næst kemur til umræðu bænarskrá frá hinum
sama þíngmanni um, að auglýstir verði reíkníngar opinberra stiptana
og sjó'ða.

Ó. Sívertsen: Leyfi forseti að lesa hana upp, er hún svo
hljóðandi:

"þa'ð hafa þegar nokkur undanfarin ár verið af sumum yfir-
"öldum lands vors og fyrirrá'ðendum opinberra. stofnana auglýstir
á prenti reikníngar og ástand stofnana þeirra, er þeir hafa haft
fyrir að rá~a; og nú er það greinilega gjört í tímaritinu ))Nor'ðra."
um allar þær stofnanir, sem eru undir stjórn Norður- og Austur-
amtsíns. Ver vitum fyrir víst, að þetta er öllum landslýð. eins og
oss, einkar kært og mjög svo áríðandí, og helörum ver og virðum
mikils þessa aðferð yfirvalda vorra, sem hafa auglýst oss Ulll stofn-
anir þessar, án þess það hafi verið þeim beinlínis lögboðið. Oss
þykir þetta málefni svo mikils vert, að ver nú skorum á yður, heíðr-
uðu alþíngismenn og fulltrúar Íslendínga I að þer nú á alþingi í
sumar ræðið mál þetta og sendið hans hátign konúnginum bænar-
skrá um, að framvegis verði lögboðið að auglýsa á prenti ásigkomu-
lag og reiknínga allra opinberra stofnana, t. a. m. spítala, jafnaðar-
sjó~a, búnaðarsjóða og prentsmlðjurelknínga, o. fl.«

Í þessu máli er einginn efi á vilja þjóðarinnar, og hversu kært
þetta mundi vera henni, og eingum verður heldur skaði gjörður, af
því a'ð reikníngarnir verði sýndir. ÞjóMn óskar því heldur að sjá
þessa reiknínga, sem viðlíka hefur fyr verið gjört af nokkrum mönn-
Ulll af sjálfsdá'ðum. Á vilja stjórnarinnar í þessu máli er heldur
cinginn efi, þar hún í frumvarpi til tilskipunar um sveitarstjórn á
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Í~lalldi í 27. grein d, gerir rá~ fyrir sílmu a~fer~ frá sinni hálfu
með þá reiknínga. Í máli þessu vona eg a~ þíngíð vilji setja nefnd,
og held eg, a~ 3 menn muni nægja.

P. Sigurðsson: Eg er samþykkur flutníngsmanninum, og YiI
mæla með bænarskrá hans. IIi~ sama mál "ar á líkan hátt rætt
bæðí á sýslufundi. sem eg var á, og svo Þíngvallafundinllm.

P. Petursson: Eg efast um, a~ nefnd se nauðsynleg í múli
þessu, og held, a~ nefndin í sveitastjórnarmálinu muni geta tekið
það til greinar.

St. Jónsson: Eg vil styrkja upptístúngu flutníngsmannsins bæöí
af því, að það er eðlilegt, að amtsbúar í hinum ömtunum vilji f,í.
skýrslu um opinbera sjóN þar, þegar menn nú hafa feíngíð svo
glögga og góoa grein á þeim í Norður - og Austur- amtínu, og svo
líka af því, að í bænarskrá, sem eg hafði meðferðis, var be~io um
reiknínga prentsmiðjunnar í Reykjavík; en eg geymdi þa~ atriði
bænarinnar eptir þessari uppástúngu. Mál þetta er töluvert áríðandi
fyrir Norðlendinga vegna þess, ao þeir, þegar ao Hélaprentsmíðja
nr niour lögo, áttu ao fá ao njóta 1/-t af öllum ágóoa prentsmiðju
landsins eptir konúngsbréflnu frá 1799, en hafa aldrei feingíð neitt,
svo það er ekki ao undra, þó menn vilji vita, hvernig á efnahag stend-
ur. Eg ætla því bezt :10 setja nefnd í þessu máli, en eg get ekki
skilið, ao það muni eiga nokkuð skylt víð sveítastjdrnanuálíð eoa
nefnd, sem í því er sett.

Ú. Siuertsen; Eg heldur ekki, því í bænarskrlinni er talað um
spítalasjóoi og prentverk, sem eg veit ckkl hvort sveitastjórninni
verður viðkornaudi.

P. Petursson: Eg vil geta þess, að í frumvarpinu til sveita-
stjdrnarlaga stendur met berum orðum, ao amtsraðín eigi :10 líta
eptir þeim sjóoum, er heyra undir umsjón amtmanna og stiptsyfir-
"aldanna, og sj:i UI1l, að reíkníngar þessara sjóoa verði auglýstir :i
prenti; og þó þetta ekki stæði í frumvarpinu, væri þó hægt fyrir
þíngmenn at koma því þar inn sem viðaukaatkvæði.

r. Finsen: Eg ætlaði einmitt að benda til hins sama, sem hinn
heiðraði þíngmaður nú gat um, nefnilega, að í frumvarpinu til sveita-
stjórnarlaga er einmitt hin sama uppástúnga, og ílutníngsmaðurinn
hefur farið fram ~i, og er því uppástúnga hans öldúngis óþörf.

Konungsfulltrúi : Stjórnin hefur ab sönnu ekkert á móti því,
ao slíklr reikníngar séu auglýstir Ii prenti, þegar ekki ræðir um forna
reíknínga, sem fyrir latingu eru iitkljdðlr. En það er mlbur tiIhlýOi-
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legt og þar hj.í ekki nauðsynlegt a'ð senda komíngi bænarskrá um
þvílíkt efni. Reikninga fyrir þá sjóvi og stiptanír í Vesturamtlnu,
er eg hefi tilsjón með, hef eg á'ður birt á prenti í Iandstíðlndunum,
og áfram hald þeirra mun síðar verða auglýst í einu af landsins blöð-
um, eptir heityrðl þvi, sem útgefari þess hefur veitt mer.

J. Guðmundsson: Eg vil styðja þá uppástúngu hins 5. kon-
ringkjörna þíngmanns, ao vel megi fara á að vísa þessari bænarskrá
til sveítastjérnar- nefndarinnar, a'ð því leyti áhrærir umsjón og stjórn
hinna opinberu sjóoa. En allt annað mál er um konúngsbréfíð frá
1799 um Hólaprentverk, og á það ekkert skylt víð sveitastjórnarmál-
iú, þó eg ekki viti, hve lángt þíngmaðurínn vill fara fram í það.

St. Jónsson: Eg fyrir mitt leyti hef ekkert á móti Því, að
sveitastjórnarnefndin taki bænarskrána til meðferðar, fyrst nokkrir
þeir, sem em í þeirri nefnd, vilja það, Ef reíkníngarnir fást, læt eg
mer lynda, með hverju móti þess er farið á leit að fá þá.

E. 6. Kúld: Hinn komingkjörní varaþingmaður sagðí, að amts-
r1Íoio mundi eptir uppástúngu stjórnarinnar í sveitastjórnarmálinu eiga
ilO sjá um auglýsíngu þessara reiknínga, en eg bio þess gætt, :to eigi
er vert, að amtsráðin komíst á, eða, hvort þínglð aðhyllist þá uppá-
stringu. Eg vil því mæla fram meo,' að nefnd verði sett í þetta mál.

V. Finsen: Hvað sem nefndin í sveitastjórnarmálinu kann að
stínga upp á, þá kemur þó frumvarp stjórnarinnar altend til atkvæða,
og þar getur þá mál þetta feíngíð úrslit sín.

6. Sívertsen: Eg vil nú samt skjóta til atkvæbagreíbslu um
nefndina.

Forseti: þar meiníngarmunur er á þínginu, vil eg biðja þíng-
menn gánga til atkvæða um, hvort nefnd skuli kjósa, eða bænarskránni
se vísað til nefndarinnar í sveitastjórnarmálinu.

Málinu var skotíð til nefndarinnar í sveitastjórnarmálinu með 10
atkvæðum mót 9.

Eg vil því afhenda formanni fyrir nefndinni í sveitastjórnarmál-
inu bænarskrá þessa.

Svo kemur til umræðu eptir dagskránni bænarskrá frá sama þíng-
manni um búnaðarskóla.

Ó. Sívertsen: Eg vil lesa upp bænarskrá þessa, hún hljóðar
svona:

,,1>aoer yður, heiðruðu alþíngismenn! full-ljóst, hve mikil þörf og
nauðsyn er á, ao búna\':ur vor, Íslendinga, komist á betri fót, en oroio er,
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og hversu mikill :íhugi þegar er vakinn meðal einstakra manna, al'lbæta
hann, og jafnframt, al'l eingin bót muni vi\) honum liggja [afngöð og
Blí, ef hann væri kenndur með skólalegri tilsögn. Eptir að ver höfum
nú á þessum fundi enn á ný rætt þetta mál, finnst oss það svo mikils
varbandl, a\) ver skorum á yður heiðruðu alþíngismenn og fulltrúar
Íslendínga! að þer enn á ný berið þá bæn fyrir hans hátign konúng-
inn, að stofnaður verðí búnaðarsköll á landi her, samkvæmt því,
sem um nr beN\) á alþíngi 1853."

þessa bænarskrá hef eg gert að minni, og vona eg, ao eing-
inn neiti þVÍ, að bú se landstólpl, og velferð landsins se undir
því komin, ao búnaourinn fari í lagi, og a'ó þá se fyrst að vænta
öruggustu fram fararinnar Í menntun, vísindum og verzlunarhdgum
landsins eða hvers helzt, sem efla má heill og hagsæld þjöðarínnar ;
megi því sízt vanrækja búnaðarstetrína. Ao hún þurfi ao taka ser
fram og betrast míkið, vona eg allir sjái fram á, eins og hins vegar,
ao krapta og efni vantar hjá oss, að geta af eigin ramleik korníð
því Í verk, eins og þörf er á. því hafa orðið þau úrslit þessa mál-
efnis, að leita komingsins mildilegu aðstoðar, eins og um vísinda-
menntun og verzlunarhagl. Og enn í dag ætla eg, ao ei se önnur
rirræði finnanleg, svo ver megum til a\) biðja og ekki þreytast. Eg
leyfi mer því að óska nefndarkosningar Í þetta umvarbandi mál, og
ætla eg 3 manna nefnd muni duga.

G. Brandsson: Mál þetta var margrætt á þínginn 1853, og
miklar vonir voru þá um það, að stjórnin mundi gera góoan r6m
ao því, og stofna það frá rótum, en bíða ekki þess, a\) landsmenn
byrjuðu sjálfir; en af hinni konúnglegu auglýsíngu til alþingis Í sumar
sest, a\) þessi von hefur brugðist, Stjórnin hefur samt ab undanförnu
styrkt einstöku menn, sem hafa verlð ao nema jarðyrkju. þa\) hafa
þeir sjrílílr játao jar'óyrkjumennirnir, en jafnframt getið hins, að þeim
þæktl lítil von um, a'ð stj6rnin færi að stofna her búnaðarskéln,
meðan ekki sæist, hvort 1írángur nokkur yrði af tilraunum þeirra,
sem numið hefðu jarðyrkju, þVÍ slíkar tilraunir væru nú fyrst að
byrja og gætu því ekki borið ávöxt allt Í einu, og mer finnst varla
væntandí, að stjórnin vilji stofna frá rótum stiptun þessa, meðan ver
ei höfum meiri víðburbí með ao koma henni á f6t, en orðið er. Einn
af hinum konúngkjörnu þíngmönnum hefir sagt, a\) það mætti á mörgu
sjá, að stjórnin væri orðin spör á fe víð oss, og mun svo vera, sem
hann segir, en þá þykir mer lítil líkindi þess, ao hún byrji af eigin
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bæri eitthvað á milli, þá skyldi sýslunefndill í hverri sýslunni fyrir
sig kjósa einn mann, er ásamt með amtmanninum skærí nr ágrein-
íngnum, en ef sýslum þeim, er sín væri í hvoru amti, bæri eitthva\)
á milli, skyldu amtmennirnir Í þessum ömtum rita ,ilit sitt um mállð
og senda það síðan ínnanríkísráðherranum til úrskurðar. En á þetta
gat meiri hluti þíngsíns með eingu móti fallizt; þVÍað það var meiri
hluta þíngsins ljóst, a\) með þessu fyrirkomulagi yrbí það amtrnað-
urinn einn, er úr skærí málunum á milli sýslnanna í hans amti. En
með þVÍ líka uppástúngan, eins og hún var upp borin, var því alls
eigi til fyrírstöbu, að þær sýslunefndir, sem greindi á, kysi mann
hver úr sínum flokki, til að gjöra um málið með arntmanni, þá væri
það eðlilegt, þótt hver sýslunefnd fyrir sig kysi þann manninn, er
henni þætti víst að fylgja mundi sinni skoðun á málinu, og yrðu
þeir því eigi annað en eins konar málaflutníngsmenn sýslunnar; og
opt gæti svo a~ borið, eptir þVÍ sem her á landi hagar, að jafnvel
hvorugur þessara kosnu gjörðarmanna kæmi til fundar "i\) amtmann-
inn, þegar hann kvæði á, og þá yrði amtmaðurinn einn um úrskurð-
inn. Auk þess þótti sá galli á þessari uppástúngu, að tvískipt 'væri
lögunum, þar sem sum málin væru a~ nafninu til lögð undir gjör~-
armenn, en sum undir ínnanrfklsráðherrann, enda þótt sama eðlls
væru, og enda þótt í rauninni öll málin væru lögð undir úrskurð
umboðsvaldsíns, þá væri það með öllu gagnstætt þeirri undirstöðunní,
er allt þíngtð varð að álíta haganlegasta her á landi, hreppsnefndum
og sýslunefndum, er menn þeir ættu setu í, er valdir væru eptir mjög
frj;ílslegum kosningum, en með þessu væri allt hið frjálslega fyrir-
komulag á stjórn sveitarnálefna kubbað um þvert, og af því mundi
leíða, að almenníngur eigi mundi leggja eins mikla alú\) við sveita-
malefní sín og þeir ella mundu gjöra, og hið nýja fyrirkomulag því
eigi hafa þau not, er menn æsktu, og það gæti haft. Meiri hluti
þíngsins var fastur á því, að þessu yfinirskurðarvaldí ætti að koma
í samhljriðun víð undirstöðuna, og komst þVÍ a\) þeirri niðurstöðu,
að yflrúrskurðarvaldlð í þeim málum, er risu á milli sýslna, ætti að
fá alþíngi í hendur fyrst um sinn, þangað til með lögum yrðí kveðið
á um stöðu Íslands í fyrirkomulagi ríkisins og um hvers kyns yfir-
stjórn her á landi. Meiri hluta þíngmanna þótti það mikils vert,
al) alþíngi feingi þetta vald, meðan ekkert annað vald væri stofnað
her á landi, er yfirúrskurðarvaldið í sveitarnálefnum yrði falíð, og
sem væri í samhljöbun vil) hin lægri úrskurðarvöldín ; því að mel)
því feingist samhljöðun í alla sveitastjórn her á landi, þar sem megin-
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hluti alþínglsmanna væru mí þeir menn, el' þjóðin sjálf hefði kosið
fyrir fulltrúa sína eptir frjálsum kosníngum. Þa'b var og þínginu
ljóst, ao mco því móti feingjust svo reth'ís úrslit þessara mála, sem
fremst væri auðlð ; því ao auk þess, sem 8\'0 yrði að álíta, sem ein-
hverjir hinir reyndustu og hyggnustu menn landsins ættu setu ii
þínginu, þeir sem þjó'bin hefði kosið ser til fulltrúa; þá væru líka
meðal þíngmanna 6 konúngkjörnir, og af þeim fjórir, er cptast mætti
gjöra r,i'b fyrir ao væru löglærðir menn, og það þeir, er álitnir væru
beztlr lagamenn her á landi, þar sem "æru landsyflrrettardómend-
mnir, bæjarfógetinn í Reykjavík og þeir sýslumenn, er bezt þættu
að ser, og sem því væru allt eins færir um ao skera úr þessum
málum, eins og amtmennirnir, og því færari, sem þeir væru fleiri,
enda mundu þeir fyrstir allra verða kosnir í nefnd þá, er mál þessi
yrðu feingin til meðferðar. Auk þessa taldi meiri hlutinn það víst,
að með þessu fyrirkomulagi mundi fylgja í raun réttri minni kostn-
aður, en með uppástúngu minna hlutans, og enda mætti koma því
SYO fyrir, ef til vildi, að eingan serstakan kostnað leiddi af þessari
aðferð, eða að þínghaldíð eigi yrði kostnaðarmeira fyrir það, heldur
en það er nú, ef svo væri að farið, að úr þessum sveitamálum skyldi
skorio um hinn vanalega þíngtíma. En alþíngi fær eigi tíma til, að
greiða úr þessum málum á hinum vanalega þíngtíma, ásamt öllum
öðrum þeim störfum, sem því eru feingin, bæði af konúngi og þjóo-
inni, nema því að eins, að það, ef til vill, vísabí frá ser mjög mörg-
um, eða jafnvel flestum bænarskrám frá þjéðínni eða þingmönnum,
og því nr sttinglð upp á því, að sjö manna nefnd skyldi kjósa til
að skera úr þessum málum, og skyldi hún taka til starfa sinna, þá
er alþíngi sjálfu væri slítið, og hafa lokið þeim eptir tiltekinn tíma,
t. a. m. þrjár vikur; en þegar til atkvæða kom, þótti þínginu það
raðlegast (9 á móti 9 og 10 á móti 8), að láta það frá sinni hálfu
ó,ikveNo, hvort þíngið sjálft í heild sinni skyldi taka þessi mál til
úrslita, eins og hvert annað mál, sem það um fjallaði, eba það skyldi
fá þau nefnd manna til úrslita, og þá, hvort þessi nefnd skyldi
skera úr málunum meðan alþíngi sjálft stæði, eða fyrst taka til starfa
eptir að þíngi vært slitið, og þá hversu leingi þessi nefnd leingst
mætti sitja yfir störfum sínum.

Ao SYO fyrir mæltu skal þíngið allraþegnsamlegast leyfa Ser að
hverfa að hinum einstöku greinum frumvarpsins og gjöra grein fyrir
breytíngum þeim, er það vill á þeim gjört hafa, sem all flestar eru
sprottnar af þeirri abalundírstöbu, sem sjálft frumvarp yðar korning-
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legu hátignar í raun rettri vill leggja svo frjálslega og eðlilega fyrir
fyrirkomulagi allrar sveitastjórnar her lÍ landi og sem þíngíð alls ekki "ill
raska, heldur játar með lotníngarfyllsta þakklæti að se gó~ og eðlileg
og eigi vel "i~ land vort. En jafnframt og þíngið einhuga aðhyllist
þessa undirstöðu, gat það ekki hjá því komízt, að stínga upp á þeim
breytíngum í hinu serstaklega fyrirkomulagi, er því virtust a~ hljóta
a~ vera í éaðgreinanlegrí sarnhljöðun Yi~ þá grundvallarreglu, sem
her er lögð, og sem leíðír af frábrugðnu ásigkomulagi lands vors.

Við 1. gr.
Í þessari grein er tekið fram abalínntak tilskipunarinnar, þar sem

sagt er, að stofna skuli bæði amtsrab og hreppanefndir, og þykir þínginu
það næsta vel við eiga. En enda þótt það eigi hafi getað fallizt á
arntsráð, er hafi sömu störf á hendi, og kosið eptir sömu reglum og upp
á er stúngtð í frumvarpi því, er yðar konúngl eg hátign let leggja
fyrir þínglð, hefur því þó þótt nauðsyn til,:ttl hafa eins konar amtsráð,
eins og síðar mun sagt; en á hinn bóginn þykir þíngínu, eins og aður er
greint, sýslunefndir nauðsynlegar, eptir því sem her lí landi hagar til;
með því þfngið enn fremur vill fela alþíngi síðustu úrslit sumra
sveitarnálefna, leyfir þíngi~ ser allraþegnsamlegast a~ stínga upp á, a'ð

á eptir amti se bætt inn í: sýslunefnd í hverri sýslu;
að allra se fellt úr, og at, við enda greinarinnar se bætt: að því
leyti her skal greina.

Við 2. gr.
Í þessari grein er svo fyrir mælt, a~ í hreppsnefnd hverri skuli

ávallt sitja einn prestur og einn hreppstjóri, og skuli þeir því sjálf-
kjörnir í hinum minni hreppunum, þar sem eigi se nema einn prest-
ur og einn hreppstjóri. Me~ því þínginu varð að þykja það mikils
varðandi, a~ öll sveitastjórn væri fráskilin valdstjérninni, a~ því er
fremst verður, gat það eigi fallizt á, atl prestur og hreppstjóri væru
sjálfkjörnir í hreppsnefndina, og það því síður, sem þessari reglu eigi
varð fylgt í öllum hreppum landsins, enda margir hreppar, er eing-
an prest hafa innan sinna takmarka, og yrOi því sami presturinn a'ð
vera í tveimur eða jafnvel fleirum hreppsnefndum í senn, bæðí þar
sem hann væri kosinn og þar sem hann væri sjálfkjörinn, en þa'b
vlrðíst þínginu eigi vera rétt, þar eð slíkum hreppsnefndum opt get-
ur á milli borið, og presturinn yrðl að missa atkvæNsrett, þegar svo
á stæði, Auk þessa væri prestinum liig~ allmikil byrði á herðar, er
hann skyldi koma á fundi margra hreppsnefnda, og stundum gæti
hann það, ef til vill, eigi, þegar hver hreppsnefndin ætti fund rett
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:1 eptir annari. En a~ öðru leyti telur þíngtð þac með öllu víst,
að bændur mundu kjósa í hreppsnefndirnar presta sína, þegar þeir
kynntu sig að því, að þeir létu ser annt um sveitanuílefní, og afleið-
íng þess, all þeir væru eigi sjálfkjörnir - sem eigi gæti alstaöar lítt
ser stall, eins og áour er sagt, - yrði því eigi önnur en sú, all þeir
einir hefðu eigi setu í hreppsnefndunum, er tjáou sig hírðulausa og
afskiptalausa um sveitamalefni, og þíngíb telur því síður tjón af þessu
leiða, sem í 13. gr. er svo fyrirséð, að sóknarprestar ávallt geti haft
næg áhrif á uppeldi og uppfræðingu barna. Hreppstjórarnir ætlast
þínglð til ao her séu élmingis sem þjónar sýslumanna, og vill því
eigi láta hreppsnefndirnar kjósa þá sem lögregluþjóna, eða aðstoðar-
menn sýslumanna, heldur skuli sýslumaður eða amtmaður kjósa þá.
Að öðru leyti telur þíngíð það víst, að þeir muni verða kosnir í
hreppsnefndirnar, þegar þeir séu dugnaðarmenn og góðir felagsmenn.
Um tölu hreppsnefndarmanna leyfir þíngib ser allraþegnsamlegast að
geta þess, að þar sem í frumvarpinu er sningíð upp á, að þeir skuli
vera 3, 5, og í mjög stórum hreppum jafnvel 7, auk sóknarprests og
hreppstjóra, og þeir því gætu orbíð 9, þá virðist þínginu þetta óþarfleg-
ur fjöldi, og leyfir ser því allraþegnsamlegast a~ stínga upp á, að
hreppsnefndarmenn verði 3, 5, og 7 eptir fjölmenni hreppanna. því
að væri uppástúngu frumvarpsins fylgt, þá væri einginn hreppur svo
fámennur, að hreppsnefndarmenn eigi yrðu 5; en þeir hreppar eru
til, að eigi eru fleiri en 8 til 10 búendur í, og telur þíngib það
mjög tvísýnt, að í þessum hreppum og öðrum hinum fámennustu séu
þrír menn, auk prests og hreppstjóra, er hæfir séu til þessa starfa.
En það fellst þínglð á, að arntmaður hæði nákvæmar á um tölu hrepps-
nefndarmanna í hverjum hrepp fyrir sig, og eins breytti til um tölu
hreppsnefndarmanna, ef ástæða þækti til. það leiddi og af ákvörð-
unum frumvarpsíns, að sýslumaðurinn þurfti að hafa beinlínis afskipti
af fundarhaldi og öðrum aðgjörðum hreppsnefndanna ; en ef sýslu-
nefndir komast á, og hann formaður þeirra, verður þetta óþarft, þar
sem sýslunefndirnar þá hafa yfirumsjón með hreppsnefndunum.

Samkvæmt þessu leyfir þíngíð ser allraþegnsamlegast að stínga
upp á þessum breytíngum á 2. gr. frumvarpsins:

ao 1. kaflinn orðist þannig:
"Í hreppsnefndinni í hreppi hverjum skulu ætíð vem þrír,
eða fimm, eða sjö menn eptir fjölmenni hreppanna. og
skulu þeir kjiirnir", u. s. frv.

884



Ao síðastí líður 1. kaflans: ".fhll.' þes8 s/wl·- f hreppsnefndinni",
falli burt.

Ao 2. kafli. greinarinnar: "Af áður nefndum ákviirðuntlm ~- .q(~

gild", falli burt.
Ao upphaf 3. kaflans orðíst þannig: "Amtmaður skal ákveða",. o. ».
frv., en: "og getur amtsráðið ~- þegar fmm líða stundir", falli hurt.
Ao 4. kaflinn falli með öllu burt.

Við 8. gr.
Í þessari grein vírðlst þínginu litlar breytíngar þurfa; að eins

þótti því skilmerkilegra að tilgreina, ab hver búandi maður íhreppn-
um hefðí kosníngarrðtt ; og á hinn bóginn virðíst því viðsjált að til

taka, að hann gyldi til fátækra af eigin efnum, með því slík á-
kvörðun, eptir því sem til hagar her á landi, kynni ao vekja ýmsar
vafaspumíngar um eignarrétt og gjaldskyldu manna.

Vi,' 4. or.
Vio þessa grein þótti þínginu ekkert athugavert; elmingís leyfir

það ser, ao stínga upp á, ao

fyrir "afkomendum" se sett :"niðjum ",
Við 5. g1'.

Í þessari grein þótti þínginu næsta óvlðkunnanlega að orði komizt,
er stærri helft væri haft, í staðinn fyrrir "meiri hluti", Eins þótti
þínginu nauðsyn á, ao breyta orðinu "helmíngur(' í: )Já víxl meiri
eða minni hluti", með því að það ætlaðist til, ao tala hreppsnefndar-
manna avallt skyldi standa á stöku. þar sem ao þíngio ætlast til, að
hvorki prestur eða hreppstjóri sen sjálfkjörnir í hreppsnefndina, getur
"hinna koenu" eigi fremur víð átt, og verour því úr ao fellast.

Við 6. gr.
Þínginu virðíst þao réttara, ao heldur séu 3, en einúngis 2,

kjörstjórninni í fyrsta skipti, enda meir tryggjandi, ef einhver ágrein-
íngur kynni all verða.

Við 7. gr.
Meo því svo er ástatt her á landi, all eigi er á sumum stöðum

ernbættað nema 3. hvern sunnudag eða jafnvel 4. hvern, og sumstaðar
enda sjaldnar, þá verour þeirri ákvörðun eigi alstaðar víð komið, ao
birta kosníngar á kirkjufundi 8. dögum áður, og þykir þínginu
því réttara og betra, all þær sen auglýstar "með þíngboði, og skuli
þíngboðið vera geingið boðleið um hreppinn" 8 dögum áour kosn-
íngar fari fram. þá finnst þínginu réttar til orða tekið, að segja:
.,hverja þeir skuli 1,'elja", heldur en :.,hvern þeir oelii", mco þYÍ
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optast verða þeir fleiri en einn, er kjósa skal, Enn fremur þykir
nauðsyn lí, að taka þao ljóslega fram í enda greinarinnar, ao þVÍ að
eins skuli hlutkesti ráoa, að of margir verði hreppsnefndarmenn, ef
MMr þeir eða allir ættu að verba hreppsnefndarmenn, er jöfn at-
kvæði hefðu, og þó færri en aðrir,

Við 8. gr.
Meo því þínglnu þykir orbín : "á einhvern hátt", bæði óþörf,

og þau geti misskilizt, virðist þVÍ, að þau ætti ao fella úr. Af
<Ístæoum þeim, sem áour er um getíð, ætti og að breyta "amtsráðið«
í "sýshtnefndina". En þínginu fannst astæða til, að bæta inn í
sðrstakri áhöroun um unikvartanir þær, er rísa kynnu út af hinum
fyrstu kosníngum, með því sýslunefndir þá eigi væru stofnaðar, og
virðist þínginu menn þá geta látið ser nægja, að sýslurnaour einn
skærí úr, og þessari ákvörðun væri bætt inn í á eptir: "úrskurðu1'-
inn", þannig hljébandi : ),En í fyrsta sinn, þegar kosið er til hrepps-
nefnda, ekal sýslumaður einn skera úr þeirri umkciirtusi",

Hafi einginn ágreiníngur risið af kosníngunum, þykir það með
öllu óþarfi ao skýra amtmanni frá þeim, og virðíst þínginu því, ao
sleppa ætti síðari hluta fyrri kafla þessarar greinar: "Þó að einginn
-- frá málalokum". En af því leiðir og, að fella yrði úr upphaf

annars kaflans: "Sömuleiðis skal hann" - "getur(', og að ortun-
um : ),Einnig s7wl hver sá, sem nolikuð hefur", se breytt þannig:
"Hafi nokkur eitthxoð'', o. s. frv., og að eptir "viðvíkjandi" se
bætt inn í: "sleal hann". Her verður og ao breyta "amtmanni",
og setja "sýslunefndinni", og þykir þfuginu þá ljósar til orða tekið,
ef inn í er bætt á eptir: "áliti sinu", þessum orðum : "e1' þá skel'
úr henni". "Verði þá 7wsníngin, eptir ákvörðun amtsráðsins, ó-
nýtt" verour samkvæmt uppastungunum um sýslunefndirnar ao breyta
þannig: "Ónýti hún þá kosninquna",

Við 9. gl'.
Víð þessa grein þykir þínginu eingra breytinga þurfa við, nema

þeirra, er sprottnar eru af uppástúngum þess um sýslunefndirnar, a~
"sýslunefndu se sett fyrir "amtsráð(', og sömuletbls leiðir það beinlínis
af upptístúngum þess víð aðra grein, þeim, að einginn se sjálfkjörinn
i hreppaneíndirnar, að síðustu 01'0 greinarinnar: "ef sá - þarf að
halda", falli burt.

Við 10. gr.
Samkvæmt upptístúngum þíngsíns "io 2. grein "ill það úr fella

síðasta hluta þessarar greinar: .',lheppsnefnd(!j'maðtlr" -- eptir 2. gr
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Við 11. gl'.
Enda þótt að þíngíð teldi það víst, að oVO væri til ætlað, ab

Iéhírðír eigi mætti borga neitt úr sveitarsjóð, nema eptir rívísun,
og að forseti hreppsnefndarinnar ætti að gefa þessa ávísun, þótti því
þó sú tilætlun greinilegri, ef hiin væri tekin fram með berum orðum,
og II eptir: "b1'efagjöl,ð á hendi", væri bætt við : "hann áoisar O!l
öllu því ff, er greiða skal úr soeitaejððnum, samkvæmt ályktunum
hreppsnefndarinnar" .

Eins og áður er sagt (við 2. gr.), hefur þíngið með breytingum
sínum við 13. gr. viIjað sjá svo um, að prestar ávallt gætu haft
tilhlýðilega umsjón með uppeldi og uppfræbíngu barna, og nægileg
áhrif á úrslit málefna þeirra, er að því lúta, eins og það líka vill
aðgreina fátækramálefni frá umsjón hreppstjóra, að því leyti þeir
eru aðstoðarmenn valdstjórnarinnar, og því virðist því, að úr eigi að
sleppa í fyrri hluta greinarinnar: "Þú skulu. ðll" - "gjöl'ðabóh
nefndarinnar", og úr síðari kaflanum: "nema þau - í 1l1'epps-
nefndinni".

Við 12. gr.
Af því að þíngið ætlast til, að í hreppsnefndunulll ávallt sitji

3, 5 eða 7 menn, leyfir það ser allraþegnsamlegast að stínga upp á
því, að fyrir: "helmíngul''', komi: "meÍ1'i hluti", og að "að sýsl~l-
manninum ekki meðtöldum" falli burt.

Við 13. gl'.
þíngið verður að lÍlíta það réttast, að presturinn einn ráði kennslu-

stöðum únglínga, og að þeir því fái það vald í stjórn fátækramál-
efna, sem þeim er nauðsynlegt til að geta haft næga umsjón með
barnauppfræðíngunní, og geta annazt um, að þeim fáist góðir kennslu-
staðir, o. s. frv. Reyndar getur það að borið, að hreppsnefndin geti
ráði'b betur úr en presturinn, ef hann t. a. Ill. væri nýkomínn í
sóknina, og því ókunnugur eða lítt kunnugur, hvar beztír kennslu-
staðir væru, en þá getur þíngíð eigi ætlað prestinum, að hann eigi
færi a'b ráðum hreppsnefndarinnar. Sömuleiðis þykir því réttast, að
hreppsnefndin feli einhverjum úr sínum flokki stjórn fátækramálefna á
milli funda, og því "ill þíngíð, að upphaf greinarinnar orðist þannig:

"Hreppsnefndarmenn skulu eptirleiðis hafa á hendi öll þmt al-
mennu málefni, sem val'ða heppinn allan sem felag 1lt af fy/'-
ir síga.

A~: "og, eptir nú gildandi liigwll ~-- í hreppsnefndinni", se úr
fellt, en í staðinn komi: ,,)Jó skal hlutaðei,lJandi sóknm'pl'estu/',
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eins og að undanfömu, hafa serdeilisleg afslíipti af uppeldi og
uppfræðíngu únglínga í hreppnum, og hvort sem hann er' í
nefndinni eða ekki, þá skal hún, - ef hún ekki getur komið
scr saman um þau mál við prestinn -- án tillits til atkvæða-
fjölda yfir höfuð að tala fara eptir tillögum hans í þessu efni.
Ilreppsnefndin kýs á hverjum {undi úr sínum flokki einn eða
tvo menn, er annist um öll fátækramále{ni milli {unda, sam-
kvæmt reglugjörð 8. jan. 1834.

rið 14. gr.
Af uppástúngum þíngsins um sýslunefndirnar leíðir þab, a~

þa~ vill:

Ao alstaðar í þessari grein se sett: "sýslunefnd" í staðinn fyrir
"amtsráð", og að : "Þó skal amtmaður - næsta fund (sbr.
28. gr.)", falli úr. Enn fremur virðíst þínginu betur fara á, að

í staðinn fyrir: "En hafi kærandi - ákveðið er", se sett: "Þú
skal hver maður greiða, eins og ákveðið er, sveitarútsvar það,
er honum var gjört.

Þínginu virðíst það og með öllu óþarft og of margbrotið, að
annar se reikníngarnaður heldur en fðhírðír, og því vill það úr fella:

"og reikníngamann".
Við 15. gr'.

Vio þessa grein þykir þínginu ekkert athugavert, nema að "amts-
ráðinu" verði breytt í: "sýslunef'ndinni".

Við 16. gr.
Til þess að öllum þeim málefnum, er hvern hrepp varða sérstaklega,

verði sem haganlegast fyrir komið, virðist þínginu nauðsyn til bera,
a~ leitað se álits hlutaðelgandi hreppsnefndar, og því vill þao allra-
þegnsamlegast leyfa ser að stínga UPP;l, að upphaf greinarinnar
verði 'þannig orðað : "Hreppsne{ndirnar skulu þar að auki vera
í ráðum með um öll önnur mál", o. s. fn. Af fyrlrkomulagl
sýslunefndanna leiðir það enn, ao í þessari gr. vill þíngíð breyta

orðunum: ,.Þannig skai hreppsnefndin ásamt sýslumanni", og
setja: "Þannig skulu þær eptir tilhlutun sýslunefndanna", o. s.
frv. þá þykir þínginu og ljósar fram teki'ð um ætlunarverk hrepps-
nefndanna víðvíkjandí vegunum, ef á undan: "þeir seu hættir",
er skotið inn í: "þeim si) breytt, oa". Síoari kafla greinarinnar;
"lhcppsne{ndin ska! annast wn - eins og áður", ætlar þíngic) aC)
nokkru leyti óþarfan, og að nokkru leyti geti hann eigi samrýmzt
syslunefndunuur, og hyggur því, ao hann eigi úr ao fella.
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Við 17. gr.
Til þess að álit hreppsnefndanna verði sem areíðanlegest og

bezt úr garðí gjört, um skipun lækna og yfírsetukvenna, og til þess
að rýma saman álit allra hreppsnefnda í sýslunni, virðist þínginu
rétt, að hreppanefndirnar beri álit sitt undir sýslunefndlna, og vill
bæta inn í síðari kafla greinarinnar á eptir læknaskipun og yprsetu-
kvenna þessari ákvörðun, er þannig hljóði: og bera það undir álit
og úrskw'ð sýslunefndarinnar, og eins hvað gjöra mætti, o. s. frv.

Þa\) þykir og þínginu mjög svo æskilegt, að hreppsnefndirnar gætu
felngíð einhver afskipti af viðhaldí kirkna og kirkjustaöa, o. s. frv. En
þar eð því þykir eigi eiga við, að gjöra her uppástúngur um það,
þar eð þessi mál kynnu að útheimta nokkra breytíngu á kirkjustjórn
þeirri, sem nú er, og gjöra má ráð fyrir, að önnur kirkjuleg mál-
efni væru áður tekin til rannsóknar og íhugunar, þá virðist þínginu
rettast að bæta inn í viðauka þess efnis, að slík afskipti skyldu síðar
verða með lögum ákveðin, og ætti þessi viðauki að setjast "ið enda
fyrri kafla greinarinnar og mætti vera svona: "Síðar skal það með
lögum ákveðið, hverja tilsjón hreppsnefnd irnar skuli hafa með
kirkjum, kirkjureikníngum, stöðunum og kristf.járjörðum".

Við 18. gr.
þessi grein virðíst þínginn víðkunnanlegur og tettar orðuð þannig:

"Hreppsnefndin skal af ítrasta megni reyna til að afstýra hús-
gángi og flakki í hreppnum, og eins leitast við að viðhalda góðri
reglu yfir höfuð að tala".

Við 19. gr.
Eptir því sem hagar her á landi, strjál byggð, vegir égreíðír og

veðratta opt stírð, þótti þínginu hentast, að fastakveða sem fæsta
fundi, er hreppsnefndin skyldi eiga með ser; enda mundu of Il]argir
fundir fremur draga úr áhuga manna á sveitamálefnum, og muni
menn ófúsir að fara frá vinnu sinni á sumrum um slátt, en á vetr-
um geti veðrétta opt bannað öll fundarhöld; þykir þínginu því nóg,
að tveir séu aðalfundir, og hentugastur tími til þeirra se á vorin og
haustin, og því vill það breytt hafa upphafi greinarinnar þannig:
"Hreppsnefndin skal eiga 2 aðalfundi á ári, en það er á haustin
og vorin, og þar að auki", o. s. frv. Þíngið telur það víst, að
hreppsnefndir haldi fundi, er sýslumaður beiðist þess, og nauðsyn
ber til; en vill þó eigi binda þær við áskorun sýslumannsins, og
því "ill þíngið, að úr séu felld orðin: "eða sýslumaður". Með því
að þíngib ætlar, eins og áður er sagt, að hreppstjórinn, að því leyti
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hann er aðstoðarmaður sýslumanna, eigi ekki að hafa :i hendi stjórn

fátælua-málefna, vill þa~ setja: "fátækrastjóri", fyrir: "hreppstjÓ'ri".
Við 20. g1'.

Vio þessa grein þykir þínginu ekkert athugavert, og hún eingra
breytinga þurfa.

IHr þykir þínginu sjálfsagt að bæta inn í þeim greinum, er
hljébí um kosníngar til sýslunefndanna og ætlunarverk þeirra. Á-
stæðurnar fyrir nauðsyn sýslunefndanna hafa þegar verið telmar fram,
og þykir þínginu því eigi nauðsynlegt að fara mörgum orðum um
hvert einstakt atríðl, því síður sem uppástúngur þess um þær eru í
öllum aðalatriðum samhljóða því, sem alþíngi bað um 1853. Þíngio

leyfir ser einúngis að geta þess, að það var þess aðalmark og mið,
að kosningarnar til þeirra yrðu sem óbrotnastar, og samsetníng þeirra
sem bezt löguð eptir landsháttum her. I)á vill þíngtb allraþegnsam-

legast geta þess, að sökum vfölendis Skaptafellssýslnanna virðist því
nauðsyn til bera, a\'} hafa tvær sýslunefndir í þeim, sína í hvorri.
Enn fremur vill þíngið allraþegnsamlegast leyfa ser a\'} geta þess,
a\'} enda þótt það eigi gæti fallizt á, að prestur og hreppstjóri væru
sjálfkjörnir í hreppsnefndlrnar, þá virðist því, a\'} sýslumaðurinn ætti
a\'} vera sjálfkjörinn í sýslunefndina, þ"í a\'} væri hann þao eigi,

mundi svo geta farið, að hann eigi avallt væri í henni, en það þykir
þó öldúngis nauðsynlegt, með tilliti til stjórnar sýslumálefna og sýslu-
nefndarfunda, og umsjónar með hreppsnefndunum. þao þótti og
nauðsynlegt a\'} gefa honum atkvæðisrétt, og að hans atkvæði skyldi
skera úr, er atkvæði væru jöfn, af því allir sýslunefndarmenn eigi
væru viðstaddir, eða eigi greiddu atkvæði. þessum sýslunefndulll
vill þíngið fela sumt það, er í frumvarpinu var ætlað amtsraðunum,
og hí tekið það upp í 25. gr. her á eptir.

Samkvæmt þessu leyfir þíngi\'} ser allraþegnsamlegast ao stínga
upp á, a\'} á eptir 20. gr. frumvarpsins se bætt inn í 6 nýjum grein-
um, um sýslunefndirnar, og hin 7. um yfirúrskurðarvald alþíngis,
og séu þær þannig.

21. gr.
Í sýslunefnd þeirri, er samkuæmt 1. gr. shal stofna í h/oerri

sýslu, skub» auli sýslumanns, sem er sjálfkjörinn, rem ekhi færri
en 4, og yfir höfuð að tala ekki fleiri en 8 menn. Sýslumaður er'

formaður nefndarinnar, og hefur þú atkvæðisrett í öllum málum .
.Lltlwæði hans sker 1í1' í þeim málum, þegar atkvæði eru jafn-
mörg.
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22. gr'.
í Skaptafellssýslunum er sin sýslunefnd i hvorri sýslunni, og

er sýslumaður formaður þeirra.
23. gr.

Í hverja sýslunefnd kjósi hver hreppsnefnd einn úr sínum f7,okki
hið fyrsta ár, og með sama hætti kjósi hver hreppsnefnd ser full-
trúa á hverju því ári, sem henni ber eða hún ætlar að senda
mann á sýslunefndarfund. Þar sem eru fleiri en 8 hreppar í
sýslu, skal það á sýslunefndarinnar valdi, að ákveða með atkl'æða-
fjölda, hvort fleiri hreppar, og þá hverjir, skuli senda menn á sýslu-
nefndarfund á ári hverju; en einginn hreppur má vera undan
livi þeginn, að senda fulltrúa, leingur en 2 ár í senn.

Serhver hreppsnefnd á rétt á, þó ekki eigi hún það ár að
senda sýslunefndarmann, að senda fulltrúa sinn til sýslunefndar,
til að skýra þau málefni og halda svörum uppi í þeim, sem þá
hreppsnefnd varða; en ekki eiga slíkir fulltrúar atkvæðisrett á
þeim sýslunefndarfundum. .«

24. gr.
Fund skal sýslunefnd halda einn á ári hmerju, og þar að auk

á formaður nefndarinnar r'ett á, að ákveða aukafund svo opt,
sem þörf krefur. Eins skal aukafund halda, ef meiri hluti nefnd-
armanna beiðist þess.

25. gr.
Sýslunefndin hefur þessi störf á hendi:

a. Hún skal endurskoða alla sveitarreiknínga hreppsnefndanna og
skera úr þeim, og hafa gætur á, að efnum hreppsins se hæfi-
lega varið og þatt ávöxtuð.

b. Hún slwl ekki að eins skera úr málefnum þeim, sem um er
getið í 8.,9., 14. og 16. gr. tilskipunar þessarar, heldur ;innig
úr öllum ágreiningi, sem verður á milli hreppsnefndanna i
sýslunni, um framfærslu fátækra, eða önnur sveitarnálefni. Og
yfir höfuð að tala hefur sýslunefndin á hendi hin sömu ætlun-
arverk, að svo mi1du leyti sem gjörvalla sýsluna snertir, sem
hverri hreppsnefnd er ætlað í sinum hl·eppi.

c. IJtín skal annast um þjóðvegu, þínghús, ferjur, brýr, lend-
ingar, og almennar fjárrettir' í sýslunni, o. s. [r»,

d. Hún skal gjöra ál'lega áætlun um upphæð liess kostnaðar, sem
þessi almennu störf í sýslunni ál' hvert útheimta. Aðalreglan
við niður jöfnun kostnaðar þessa skal vera sú, að miða helming
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upphæðarinnar rið allt iiundarbært lausaf(~ ísýslunni, en hinn
helmínginn l:ið öll jarðagjöldin, og jafna1' hún síðan niður og
fÍ kveður, hve mikið eptir þessum mælikvarða h.cerjssm hreppi
beri að greiða. Síðan jafnar hver hreppsnefnd þessum kostn-
aði niðu1' á íbúa hreppsins samkvæmt 14. gr.

26. gr.
Hreppsnefnd í hrerjum hrepp; se s'kyldug til að skrifa fm'-

manni sýsltmefndarinnar til með nægilegum fyrirvara, þegar hún
hefur áformað, að bera upp á sýslt(fundi srrsta'klega en þó almenn-
íng varðandi uppástúng~l, svo formaður sýslunefndarinnar geti,
áður en næsti sýslufund'ur byrjar, gjört það kunnugt þeim hrepps-
nefndum, sem eptir áðurgjörðri ráðstiif'lln áttu að því sinni að
fríast við, að láta menn úr sínum flokki mæta á sýsl'l1fundi.

27. gr.
Þeaa» sýslunefndir greinir á um eitthvert roeitamál, þá skultt

hin síðustu úrslit þeirra mála fyrst um sinn liggja undir alþíngi,
þángað til ákveðið er bæði '11mstöðu Íslands í stjórnarfyrir7wmll-
lagi alls 7wn1íngsreldisins og um hvers hyn.~ yfirstjórn her á landi.
Sýslunefndir llær, sem á greinir, skulu því senda alþíngi öll s'kjiil
slíkra mála, ásamt álitsshjölum sínum við þau.

Til þess að meðhöndla og gjöra út um öll þess konar mál, hýs
alþíngi, í h1'ert skipti og það kemur saman, 7 manna nefnd úr sín-
um flohhi, og er eiJ~ginn rht 7.-jörinn í þá nefnd, nema hann fái meir
en helmíng allra þeirra atlcuæða, sem greidd eru á þíngi og gild.

Við 21. gr. frumvarpsins,
sem eptir uppástúngum alþíngis yrði

28. gr.
Þa~ virðist þinginu eðlilegra, að biskupinn kjósi prófasta þá, er

í amtsráðunum eiga að vera, heldur en amtsraðlð ; eins þótti þínginu
það eðlilegast og einfaldast, að alþíngi kysi þá, er auk amtmannsins
og biskupsins eða prófasts þess, er biskupinn kysi, ættu að vera í
amtsrnðlnu , með því sú kosníngarabferð, sem upp á er stringið í
frumvarpinu er mjög margbrotin ; enda hélt þfngíð, a'Onægja mundu
þrír, eptir Því ætlunarverki, er þíngíð ætlar amtsráðínu, svo að í
hverju amtsrábi væru 5 menn, og samkvæmt þessu leyfir þíngiO ser
a'O stínga upp á, að þessi grein verði þannig orðuð:

Í amtsráði því, er sarnkuæmt 1. grein ska! stofna í hvcrjn
amti, skulu sitja amtmaðllrinn í hverju amii, sem er forseti, í
Suðummtinu biskupinn á Íslandi, í hverju hinna einn p1'ófastw'
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sem Mskupinn þar til kýs, og þa/' að auk þrír menn aðri1', .~em
alþínyi velur með meiri hluta atkvæða allra í hvert sinn, sem
það kemur saman; skulu þessÍ1' 3 menn hafa starfa þenna á
hendi milli alþínga. Alþíngi kýs og einn mann í hvert amtsráð
til vara, og á hann setu í amtsráðinu í forföllum hinna.

Samkvæmt uppástúngunni um breytíngu á 21. gr. leyfir þfngi()
ser því allraþegnsamlegast að stínga upp á, a() 22., 23., 24. og
25. gr. frumvarpsins falli burt.

Við 26. gr. frumvarpsins,
sem nú ætti að verða 29. gr.

Samkvæmt því, sem þegar er sagt, leyfir þfngíð ser alIraþegn-
samlegast að stínga upp á því, að fyrsti kafli þessarar greinar se rir
felldur; og með því þíngiÖ hefur sttingíð upp ;1, að í amtsrabínu
sitji ávallt 5 menn, ætti a() breyta orðinu "helmíngura, í öðrum
kafla greinarinnar, og setja ?,meiri hluti", Enn fremur vill þíngi()
allraþegnsarnlegast leyfa ser a() stínga upp á, að í 3. kafla grein-
arinnar se fellt úr: "Til þess að úrskurður - milli hreppsnefnd-
armanna.

Við 27. gr. [rumnarpeins,
sem eptir uppástúngum þíngsins ætti að verða 30. gr.

Me'ð því að þíngíð ætlast til, að úrskurðarvaldið í málefnum
hreppanna liggi undir sýslunefndina, en eigi amteraðíð, og sýslu-
nefndirnar hefðu umsjón með hreppanefndunum, þá flýtur af því
fyrirkomulagi, að amtsráðín eigi geta haft öll hin sömu störf á hendi
og þeim eru ætluð í frumvarpinu, heldur einúngis þau ~málefni, er
snerta allt amtið sem heild, eins og á()ur er sagt, og þó ser í lagi
umsjón með opinberum sjóðum, hvernig þeim se varið og þeir á-
vaxtabir, og að skýrslur um þá séu árlega birtar á prenti. Þínginu
þótti það og réttast, að taka það fram með skýrum orðum, a'b amts-
ráðinu í Suðuramtinu skyldi falin níburjöfnun alþíngistollsins á allt
landið, og því ætti
1. Ao bæta aptan víð staílíð a: "Amtsráoið í Suðuramtinu skal

og hafa ~á hendi umsjón alþíngistollsins og niðurjöfnun hans
á landiðu•

2. Ao í staflio e se sett "sýslunefndanna" í staðinn fyrir "hrepps-
nefndanna".

3. Ao í staflið d Be á eptir "einnig" bætt inn í: ,,'þar á eptir",
og ao fyrir: "hvernig ástand 'þeirra se", se sett: "hver Be upp-
1"uni þeirra og tilgángur".
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4. A~ stafliðírnir e, f, g, h, i, falli burt.
Við 28. gr. frumvarpsins,

Samkvæmt uppástúngum þingsins, sem þegar er getið, um fyrir-
komulag og ætlunarverk amtsraðanna, leyfir það ser allraþegnsam-
legast að stínga upp á því, a~ þessi grein se úr felld.

rið 29. gr. frumvarpsins,
sem eptir á'ðurgreindum uppástúngum þíngsins ætti a~ verba

31. gr., og
við 30. gl'. frumvarpsins,
sem ætti að verða 32. gr.

Þykir þínginu ekkert athugavert, og þær eíngra breytínga
þurfa við,

Samkvæmt því, sem þegar er greint, leyfir þingið ser allra-
þegnsamlegast að ráða til, að yðar konúngl eg hátign allramildilegast
veiti frumvarpi því, sem her ræðir um, lagagildi her á landi með
breytíngum þeim, sem nú skulu greindar:

1. Með 14 atkv. gegn 3: að eptir "amli" í 1. §, bætist inn í:
"sýslunefnd í hoerri sýslu".

2. Me~ 8 atkv. gegn 7: ao orMo "allra" í sömu grein falli burt.
3. Eins með 8 atkv. gegn 7: a~ við enda §, á eptir "ÍSlandi",

bætist inn í þessi 01'0: "að því leyti her skal greina."
4. Meo 15 atkv. gegn 3: að fyrsti kafli 2. § orðíst þannig: "Í

hreppsnefndinni í hreppi hverjum skulu ætíð vera 3 eða 5
eða 7 menn eptir fjölmenni hreppanna, og skulu þeir kjörn-
ir", o. s. frv., eins og í frumvarpinu: "Auk þess skal - í
hreppsnefndinni", falli burt.

5. :Mco 15 atkv. gegn 3: ao 2. kafli greinarinnar: "Af áðurnefnd-
um ákvörðunum - se gild", falli burt.

6. :Meo 12 atkv. gegn 6: að 3. kafli greinarinnar breytist þannig:
"Amtmaður skal ákveða nákvæmar", o. s. frv., eins og í frum-
varpínu, "og getur amtsráðið - þegar fram líða stundir",
falli burt.

7. Með 13 atkv. gegn 5: að 4. kafli greinarinnar falli burt.
8. Meo 15 atkv. gegn 3: ao á eptir orðin í 3. §: "búandi mað-

ur", se bætt inn í: "í hreppnum", og að : "af eigin efnum",
falli burt.

9. :Meo 13 atkv. gegn 5: ao í 4. grein fyrir: "aflwJn('ndum",
setjist: "niðjum".
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10. Me~ 14 atkv. gegn 4: a~ í 5. § í staðinn fyrir: "stærri helft"
komi: "meiri hluti",

11. Og með 15 ath. gegn 3: að í stað orðanna í sömu grein:
"helmíngur<i komi: "á vixl meiri eða minni hluti".

12. Með 15 atkv. gegn 3: að orðín : "hinna koenu", falli burt.
13. Me'ð 14 atkv. gegn 4: a~ í 6. 8, í stað orðanna: "vera 2 af

hreppsbúum" komi: "vera 3 af hreppsbúum".
14. Með 14 atkv. gegn 4: a~ í § 7, í staðinn fyrir: "á kirkju{undi"

se sett: "með þíngboði"; að fyrir aptan orðln : "fram fara",
se bætt við : "og skal þíngboðið vera geingið boðleið '11mhrepp-
inn"; a~ í stallinn fyrir: "hvern þeir velji" setjist: "hverja
þeir oelji"; að á eptir: "ef fleiri hafa jafnmörg atkvæði",
bætist inn í: "og eru þá of margir".

15. Með 14 atkv. gegn 4; að upphaf 8. § orðist þannig: "Ef sá,
sem orðinn er fyrir kosníngu, færist undan því að taka við
henni", o. s. frv.

IG. Með 15 atkv. gegn 3: ab fyrir orðin: "undir amtsráðið<i, setjist:
"undir sýslunefndina"; og á eptir orðið : "úrskurðinn", bætist:
"En í fyrsta sinn, þegar lwsið er til hreppsnefnda, skal sýslu-
maðurinn ske1'a úr þeirri umkvörtun".

17. Me'ð 14 atkv. gegn 4: "Þó að einginn - málalokum" falli
burt.

18. Eins með 14 atkv. gegn 4: a'ð upphaf annars kafla greinarinnar:
"sömuleiðis - getur", falli burt.

19. Eins með 14 atkv. gegn 4: að fyrir: "Einnig skal hver sá,
sem nokkuð hefur", setjist: "Ha~ nokkur eitthvað", o. s. frv.

20. Eins með 14 atkv. gegn 4: að Ii eptir: "viðvíkjandi", bætist:
skal hann".

21. Eins með 14 atkv. gegn 4: a'ð fyrir: "Senda amtmanni hana
með áliti sínu" setjist: "Sendi hana sýslunefndinni með áliti
sínu, er þá sker úr henni".

22. Eins með 14 atkv. gegn 4: að fyrir: "verði þá kosníngin -
ónýtt", komi:"ónýti hún þá kosnínguna".

23. Me~ 14 atkv. gegn 4: að í 9. §, fyrir:"undir amtsráðið",
setjist: "undir sýslunefndina".

24. Eins með 14 atkv. gegn 4: að fyrir: "að öðrum kosti omts-
ráðið", setjist: "að öðrum kosti sýslunefndin".

25. Me~ 13 atkv. gegn 5: að : "ef sá - þarf að halda", falli burt.
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26. Me~ 15 atkv. gegn 3: a~ í 10. §, orðin: "Hreppsnefndarmað-
ur - eptir 2. grein", falli burt.

27. Me~ 14 atkv. gegn 4: að í 11. §, á eptir orðín : "b1,pfagjö1'ð
á hendi", bætist inn í: "hann ávísar og öllu því fr, er greiða
skal úr sveitaqiúðnum samkvæmt ályktunum hreppsnefndar-
innar".

28. Me~ 13 atkv. gegn 5: að orbín : "Þó skulu öll mál - gjör,}a-
bðk nefndarinnar", falli burt.

29. Me<l 13 atkv. gegn 5: að nlðurlagið : "nema pau -- í hrepps-
nefndinni", falli burt.

30. Me() 16 atkv. gegn 2: að í 12. grein í stað : "helmíngur",
setjist: "meiri hluti".

31. Með 14 atkv. gegn 4: að orðin: "að sýslumanninum ekki með
töldum", falli burt.

32. Með 16 atkv. gegn 2: a~ upphaf 13. greinar orðíst þannig:
"Hreppsnefndi1'nar shulu eptirleiðis hafa á hendi öll þau al-
mennu málefni, er varða hreppinn allan sem felag út af
fyrir sig".

33. Me~ 16 atkv. gegn 2: að orðin: "og eptir nú gildandi lögum
- í hreppsnefndinni", falli úr, en komi í staðinn: "Þó shal
hlutaðeigandi sóhnarprestur, eins og að undanförnu, hafa ser-
deilisleg afshipti af uppeldi og uppfræðíngu únglínga íhreppn-
um, og hvort sem hann er ínefndinni eða ekki, þá shal hún,
ef hún getur ehhi komið scr saman um þau mál við prest-
inn, án tillits til atkvæðafjölda, yfir höfuð að tala fara eptir
tillögum hans í þessu efni. Hreppsnefndin kýs á hverjum
fundi úr sínum flohhi 1 eða 2 menn, er annist öll [átækra-
málefni milli funda samkoæmt reglug. 8. janúar 1834".

34. Með 13 atkv. gegn 5 :a~ í 14. gr. fyrir orðín : "upp fyrir
amtsráðinu", setjist: "upp fyrir sýslunefndinni".

35. Me~ 15 atkv. gegn 3: að orðin: "Þó skal amtmaður - næsta
fund, sbr. 21. §", falli burt.

36. Me~ 14 atkv. gegn 4: að í staðinn fyrir: "en hafi kærandi -
áhveðið er", setjist: "Þó skal hver maður greiða, eins og
áhveðið er, sveitarútsvar það, er honum hefur verið gjört".

37. Me~ 13 atkv. gegn 5: a~ í staðinn fyrir: "eptir úrskurði amts-
ráðsins", setjist: "eptir úrskurði sýslunefndarinnar".

38. Með 15 atkv. gegn 3: að orbíu: "og reihníngamann" falli burt.
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39. Með 13 atkv. gegn 5: að fyrir: "skal amtsráðið" komi: "skal
sýslunefndin".

40. Me~ 15 atkv. gegn 3: að fyrlr : "amtsráðinuskalfalið" setjist:
"sýslunefndinni skal falið".

41. Me~ 13 atkv. gegn 5: að í 15. gr. fyrir orðln : "senda hann
amtsráðinu", setjist: "senda hann sýslunefndinni('.

42. Me~ 16 atkv. gegn 2: að upphaf 16. greinarinnar orðíst þannig:
"Hreppsnefndirna'r skulu þar að auki vera í ráðum með um
ö!l.önnur", o, s. frv.

43. Me~ l3 atkv. gegn 5: að í staðinn fyrir: "Þannig skal hrepps-
nefndin ásamt sýslumanni annast um", setjist: "Þannig
skulu þærepti.r tilhlutun sýslunefndanna annast um".

44. Með 15 atkv. gegn 3: að fyrir orðin : "og að þeir seu bæuir",
komi; !,og að þeim se breytt og þeir seu bættir".

45. Með 14 atkv. gegn 4: að síðari hluti fyrra kafla: "Þegar
hreppsnefndin - þess konar mál", falli burt.

46. Me~ 12 atkv. gegn 6: að síðarí kafli greinarinnar: "Hrepps-
nefndin skol annast um - eins og áður", falli burt.

47. Me'ð 14 atkv. gegn 4: að í 17. gr. eptir orðín : "Hvernig bæta
megi læknaskipun og yfirsetukvenna", bætist inn í: "og bera
það undir álit og úrskurð sýslunefndarinnar, og eins hvað
gjöra mætti", o. s. frv.

48. Með 13 atkv. gegn 5: að víð enda greinarinnar bætist: "Síðan
skal það me~ lögum ákveðið, hverja tilsjón hreppsnefndirnar
skuli hafa með kirkjum, kirkjureikníngum, stöðunum og krist-
fjárjörðum".

49. Með 14 atkv. gegn 4: a~ 18. greinin orðíst þannig: "Hrepps-
nefndin skal af ítrasta megni reyna til að afstýra húsgángi
og flakki í hreppnum, og eins leitast við að við halda góðri
reglu yfir höfuð að tala".

50. Með 15 atkv. gegn 3: að upphaf 19. greinar orðíst þannig:
"Hreppsnefndin skal eiga 2 aðalfundi á ári, en það er á
haustin og vorin, og þar að auki", o. s. frv.

51. Með 11 atkv. gegn 7: að orðín : "eða sýslumaður((, falli burt.
52. Með 13 atkv. gegn 5: að í stað : "hreppstjóri(' komi: "fá-

tækrastj ðri",
53. Me~ 14 atkv. gegn 4: að á eptir 20. gr. komi ný grein (21. gr.),

svo hlj6~andi: "i sýslunefnd þeirri, er samkvæmt 1. gr. skal
stofna í hverri sýslu, skulu auk Mý,'umanns, sem er sjálf-
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kjörinn, vera ekki færri en 4 og yfiT höfuð að tala el.kí fleit';
en 8 menn. Sýslumaður er formaður nefndarinnM og hefur
þú atkvæðisrett íöllum málum. Ath'æði hans sker úr íþeim
málum, þegar atkvæði eru jafnmörg".

54. Með 14 atkv. gegn 4: að ný grein (22. grein) komi, svo hljóbandi :
"Í Skaptafellssýslunum el' sín sýslunefnd í hvorri sýslunni,
og sýslumaður formaður þeirra".

;';J. Mel) 13 atkv. gegn 5: al) ný grein (23. gr.) komi, svo hljöðandl :
"f hverja sýslunefnd kjósi beer hreppsnefnd 1úr sínttm flolíki
hið 1. ár. Þar sem em fleiri en 8 hreppar í sýslu, skal það
lÍ sýslunefndMinnar valdi, að ákveða með atkvæðafjölda,
hvort fleiri hreppar og þá hverjir skuli senda menn á sýslu-
nefndarfund á ári hverju; en einginn hreppu» má vem und-
an því þeginn að senda fttlltrúa, leinqur en 2 ár í senn".

"Serhver hreppsnefnd á rett á, þú ekki eígi hún það ár
að senda sýslunefndarmann, að senda fulltrúa sinn til sýslu-
nefndar tíl að skýra þau málefni og halda svörum uppi í
þeim, sem þá hreppsnefnd varða, en ekki eiga slíkir fulltrúar
atkvæðisrett á þeim sýslunefnda1'fundum".

iiG. Mel) 15 atkv. gegn 3: al) í þessari 23. gr. á eptir orðin : "hið 1.
úr", bætist inn í: "og með sama hætti kjósi hver hreppsnefnd
spr fulltrúa á hverju því ári, sem henni ber, eða hún ætlar
að senda mann á sýslunefndarfund".

57. Me~ 14 atkv. gegn 4: al) ný grein (24. gr.) komi, svo hljöðandí :
"Fund skal sýslunefnd halda einn á ári hverju, og þar að
auki á formaður nefndarinnar rett á, að álcveða a1lkafund,
svo opt sem þörf krefur. Eins skal aukafund halda, ef meiri
hluti nefndarmanna beiðist þess".

5S. Mel'l 12 atkv. gegn 6: al) ný grein (25. gr.) komi, SYO hljóðandl :
"Sýslunefndin hefur þessi störf á hendi":

59. Mel) 15 atkvæðum gegn 3: "a. Hún skal endurskoða alla
sveitarreiknínga hreppsnefndanna og skera úr þeim, og hafa
gætur á, að efnum hreppsins se hæfilega varið og þau á-
vöxtuð".

60. Mel) 14 atkv. gegn 4: "b. Hún skal ekki að eins skera úr
málefnum þeim, sem um er getið í 8., 9., 14. og 15. grein-
um tilskipunar þessarar, heldu« einnig úr öllum ágreiníngi,
sem verður á millum hreppsnefndanna í sýslunni, um fram-
[ærslu. fátækra, eða önnur sveitamálefni. Og yfir höfuð að
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tala hefur sýslune(ndin á hendi hin sömu ætlunarverk, að
svo miklu leyti, sem gjörvalla sýsluna snertir, sem hverri
hreppsnefnd er ætluð í sínum hreppi".

61. Me~ 14 atkv. gegn 4: "e. Hún skal annast um þjóðvegu,
þínghús, ferjur, brýr, lendíngar og almennar fjárrcttir ísýsl-
unni", o, s. frv.

62. Með 14 atkv. gegn 4: "d. Hún skal gjöra árlega áætlun
um upphæð þess kostnaðar, sem þessi almennu störf í sýsl-
unni ár hvert útheimta", og miðkafli þessa stafliðs d:

63. Me~ 15 atkv. gegn 3: "Aðal1'eglan við niður jöfnun kostnað-
ar þessa skal vera sú, að miða helmíng upphæðarinnar við
allt tíundarbært lausafe í sýslunni, en hinn helmínginn við
öll jarðagjöldin". Niðurlag þessa stafliðs d:

64. Me~ 13 atkv. gegn 5: "Síðan jafnar hver hreppsnefnd þess-
um kostnaði niður á íbúa hreppsins samkoæmt 14. gr. ((

65. Með 14 atkv. gegn 4: að ný grein (26. gr.) komi, svo hljéðandi :
"Hreppsnefnd í hverjum hreppi se skyldug til að skrifa for-
manni sýslunefndarinnar til, með nægilegum fyrirvara, þegar
hún hefur áformað, að bera upp á sýslufundi serstaklega, en
þó almenníng varðandi uppástúngu, svo formaður sýslunefnd-
arinnar geti, áður en næsti sýslufundur byrjar, gjört það
kunnugt þeim hreppenejndum, sem eptir áðurgjörðri ráðstöf-
un áttu að því sinni að fríast við, að láta menn úr sínum
flokki mæta á sýslufundi((.

66. Me~ 10 atkv. gegn 8: að ný grein (27. gr.) komi, svo hljéðandí :
"Þegar sýslunefndir greinir á um eitthvert sveitamál, þá
skulu hin síðustu úrslit þeirra mála fyrst um sinn liggja
undir alþíng, þángað til ákveðið er bæði um stöðu Íslands í
stjórnarfyrirkomulagi alls konúngsveldisins og um hvers kyns
yfirstjórn her á landi. Sýslunefndir þær, sem á greinir,
skulu því senda alþíngi öll skjöl slíkra mála, ásamt álits-
skjölum sínum um þau". 2. kafli þessarar greinar:

67. Eins með 10 atkv. gegn 8: "Til þess að meðhöndla og gjöra
út um öll þess konar mál, kýs alþíng, í hvert skipti og það
kemur saman, 7 manna nefnd úr sínum flokki, og er eing-
inn rett kjörinn í þá nefnd, nema hann fái meir en helmíng
allra þeirra atkvæða, sem greidd eru á þíngi og gild((.

68. Með 15 atkv. gegn 3: að ~1. gr. frumvarpsins (nú 28. gr.) orðíst
þannig: ,,Í amtsráði því, er samkvæmt 1. gr. s.kal stofna i
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hvetju amti, skulu sitja amtmaðurinn í hverju amu, sem er
[orseti, í Suðuramtinu biskupinn á Islandi, í hverju hinna
prófastur, sem biskupinn þa'r til kýs, og þar að auki 3 menn
aðrir, sem alþíng oelu»: með meiri hluta allra atkvæða, í hvert
sinn sem það kemur saman; skulu þessir 3 hafa starfa þenna
á hendi milli alþínga. Alþíng kýs og 1mann í hvert amts-
ráð til vara, og á hann setu í amtsráðinu í forföllum hinna".

69. Me~ 10 atkv. gegn 8: að úr 26. gr. (nú 29. gr.) 1. kaflinn:
"Varafulltrúar - tíma", falli burt.

70. Með 10 atkv. gegn 8: að fyrir: "að minnsta kosti helmíngur((,
setjist: "meiri hluti".

71. Me~ 10 atkv. gegn 8: a~: "Til þess að úrskurður - hrepps-
nefndarmanna" falli burt.

72. Með 11 atkv. gegn 7: að í 27. gr. víð stafllð a (nú 30. gr. a)
bætist vi~ enda staflíðsins : "Amtsráðið íSuðuramtinu skal og
hafa á hendi umsjón alþíngistoUsins og niðurjöfnun hans á
landið".

73. Me~ 10 atkv. gegn 8: að íþessarar greinar staflið e, fyrir orbín :
"álits hreppsnefndanna", setjist: "álits sýslunefndanna".

74. Me~ 11 atkv. gegn 7: að í staflið : d, á eptir "einnig(( bætist:
"þar á eptir"; og að fyrir orðin: "hvernig ástand þeirra er",
setjist: "hver se uppruni þeirra ag tilgángur".

75. Me~ 10 atkv. gegn 8: að staflíblrnír ; "f. g. h. i." í þessari
grein falli burt.

Reykjavík, 8. d. ágústm. 1855.
Allraþegnsamlegast.

Hannes Stephenssen. H. Kr. Friðriksson.

Forseti: þá er næst, að eg birti þínginu bréf, sem eg í dag
hef feíngtð frá hinum hæstvirta konúngsfulltrúa, og er það svo
hljöðandi :

"þar e~ alþingi nú með atkvæðagretðslunni í gærdag hefur í
öllum aðalatriðum fallizt á uppástúngu stjórnarinnar um það, hvernig
lagfæra megi jarðamatíð á Íslandi, og þess vegna ákvar~a~ að velja
2 meðlimi til nefndar þeirrar, er halda skal áfram jarðamatsstörf-
unum, svo hef eg í dag, samkvæmt þeim myndugleika, er hans há-
tign konúngurinn allranaðugast hefur veitt mer með allrahæstum úr-
skurði 18. maí þ. á., kjörio herra kanselíráð land- og bæjar-fógeta
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Vilhjálm Finsen, til þess, að vera formaður og 1. meðlimur aður á-
minnztrar nefndar.

þetta undanfelli eg ekki her með þénustusamlegu að tilkynna
yður, háttvirti herra alþfngís-forseti l með þeim tilmælum, að þer
vilduð tilkynna það þínginu.

Reykjavík, 8. dag ágústm. 1855.

P. Melsteð.
Jón Guðmundsson: Ál'lur en gelngíð er til kosnínga í nefnd

þessa, vil eg leyfa mer að tala fáein orð. Eins og kunnugt er af
alþfngistíðíndunum 1853, voru þá kosnir í nefnd þessa bæði hinn
1. og hinn 4. konúngkjörni þíngrnaður, og þækti mer því mikils
vert, að þíngbókin bæri það með ser nú, af hverju það kæmi, ef
þeir væru ekki kosnir í nefnd þessa í ár, svo það sæist, ab þíng-
menn hefðu-ekki se~ sig um hönd með ab kjósa þá eða slepptu af
þeim nú svona ástæðulaust. Í hitt eb fyrra skoraðíst hinn 1. kon-
úngkjörni þingmaður undan því, ab gánga í nefnd þessa, og eg hef
heyrt, að konúngsfulltrúi hafi nú ætlað ab velja hann fyrir hönd
konúngs, en hann hafi ekki viljað gríngast undir það starf, og þá
þykir mer nokkurn veginn í augum uppi, ab hann muni ekki vinn-
anlegur a~ taka á móti kosníngu þíngsins, þó þal'l re'ði af ab velja
hann. Hinn 4. konúngkjörni þingmaður sagði um daginn á nefnd-
arfundi alls þíngsins, að hann væri ófáanlegur til ab gánga í nefnd
þessa. Eg veit nú ekki, hvort hann er á sömu meiníngu enn, og
veit, að fleirum en mer er hugleikið ab vita, hvort hann er enn,
eins og hann sagði þá, övlnnanlegur ab gángast undir kosníngu
þíngsins.

P. Petursson: Mer hefur ekki breytzt hugur í þessu efni sít-
an á abalnefudarfundi þíngsins, og því fremur verð eg nú ab afsaka
mig frá, ab takast starfa þenna á hendur, sem síðan hafa bætzt á
mig önnur störf. Þa~ yrði mer ómögulegt að byrja á þessu verki,
eins og nefndinni er boðíð, strax og alþíngi er slitið, þar eb biskup-
inn, ef hann siglir núna með póstskipinu, hefur falið mer á hendur
að gegna embætti sínu, meðan hann er erlendis, þó eg því verði
a~ skorast undan að taka á móti kosníngu í þessa nefnd, finn eg
gjörla til þess, hvílíkt traust þínglð hefur sýnt mer í þessu efni og
kann ab meta það.

H. G. Thordersen : Eg þarf ekki ab segja þínginn frá öðru, en a~
eg get vottað með hinum heíðraða konúngkjörna þíngmanni, a~ hann
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hefur talað sannleika, og lofað mer að takast embætti mitt ii hendur,
ef eg sigU í haust

Forseti: Eg ætla þá a~ bíðja þíngmenn, a~ gánga til kosn-
Ingar á þeim tveimur mönnum, er alþingi, samkvæmt allrahæstulll
komingsúrskurði 18. maí þessa árs, og atkvæðagreiðslu þeirri, er her
fór fram á þíngi í gær, ber að kjósa í þá þriggja manna nefnd, sem
samkvæmt te~um konúngsúrskurðí, er ætlað að lagfæra jarbamatið,
og skal eg biðja þíngmenn að gefa skrifleg atkvæði.

Þíngmenn, sem atkvæði greiddu, voru 20 á þíngi - einn var
fjærverandí, - og reyndust gild atkvæði allra þeirra, og voru eptir
þeim kósnir í nefndina:

Jón lögfræMngur Guðmundsson, alþínglsmaður Skaptfellínga,
með 18 atkvæðum, og

Yfirdómari J. Petursson, alþíngísmaður Reykjavíkurkaupstaðar
(nú á þessu þíngi varafulltrúi úr Strandasýslu), mel'! 15 atkvæðum,

En þar næst höfðu þessir þíngmenn feínglð flest atkvæði:
Þ. Jónassen 5 atkvæði, og
H. Kr. Friðriksson 2 atkvæði,
Jón Guðmundsson: Eptir því sem raðgert var í gær, þá skal

eg sem formaður nefndarinnar, er 1853 var kosin til að sjá um lít-
sölu þíngtíðíndanna, skýra frá, hvað ver nefndarmenn, herra kon-
ferenzrá'ð Þ. Sveinbjörnsson, herra prófessor Dr. P. Pétursson. og eg,
höfum aðhafzt, síðan ver tókum þenna starfa að oss sumaríð 1853.
Forseti þingsíns sendi oss þá þegar, eptir a'ð ver vorum kosnir, skil-
mála þá, sem áður voru gjörðir vlb útsölumenn tíðíndanna, sekretern
Stephensen fyrir 1849, og organista P. Gudjohnsen fyrir 1845 og
1847, og rítuðum ver mönnum þessum bréf þar um 12. okt. 1853,
og beiddum þá um, a\) gera grein fyrir sölu þíngtí'ðinganna, sam-
kvæmt skilmálunum. Fyrir þessu hefur nú sekreteti 6. Stephensen
gert skil, að því leyti að hann hefur afhent það, sem afgiings var af
þíngtíðíndunum fyrir 1849 til þess útsölumanns, er ver sömdum við,
stúdents Jóns Árnasonar, og gert grein fyrir bæði því, sem annar-
staðar væri niður kornið af tíðindunum, sem bæði væri öborgað og
éskilað aptur, og eins því, sem selt væri, og hvenær og hvernig það
væri borgað ; greinilega skilagrein fyrir öllu þessu hefur hann sent
nefndinní og kvittanir landfógeta fyrir peníngunum. Frá organista
P. Gudjohnsen hefur nefndin ekkert svar feíngíð, a~ eins hef eg spurt,
a'ð eitthvað af tíðindum þeim, sem hann hafði til útsölu, se geymt <Í

klrkjuloptínu : en stúdent .JÓn tírnason, sem nefndin mel'> samnfugl
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1853 fól umsjón og útsölu einnig hinna eldri tíbinda, hefur ekki get-
að neitt feingizt vi~ þau, af því þau eru honum enn ekki afhent.
Nefndin hefur tekið það fram í bréfunum, eins til Gudjohnsens, að
hann samkvæmt samníngunum geti ekki skorazt undan a~ gera skil
fyrir sölu tíðíndanna, en hann hefur, sem sagt, allt um það eingin
skil gjört, og verður nú hið hefðraða þíng a~ rá'ða úr því, hvað her
við er að gjora. Þetta er það helzta, sem eg get skýrt þínginu frá
um sölu tíðíndanna hin fyrri árin. En víðvíkjandi þíngtíðlndunum
1853 þá gerðum ver samníng við stúdent Jón Árnason, að hann
skyldi annast útsöluna og fá fyrir það 16% í sölulaun, samt í víð-
bæti 9% til þeirra kaupenda, sem sæktu tíðindin landveg til hani>
á sinn kostnað, og gerðu einhvern vor nefndarmanna varan víð það.
Eptir samníng þessum átti útsölumaðurínn að gera grein fyrir sölu
tíðindanna fyrir lok júlímánaðar og greiða borgunina innan loka ágúst-
mána'ðar þ. á. Hann hefur og nú feingíð nefndinni skýrslu nokkra
um, hvað pantað se og afhent til útsölu af hinum síðustu alþingis-
tíðindum, og samkvæmt þeirri skýrslu hans þá hefur af alþínglstíð-
indunum 1853 verið seld 379 exemplör, og gefins afhent innanríkis-
ráðgjafanum 15 expl. Af prentsmi'ðjunni hefur verið haldið aptur
5 expl., en með hvaða rétt! hún hefur tekið meira en 4 expl., er mer
ókunnugt; þar að auki hefur 1 expl. af tíðindunurn orðið ónýtt, og
er þetta þá samtals 401 expl. Af andvirði tíblndanna hefur hr. Jón
Árnason borgað í fyrra 143 rd. 76 sk. og fyrir þjóðfundartíðindi 28 rd.;
hilfurn ver rítað stiptamtinu um gjöld þessi og greitt þau síðan sitt
í hverju lagi í jarðabókarsjóðínn, þar ver álítum þau hvert öðru ó-
viðkomandi. Nú vil eg beiðast þess a'ð mega afhenda forseta og
þínginu skjöl og skilríki þau öll, er áhræra þenna starfa og afsaka
mig og meðnefndarmenn mína framvegis þar frá. Oss hefur geingi'ð
erfitt a'ð fá mann til að takast útsöluna á hendur í ár; ver höfum
í því skyni leitað á bókbindara Egil Jónsson, en hann kvaðst ei
geta það, þar hann nú þegar hefði of mikið undir höndum af bók-
um til sölu. Jón stúdent Árnason kveðst ekki með öllu ófáanlegur
til þess, ef hann feingi 25 % í sölulaun, og það með því móti, að
hann þurfi ei að hafa neitt fyrir útsendíngu tfðindanna eða ábyrgjast
þau a'ð neinu, heldur eimíngis að afhenda þau, þegar þeirra er beiðzt
og vitjað, Eg fyrir mitt leyti vildi helzt stínga upp á, að tí'ðindin
væru hækkuð í verði, t. d. svo þau her eptir kostuðu 9 mörk, af því
svo fá af þeim seljast.

G. Brandsson: Eg held, a'ð ef vero tíðindanna yrðl hækkað
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frá því sem er, þá mundu þau alveg hætta að gánga út. Eg vildi
heldur stínga upp á því, að hin eldri tíðindi væru lækkuð í verbí ;
þau kynnu þá heldur að seljast. þau þyrftu þá líka minna hús-
rúm, sem eptir yrðu, því menn hafa kvartað um skort á því, eptir
sem ný tíðindi allt af bætast vio hin eldri. Ekki geta mer þótt kjör
þau aðgelngileg, sem þingmaður Skaptafellssýslu sagðí að bókasölu-
maðurinn vildi fá, og þætti mer ráðlegra að reyna, hvort einginn
feingist her annar með skárri kostum. Eg tók ekki eptir því áoan,
að varaforseti gæti þess, hvað míkið sekreteri 6. Stephensen hefði
borgað fyrir seld alþínglstíðlndí, og væri þó víst fýsilegt að vita það.

Jón Guðmundsson: þao var satt, eg gleymdi að geta þess,
en það stendur í reikníngunum, sem eg nú afhenti forseta, og þar
fylgja með allar kvittanir landfógetans fyrir peníngunum.

M. Andresson: Eg vero og ao vera á því, að svo lítio sem
nú selst af tíðlndunum, mundi það þó verða enn minna, ef þau yrðu
hækkuð í verði, og kann ske varla neitt. Af tíOindunum 1853 hafa
40 geíngíð til Árnessýslu. Eg tók 20 með mer og borgaði sölu-
manninum þau í fyrra sumar. Hin 20 fóru til annars, sem eg benti
þá á, en af þeim mun eitthvað vera éborgað enn, og mun eg í ár
stínga upp á öðrum manni, því eg vona, að enn gángi út nokkur
tíðindi í Árnessýslu, þó því að eins að þau séu ekki hækkuð í verði.

E. 6. Kúld: Eg er ao vísu á því, ao tíðíndín mundu kann
ske gánga nokkuð út fyrir það, þó þau væru dýrari en verið hefur;
því þeir fáu, sem á annað borð kaupa þau, mundu ekki horfa Í
fárra marka mun. Samt vil eg ekki raða til að hækka verð þeirra;
því það yrðl ófýsilegra fyrir þá kaupendur, sem bættust við, og það
munaði líka litlu á tekjunum, fyrst svo líti'6 selst á annað borð,
þar á móti vildi eg, að hin eldri tíölndí væru sett niður og það til
muna, þVÍ heldur mundi þá eitthvað gánga út af þeim. Eg verð
að játa það, a'6 kostir þeir, sem stúdent J. Árnason býður, eru
nokkuð öabgelngílegír, en eg veit ekki, hvort það verour völ á öðr-
um, eins duglegum og areiðanlegum manni, sízt sem þá vildi gjöra
það fyrir betri kosti. þao, sem mer þykir lakast vi'6 boð hans, er,
að hann vill ekki hafa útsendingu tíðíndauna á hendi. En nú verður
valin her ný nefnd til að sjá um þetta, og þá fær hún ser líka nýj-
an útsölumann, eptir því sem hún bezt getur, og verour sá samn-
íngur að felast henni, því einginn getur ætlazt til þess af þíngmönn-
um, úr því þíngi er slitíð, og þeir komnir sinn í hverja áttina.

G. Brandsson: . Eg veit til þess, að útsölumaður tíðindaunu
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kostar ekki allar útsendingar þeirra; því í fyrra tók eg 5 af þeim
hjá Egli bókbindara Jónssyni, og skilaði honum aptur fullu and-
virði þeirra; útsöluma~urinn lagði því ekki til svo mikið sem um-
búðir um þau. Þa~ væri nú gaman að vita, hvernig hann hefur
tekið sölulaun, þegar svo stendur á.

Forseti: Eg se ekki, að umræður um þetta mál komi a~ neinu
haldi. Eg held þíngíð verði að kjósa nýja útsölunefnd og fela henni,
að semja sem bezt hún getur vi~ útsölumann þann, sem hún fær ser.

Jón Guðmundsson: Eg vil stínga upp á, hvort ekki muni bezt,
a~ þíngíð feli sömu nefndinni bæði umsjón á útsölu tíðíndanna og
gæzlu á bókasafninu. Mer sýnist betra, að þægja henni heldur eitt-
hvað fyrir érnakíð, ef hún væri dugleg, en að vera að kjósa fleiri
nefndir, enda mundi ómakið ekki verða svo mikið, því hvorki mundi
nefndin sjálf hafa útsöluna ne útlán bókanna, heldur fá menn til
þess, og hafa svo yfirumsjón hvorstveggja. Þa~ var stúnglð upp á
því um daginn, að bókasafnsnefndin, sem var, kæmi með uppástúngu
um það, hvernig bókageymslunni yrðí að hennar áliti bezt hagað
eptirleiðis, og væri mjög æskilegt, ef sá þeirra manna, sem her er
nú, gæti skýrt þínginu frá, hvað þeim hefur talazt til í því efni.

P. Petursson: þegar þíngið fól okkur þetta á hendur um
daginn, töluðum við okkur saman um það, og héldum við, að bezt
yrði a~ semja vi~ békavörð stiptsbókasafnsins um geymslu og útlán
á bókum alþingis fyrir einhverja þóknun. Vi~ heldum nú þá, að
ef bókasafn alþingis yrði flutt niður á kirkjulopt, og það héldum
víð raðlegast, að þurfa mundi a~ smíða nýja skapa. En nú hef eg
síðan heyrt, án þess eg viti sönnur á því, að bókasafn skólans muni
verða flutt úr kirkjuloptinu, og þá mundi þar ver~a' nóg af skáp-
um, svo ekki þyrfti að smíða nýja fyrir bækur alþíngis. Eg hef
líka talað vm bókavörð stiptsbókasafnsins, og let hann, sem hann
mundi taka þetta að ser fyrir 20 rdI. þóknun á ári. þó gat eg ekki
neitt fast ákveðlð um það vi~ hann, því eg vissi ekki þá, hvort
þínglð mundi gánga a~ því eða ekki. A'b öðru leyti vil eg bíðja
þíngi~ að lofa mer að vera lausum víð bá~ar þessar nefndir, því eg
hef svo margt annað a~ annast, að eg treysti mer ekki til að gegna
störfum í þeim.

Hvað snertir 25 % handa útsölumanní, þá finnst mer það eingin
frágángssök, því það er alstaðar gefið utanlands í sölulaun í höfuð-
stöðunum,

H. Kr. Friðriksson: Eg verð að geta þess, að eg veit ekki
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betur, en að skólinn eigi þá skapa, sem bókasafn hans er í, og
mundu þeir því verða teknir með, ef það yrði flutt, svo eins þyrfti
a~ smíða skápa handa bókum alþíngis fyrir því.

V. Finsen: Mer finnst það miklu eðlilegra, ao bókasafn al-
þíngis væri her á staðnum, heldur en niður á kirkjulopti; alte nd
þyrfti það a~ vera her um hvert alþíng.

P. Petursson: Eg vero að vera því mótfallinn að bækurnar
seu geymdar hef í 2 ár og það fyrir einn mánuð, því það er þó
svo miklu hættulegra, ef slys vildi til, að eiga bækur í þessu húsi,
en á kirkjuloptinu, Og þegar alþíng hefðl launaðan mann til að
gæta bókanna, þá álít eg það skyldu hans, að láta menn fli híngað
nokkrar bækur um sjálfan alþíngistímann.

V. Finsen: Eg held nú, að hættan se eins mikil að eiga bæk-
ur á kírkjuloptinu eins og her, því eins gæti kirkjan brunnið, eins
og þetta hús. þar að auki á það alls ekki við, að bókasafn al-
þíngís se annarstaðar, en þar sem alþíng er haldið, og eg veit ekki
til, að slíkt eigi ser neinetaðar stað um þess konar bókasöfn. Eg
ímynda mer og, að í þessu húsi mætti fá nóg rúm fyrir bókasafn
þetta.

Forseti: Menn vita, að fe það, sem þínginu er veitt til bóka-
kaupa, er lítið ; það eru ao eins 100 rdI. á ári. Hvort sem nú held-
ur að þar af væru teknir 20 rdI. til að launa békaverði, eða smíð-
aðir yrðu nýjir skápar, þá rýrnar fe~ við það. En ekki vero ur hægt
a~ geyma bækurnar án nokkurra fjárútláta. Eg vildi mí spyrja,
hvort menn vildu heldur geyma bækurnar her uppi í lokuðum skáp-
um, eða í opnum skápum á kírkjuloptínu, því þar mundi ekki þurfa
meira, og vil eg biðja þfngið að skera úr því, hvort það kýs heldur.
Her á salnum er mjög lítið rúm utangrinda, og eg veit ekki til, all
þíngíð eigi rétt á öðru eða meira rúmi í þessu húsi. Eg ætla því,
ao þar að muni reka, að þíngíð megi taka til þakka með það rúm,
sem það gæti feinglð á kírkjuloptínu.

V. Finsen: Eg held það ætti ao smíða nú þegar nýja skapa
handa bókunum og láta þá standa her á alþíngíssalnum milli þínga,
og svo flytja þá fram á lestrarsalinn um þíngin, ao því leyti sem
þeir ekki geta staðíð her allir.

H. G. Thordersen : Eptir því, sem eg hef tekið eptir, hefur
þíngið óbærileg þýngsli af hinum gömlu tíbíndum, og datt mer
því í hug að stínga upp á, hvort ekki væri bezt, að selja þau við
uppboð.
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Forseti: Ekki get eg a~ mínu leyti fallizt á, að selja hin eldri
tíðindi við uppboð ; Því það væri sama og a~ eyðileggja þau mco
öllu. En menn vita þó, að opt er það, þegar bækur eldast, að þlí
vilja menn gjarnan fá þær, þó þær gángi ekki sem bezt út, meðan
þær eru nýjar, og mer þætti það íllt, ef tíðindin feingjust ekki, þó
einhver vildi kaupa, eptir fá ár liðin. Eg held það væri ekki rett
gjört, að eyðileggja þau svo.

P. Petursson: Hinn konúngkjdrni varaþfngmaður stakk upp á,
að hafa skápana her milli alþínga, en flytja þá fram álestrarsalinn
um þíngtímann. Ef að nú bókavörour stlptsbékasafnsíns ætti samt
a~ gæta bókasafns alþíngis, þá yrði ómakið fyrir hann tvöfalt, þegar
hann ætti a~ lána út af því bækur; því þá yrði hann að fara híng-
a~ í hvert skipti. Ef það væri þar á móti á kirkjuloptinu, gæti
hann opt og einatt gjört sömu ferbína á bæði bókasöfnin. Eg ætla
samt ekki að vera að berja fram þessa uppástúngu okkar, ef þíngið
ser eitthvert annað rá~ betra. En úr Því þíngi~ á bækurnar til,
hlýtur það og að sjá fyrir, að einhver hafi umsjón þeirra.

G. Brandsson: Eg vil leyfa mer að vekja mals á, hvort þaó
mundi ekki vera vinnandi vegur, ef bækurnar væru hafðar her, að
einhver af kennurum skólans hefði á hendi umsjón þeirra, því þeir
eiga þó her svo opt lei'ð um. Eða kann ske Rektor vildi taka það
að ser, þar sem hann býr í húsinu, hvort heldur er.

Forseti: þa~ er eitthvað, sem eg get ekki fellt mig við, í því,
ao launa manni og vinna þau laun upp á bókaláninu. Eg held, að
það væri överðugt alþíngí, og jafnvel halli fyrir það, þar sem svo
fáir mundu þá lána bækurnar, ef tekin væri fyrir það borgun. Eg
held, að kostnaðarmínnet væri, að hafa her opna skapa á salnum,
og lána einga bók milli þínga, því þá yrðí umsjónin ekki mikil,
og vi~ það held eg, að eg felli mig bezt. þá mætti flytja bækurnar
á lestrarsali nn um þíngin. Ef mönnum dettur einhver þægilegri uppá-
stúnga í hug, þá bið eg þá að koma með hana.

Jón Guðmundsson: Eg hef það á móti þessari uppástúngu,
að bókasafni'ð yr'ði með þessu hulinn fjársjó'ður, og ekki ao tílætluð-
um notum, þegar einginn feingi að sjá bækurnar, eða fá þær leoar,
nema einúngis á meðan stendur á alþíngi annaðhvort ár. Eg vildi
raunar láta takmarka útlán þeirra, t. a. m. að þær væru eigi lððar
nema búsettum embættismönnum her, því það gæti jafnan orðið á-
hættulaust. Eg verð því a'ð vera með uppástúngu hins 4. konúng-
kjörna þíngraanns, að bækurnar séu geymdar á kirkjuloptinu,~ því
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umsjón þeirra kostar þá minna, heldur en ef þær eru hafðar her í
skólahúsinu. Eg se ekki, a~ það þurfi a~ vera þessu til fyrirstöðu,
þó híngað væru fluttar hinar nauðsynlegustu bækur um sjálfan þíng-
tímann. Þa~ eru og fæstir þingmenn, sem geta notað bækurnar um
þíngtímann. Eg vil og heldur, að borgun til bókavarðar se tekin af
alþíngiskostnaðlnum, en þeim 100 rdl., sem ætlaðir eru til bóka-
kaupa.

E. 6. Kúld: Eg vil spyrja hinn hefðraða varaforseta, hvort
kandidat Jón Sigurðsson í Kaupmannahöfn hafi skorazt undan að
vera í nefndinni, svo menn viti það, á~ur en kosið er í hana aptur.

P. Petursson: Nei, hann hefur ekki skorazt undan að vera í
henni.

Jón Guðmundsson: Og eg ímynda mer, að hann muni enn vera
fús á, a~ vera í þessari nefnd, og hafa á hendi í henni sama starfa,
og hann hefur haft a~ undanförnu.

Forseti: 1853 varð eg að gefa dálitla ávísun til bókasafns al-
þíngis, og tók eg það þá af öðrum alþfngískostnaðl, jafnvel þó eg
áliti það ekki alveg rétt, En þá varð ekki öðruvísi að farið, því
þeir 100 rdd., sem til bókasafnsins eiga að gánga, voru þá allir upp
geingnir. Hinn heiðraði varaforseti stakk upp á, a~ kostnaður sá,
sem leiddi af geymslu alþíngisbókasafnsins, legðist á landið, og vil
eg skjóta því til atkvæða þíngsins, hvort svo skuli vera; þVÍ þó
kostnaður þessi se ekki svo mikill, að eg megi ekki ávísa honum
með alþíngiskostnaðínum án þess, sem forseti þíngsins, þykir mer
hitt þó vissara.

Voru þá atkvæði greidd um það, hvort þessi kostnaður ætti að
jafnast á landið með öðrum alþínglskostnaðí, og var það fellt með
12 atkvæðum gegn 8.

Urðu þá enn nokkrar umræður um þetta meðal þíngmanna, og
kváðu menn slíkt eigi koma ser vm, heldur forseta einum og fyrir
því hefðu þeir eigi greitt atkvæði um það, Var það síðast akveðíð,
að forseti skyldi ávísa fe þessu á þann hátt, sem honum þækti bezt
fara, með öðrum alþíngískostnaðí, og fellst forseti og flestallir þíng-
menn á, að svo væri.

Síban bað forseti, að þínglð kysi 3 menn í nefnd, til að annast
bæði um útsölu tfðíndanna og um bökasafníð, og skyldi þessi nefnd
semja bæðí víð útsölumann og bökavörð, eins og hún gæti bezt, og
henni þætti hentugast.

Í þessa nefnd voru kosnir:
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Skjalavörður J. Sigurðsson í Kaupmannahöfn með öllum atkv.
Kennari H. Kr. Friðriksson með 16 atkv.
Yfirdómari J. Petursson með 9 atkv.
Voru þá skjöl þau öll, sem nefndinni heyrðu, afhent H. Kr. Frið-

rikssyni, sem þeim nefndarmanni her, er fleiri atkvæði hafbí feíngíð,
Forseti: Á morgun verður fundur haldinn kl. 11 f. m. lþá

verbur lesið upp álitsskjal þíngsins í jarðamatsmállnu og alþíngi að
því búnu sagt slitið að þessu sinni.

Fundi slítíð.

9. ágúst - þrítugasti og fyrsti fundur.
Allir á fundi. Gjör~abók frá síðasta fundi var lesin upp og

samþykkt.
Forseti: Eptir dagskránni kemur þá fyrst til upplesturs álitsskjal

þíngsins til konúngs um uppástúngu stjórnarinnar um það, hvern-
ig lagfæra megi jarðamatið á Íslandi, og skal eg biðja framsögu-
mann, hinn heiðraða varaforseta, ab lesa það upp.

Álitsskjali~ var því næst afhent þíngmanni Skaptfellínga, Jóni
Guðmundssyni, sem las það upp, svo hljóðandi :

Til konúngs.

Í upphafi þessa alþíngis lagðí fulltrúi yðar konúnglegu hátignar
fyrir þíngíð "uppástúngu" eina frá stjórninni um það, "hvernig lag-
færa megi jarbarnatíð á íSlandi", það er framfór her yfir allt land
árin 1849 -50. þar er að upphafi fallizt á þá meiníngu, sem al-
þing 1853 leyfði ser a~ lýsa yfir og fylgja fram í þegnlegu álits-
skjali sínu til yðar konúnglegu hátignar 10. ágúst 1853, a~ þó jarða-
mat þetta se óneitanlega með miklum og verulegum ójöfnum, þegar
yfir það allt er liti~, þá bæði megi og beri að reyna að lagfæra það,
og mundi nægja og verða affarabezt, a~ setja til þess þriggja manna
nefnd i Reykjavík'. En aptur er það í uppástúngu stjórnarinnar tek-
inn fram sem aðalgalli við uppástúngur alþíngis 1853, 1. "a'6 ekki
er bent á neina aMer~ til a~ finna, hvað af jarðamatinu þarf lag-
færíngar vi~", og 2. "eingin viss regla sett til a~ jafna hinn mikla
mismun, sem á matinu er, einkum á sýslunum sín á millí". Og er
í uppástúngunni talið ísjárvert, að fela nefnd þeirri, sem sett yr~i í
Reykjavík lagfæringu [arðamatsíns, án þess a~ gert se víð þessum
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göllum; og þar næst undir stafliðunum ,,1 og II bent til þess, á hvern
hátt her á muni verða bót ráNn.

Þíngi'ð kaus 9 manna nefnd til að yfirvega þessa uppástúngu,
og komst nefndin brátt að þeirri nlðurstöðu, bæðí að stjórn yðar há-
tignar hefði viturlega hugsað þetta mál, og að þíngið ætti að þessu
sinni að gefa einkar- mikinn gaum þeim tveim aðalaðferðurn, sem
telmar eru fram í uppástúngunni, stafl, A, til þess að geta komíst
eíndregíð fyrir það, hverja einstaka hreppa í einhverri sýslu þyrfti að
meta upp aptur. þessi 9 manna þíngnefnd varð nú eptir nákvæm-
ari umræðu um þetta atriði, og með því a() yfirfara jarðarnatsbæk-
urnar, enn á ný (því flestir þeirra manna voru hinir sömu, sem
alþíng kaus til að segja álit sitt um þetta mál 1853) að álíta, að
það mundi geta tekizt alþíngi sjálfu að tiltaka eíndregíð þá hreppa,
sem þyrfti að lagfæra í jarðamatíð og koma því í samhljóðun víð
matið á öðrum hreppum í sömu sýslu, ef þíngíð að eins, ásamt hin-
um áður nefndu 9 nefndarmönnum þess, skipti ser í deildir eptir ömt-
um og yfirfæri þannig allar jarðamatsbækurnar fyrir hvert amt og
neytti svo alls þess kunnugleika og þekkíngar bæði til hinna ein-
stöku héraða og jarðamatsína yfir höfuð að tala, sem þíngmenn í
raun og vern hljóta að hafa flestum öðrum fremur, bæðí af því að
þeir eru heimilisfastir og hafa um leingri eða skemmri tíma dvalið
í hinum ýmsu héruðum, og einnig af því, að margir þeirra hafa átt
beinlínis þátt í sjálfum jarðamatsstörfunum, sumpart sem undirmats
og yfirmatsmenn og nokkrir einnig sem þáverandi sýslumenn, er leið-
beindu matsmönnunum.

Þíngi'ð skipti ser því niður í hlutfallsdeildir eptir ömtum, og
yfirfór þannig jarðamatsbækurnar, ræddi síðan tvívegis í aðalnefnd
allra þíngmanna malíð og einkanlega allt, sem laut að uppástúngum
stjórnarinnar undir stafl. A, á'ður hin á()ur nefnda níu manna þíng-
nefnd kvað upp álit sitt; en að því búnu var malíð ítarlega rætt á
2 aðalfundum á lögskipaðan hátt, og leyfir nú þínglð ser að skýra
yðar konúnglegu hátign frá þeirri niðurstöðu, er það eptir þenna
undirbúning hefur að komizt í þessu máli.

Þíngj() hlaut að vísu að aðhyllast flestallar þær athugasemdir,
sem í uppástúngunni eru gjörðar, og einkum á þau 2 aðalatriði, sem
tekin eru fram undir A og B, en þótt þínginu í fyrsta áliti yrði að
finnast það nokkuð varhugavert, að hve miklu leyti því sjálfu mundi
að þessu sinni verða fært, að benda til hinna einstöku hreppa, sem
nauðsyn yrði að meta á einhvern hátt að nýju, áour faríð væri að
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jafna matið milli sýslnanna sjálfra, og það af þeirri ástæðu, a~ þar
sem stjórnaruppástúngan (bls. 7) telur sjálfsagt, að á þessu alþíngi
væri fulltrúi úr hverri sýslu, þá vantabí nú á þíngi~ fulltrúa úr
þremur hinum stærri kjördæmum landsins, nefnilega úr Norður-Múla-,
Húnavatns- og Ísafjarðar-sýslu, auk Vestmanneyja, eins og að undan-
förnu; þetta mátti verba, ef til vildi, því varhugaverbara, sem ekki
'Voru heldur fulltrúar á alþíngi 1853, úr þeim 2 sýslum, sem fyrst
voru nefndar, þegar mál þetta kom þó til ítarlegrar rannsóknar og
meðferðar, eins og í uppástúngunni einnig er viðurkennt. En þrátt
fyrir þetta varð þínglð að ætla, að ekki mundi þurfa að reka að hinni
síðari aðferð, sem í uppástúngu stjórnarinnar (stafi. A, bls. 8) er bent
til, til þess a'Okomast fyrir, hvar ólíkt, sundurleitt eða rángt mat ætti
ser stað í einstöku hreppum, jafnvel ekki heldur í hinum áminnztu
sýslum, sem nú voru her fulltrúalausar á þíngí, því bæði eru her
nú á þíngi ekki að eins fulltrúar úr öllum hinum næstu sýslum báðu-
megin víð þessar 3 sýslur, heldur hafa þeir hinir sömu fulltrúar einn-
ig meiri eða minni kunnugleik í þessum 3 sýslum, af því þeir hafa
um leingri eða skemmri tíma átt heimili í hinum næstu sýslum þar
víð, og einatt átt þar bæði lelð um og víðskiptl, en aptur getur
hæglega að borlð, eins og gefur al'! skilja, þegar hvert kjördæmi má
kjósa ser fulltrúa, hvar sem er í amtinu, ao fulltrúi nn fyrir eitthvert
kjördæmi hafi alls einga þekkíngu þar til Innanhéraðs.

Þíngio varð því að komast að þeirri niðurstöðu, al'! því yrði
fært al'! geta nú tekið fram, eins og rál'!gert er í uppástúngunni, bls.
7, þá einstöku hreppa, sem rnatíð væri rángt í eða sundurleitt í
samanburði víð matið í öðrum hreppum í einni og sömu sýslu, og
al'! það, sem þlngíð reN af í þessu efni, hlyti að verða fullt eins
áreiúanlegt, auk þess sem þar með yrði komizt hjá miklum kostn-
aðí, umsvifum og tímatöf, sem af því hlyti að leiða, ef sú aðferð
væri "jú höfð, sem bent er til í uppástúngunni bls. 8, nefnilega aú
amtmennirnir, ásamt kosnum mönnum úr hverri sýslu, yfirfæri á fundi
jarbarnatíð í hverjum hreppi, og akvæðí síðan með atkvæúafjölda,
herja þeirra þyrfti að meta upp aptur.

En fyrir nákvæmari rannsókn og umræður þar um í amtsdeildar-
nefndunum komst þíngið einnig ao annari mjög verulegri niðurstöðu,
nefnilega þeirri, að eingin nauðsyn mundi verða á, að endurmat
af þar til útnefndum mönnum - eins og ráúgjört er í stjórnaruppást.
bls. 8 -fari fram í hverjum þeim hreppi íeinhverri sýslu, en þótt
matið íhreppnum væri sundurleitt viú það, sem væri í öðrum hrepp-
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um sýslunnar og annaðhvort t. d. töluvert hærra eða töluvert lægra
en í öbrum hreppum í sömu sýslu, heldur þyrfti og ætti þessa mats-
aðferð einúngis að hafa víð í þeim hreppum, og, ef svo reyndist, í
þeim sýslum, þar sem það væri nokkurn veginn ljóst, "a'tJ mats-
mennirnir hafi beitt ránglega reglu þeirri, sem gefin var í tilsk. 27.
maí 1848 um, a~ meta jarðirnar eptir söluverði, og gagnstætt því,
sem fylgt hefur verið Yi~ jarðamatið annarstaðar í sýslunni". Af
því nú þessi skoðun virðíst má ske í fljótu máli að vera, ef ekki
gagnstæ'tJ þeirri, sem sýnist lýsa ser í stjórnaruppástúngunni bls. 7 - 9,
þá samt töluvert frabrugðin henni, þá verður þíngíð að leyfa ser,
samkvæmt þeirri meiníngu, sem her um varð upp á í amtsdeíldar-
nefndunum, a'tJ færa til fyrir þessari skoðun nokkrar ástæður.

þa'tJ virðist þá öldúngis rétt, sem í stjórnaruppástúngunni er tek-
i'tJ fram (bls. 7), að nefndinni, sem yrði sett í Reykjavík til að lag-
færa allt jarðamatíð, mundi hafa orðið of vaxið sakir skorts á nægum
og nákvæmum kunnugleika yfir allt land, að geta fundið, hvar matið
í hreppunum í einhverri sýslu hafi orðið svo sundurleitt, að nauðsyn
yrði á, að því væri breytt, því eptir þeirri undirstöðu, sem jarðamat-
i'tJ 1849-50 var byggt á, þá getur jarðamatíð í einstöku hreppum
í sömu sýslu sýnzt mjög sundurleitt og ésamhljéba, og þó verið öld-
úngis rett í sjálfu ser eptir þeim reglum, sem þá giltu, og þeim mæli-
kvarða til að lagfæra þær, sem þá var almennt víð hafður, og mun
þíngíð færa til fleiri dæmi her upp á síðar. þetta getur korníð af
hinum mjög ólíku og mismunandi landgæðum og kostum eða ókost-
um hinna einstöku hreppa i einni og sömu sýslunni, sem einmitt
hinum skynsömu og kunnugu matsmönnum 'var fært að taka til greina,
og fyrir það eru til ýmsar þær sýslur, þar sem matið í hinum ein-
stöku hreppum sýnist mjög misjafnt, að það ekki að eins er óþarft,
að breyta fyrir það matsverðinu í sumum hreppum í einni og sömu
sýslunni, heldur væri það rángt og gagnstætt aðaltilgangtnum, þeim
að lagfæra jarðamatið, ef svo væri gjört. f öðrum sýslum á það
ser aptur óneitanlega stað, eptir því, sem amtsdeildarnefndirnar hafa
fundið, ab matíð í einstöku hreppum er mismunandi, og ýmist of
hátt eða of lágt, og þarf a~ jafna það ; en af því þessi mismunur er
auðsjáanlega risinn af því, að sundurleit skoðun og mismunandi og
ólíkur mælíkvarbí hefur verið hafbur til að heimfæra aðalregluna í
löggjöfinni 1848 fyrir jarðamatínu, en ekki af því, "a'tJ rángt hafi
verið metið" eptir þessum reglum í sjálfu ser, eða beinlínis gagn-
stætt því, sem fylgt hefur verið vi'tJ jarðamatíð annarstaðar í sýsl-
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unni", þá álítur þfngíð, al'> ekki þurfi al'>"i(í hafa þá aðferð til al'>
meta upp aptur slíka hreppa, sem stjórnin hefur bent til á bls. 8,
heldur megi nú óhult fela þal'> Reykjavfkumefndínní, eptir að þíng-
iI'>hefur beinlínis getað bent á, ekki einúngis hverjir þeir hreppar
eru, sem þurfi al'>meta upp aptur og koma í fulla samhljöðun vil'>
matið á hinum öðrum hreppum í einni og sömu sýslu, heldur og
það nokkurn veginn sennilegt hlutfall, eptir hverju hækka eigi eða
lækka flesta þessa hreppa, þegar litið er til matsins í allri sýslunni.
þa'ð er óneitanlegt, al'>þetta eykur töluvert á þau störf Reykjavíkur-
nefndarinnar, sem henni voru ætluð eptir uppástúngu stj6rnarinnar, þar
sem þetta endurmat í hreppunum í henni er ætlað nýjum mönnum,
er yfirvaldið kveðji til þess; en ef svona er að farið, sem her er nú
stúngi'ð upp á, þá verður Reykjavíkurnefndin að jafna matsverðið
tvisvar á öllum þeim [örbum, þar sem þetta misjafna mat hreppa í
milli í sömu sýslunni á ser stal'>, fyrst til al'>koma hreppnum í sam-
hljöðun við það mat, sem nú er í sýslunni yfir höfuð, og síðan að
koma matinu í öllum sýslum landsins í samhljöðun ínnbyrðís ; en allt
um það verður þínglð bæðí að álíta þessleíðís endurmat í öllum þeim
hreppum, þar sem því verður vil'>komið, ekki al'> eins miklu kostn-
aðarmínna, heldur en ef kvaddir væru til þess nýir menn á hverjum
stað, heldur einnig fullt eins áreiðanlegt til undirstöðu fyrir lagfær-
ingu alls jarðamatsíns, þegar þetta endurmat a'6 eins fer fram í öll-
um þeim hreppum, sem þess þarf nauðsynlega vil'>, en það hefur
þíngíð nú treyst ser til að benda á, eins og áður er sagt. þar til
ætlar þfngíð, al'>þessleíðls endurmat á fleiri eða færri hreppum, eða
að koma jöfnuðí og samhljöðun á mat þessara hreppa við aðra í
einni og sömu sýslu, ef þeir að öðru leyti ekki reynast rángt metn-
ir eptir reglunni í löggjöfinni 1848 eða gagnstætt því, sem fylgt hef-
ur verið við jarðamatíð annarstaðar í sýslunni, megi allt eins fela
Reykjavíkurnefndinni, þegar hlutfallsnefndirnar nú eru búnar al'> til-
taka þessa hreppa, og í hvaða hlutfalli þeir standa við aðra hreppa
sýslunnar, - eins og al'>jafna rnatíð í öllum hinum einstöku sýslum
sín á milli eða koma samhljéðun í matið yfir allt land, því þetta hef-
ur þó stjórnaruppástúngan ætlað Reykjavíkurnefndinni al'>gjöra, án
þess endurmat fram fari í neinni sýslu, enda þótt hún fyndist að vera
of hátt eða of lágt metin. því stjórnin hefur, al'>þíngsins áliti, ein-
úngis undanskilið þar frá þær sýslur, ef nokkrar væru, þar sem rángt
væri rnatíð eptir reglunum í löggjöfinni 1848 og gagnstætt því, sem
fylgt hefur verið vi'ð jarðamatíð annarstaðar (uppást. bls~ 7).
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Þíngi~ skal því næst allraþegnsamlegast leyfa ser að skýra með
fám orðum frá, hversu það, með tilliti til hins ólíka eða sundurleita
mats á serstökum hreppum í hverri sýslu út af fyrir sig, hefur ýmist
komizt að þeirri niðurstöðu, að alls ekki þyrfti, heldur væri rángt,
a~ jafnaður væri alstaðar mismunurinn á matinu í þessu tilliti, þó
hann mætti virbast talsverður í augum þeirra, sem skorti nægan
kunnugleik bæði til þeirra héraða og jarðamatsins sjálfs yfir höfuð,
en ýmist, a~ þessi mismunur á matinu í sérstökum hreppum se sum-
staðar svo verulegur, að nauðsyn se á að jafna hann og koma samhljöðun ii
matið í þessum hreppum víð það, sem er á öðrum hreppum í einni
og sömu sýslu, en að slíkur mismunur komi þó ekki af því, að mats-
mennirnir hafi beitt ránglega reglunum í löggjöfinni 1848, eða gagn-
stætt því, sem fylgt hefur verið annarstaðar, og megi þess vegna fela
Reykjavíkurnefndinni að jafna hann; og aptur í þriðja lagi, hvort
nokkur hreppur eða sýsla se svo rán gt metin eptir jarðamatslög-
gjöfinni, og gagnstætt því, sem fylgt hefur verið annarstaðar, eða
líka meðfram frágángur jarðamatsbókanna svo, ao naumast verði
neinar áreíðanlegar lagfæringar Ii þeim byggðar, og verði því þann
hrepp eður þá sýslu beinlínis að meta upp aptur að nýju af mats-
mönnum, sem nú væru til þess kvaddir af amtmanní, á þann hátt,
sem segir fyrir í stjórnaruppástúngunni, bls. 8. Í þessu skyni verður
þfngið að leyfa ser að taka her fram stutt yfirlit yfir hið mismun-
andi mat, sem annaðhvort sýnist að vera eða er í raun og veru á
serstökum hreppum í hverri sýslu út af fyrir sig, og skal þess jafn-
framt getíð, að mismunurinn, sem fram settur er á hreppamatinu,
er miðaður víð hlutfallið, sem veItur á milli matsverðsína og jarða-
aígjaldanna, sem nú eru, samkvæmt alþíngistollsskýrslunum fyrir 1853.

I. í Suðuramtinu.
Skaptafellssýslurnar. þar virMst að vísu matið misjafnt inn-

byrbís í hinum einstöku hreppum, þar sem hlutfallið milli vírbíngar-
verðslns og jarðagjaldanna, sem nú eru, veltur á frá 6%-3% af
100; - meðaltalið fyrir báðar sýslurnar er 4~%: 100. En eptir
þeim serstöku kríngumstæðnm og mjög mismunandi [aróagæðum, sem
eiga ser stað í þessari sýslu, og sem eru greinilega tekin fram í á-
litsskjali sýslumannsins um malíð, og svo með serstöku tilliti til, að
einkum í 2 hreppum (Kleifa- og Leíðvallar-hrepp) þar í sýslu eru
nálega allar [arðírnar klaustrajarbír, sem eptir því, sem nú stendur,
eru með töluvert lægri leigumála en bændaeignirnar, þá varð þíngíð
al) álíta, að matíb í hinum einstöku hreppum í þessum sýslum væri
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í vlðunanlegrí samhljöðun og þyrfti því cingrar serstakrar breytíngar
víð,

Rángárvallasýsla. þar veltur hlutfallið milli vírðíngarverðsíns
og jarðagjaldanna, sem nú eru, á frá 6% - 4: 100; - meðaltalan
fyrir alla sýsluna er 5%: 100. Þegar yfir heila hreppa er lltíð, þá
áleit þíngíð að vísu, að Fljétshlíðar-, Eyjafjalla-, Austurlandeyja- og
Hvol-hreppur mundu vera of hátt, og aptur Holtamannahreppur of
lágt metinn í samanburði vib hina aðra hreppa í sýslunni. En ekki
að eins þínginu varð það auðsætt, að eptir matsbókunum væri Vest-
urlandeyjahreppur metinn öldúngis gagnstætt þeim reglum, sem lög-
gjöfin 1848 fyrírskrifaði, og fylgt var að því leytinu alstaðar annar-
staðar í landinu, þar sem sjálfar matsbækurnar bera með ser, at>
meiri hluta jarbanna í þessum hreppi er alls ekki lýst að einu ne
neinu, a~ jarðirnar eru ekki metnar til verðs nema af þremur virð-
íngarmönnunum af þeim 5, sem til þess voru kvaddir, og að alls
ekkert yfirmat hefur átt ser sta~ í þessum hrepp, heldur varð og
meiri hluti þíngmanna að vera á því, ekki að eins með tilliti til
hins misjafna mats í hrepp unum innbyrðis, eins og fyr er getíð,
heldur einkum vegna þess að allur frágángurinn á matsbókunum yfir
höfuð að tala virtist svo ísjárver~ur, að eingin árelðanleg lagfæríng
jarðamatsíns yrði á þeim bygg~ ne eptir þeim korníð víð, hvorki á
neinum hreppi í þeirri sýslu serstaklega né á sjálfri henni í heild
sinni, ne til samanburðar og lagfæríngar á matinu Innbyrbis í henni
og hinum næstu sýslum. því þar sem vi~ yfirmatíð er breytt undir-
matsverðinu á ótal jörðum, og tilfært á ástæðum byggt og síðan út-
reiknað hlutfall, a~ hve miklu leyti undírmatsverðíð hafi verið hækk-
a~ eða lækkað, þá er þetta undírmatsverð, sem þannig er lagt til
grundvallar fyrir breytingu þess vlð yfírmatíð, á mjög mörgum jörðum
meira og minna mismunandi frá þeirri verðhæb, sem út er færð á
jörðunni í undirmatsbókunum ; og þegar saman er borin undirmats-
og yfinnats-bókin um þetta atríðí, þá er þessi mismunur svo veru-
legur á sumum jörðum, a~ hann nemur þríðjúngí vi~ híð uppruna-
lega útfærða undirmatsverð. A~ VÍsu má raða það af matsbókunum,
a~ mismunur þessi á að vera risinn þar af, a~ matsmennirnir þar í
sýslu hafa lagt til grundvallar fyrir [arðamatínu þar þá fena~arfram-
færslu, sem hver jör~ væri fær um, lagt síðan ákveN~ dalatal íverði
jarðarínnar fyrir t. d. hverja kú eða tiltekna tölu sauðfénaðar, sem
hún væri fær um að bera, en að þetta hafi víð undirmatið misreikn-
azt á ýmsum jörðum, og því hafi yfirmatsmennirnir rá~~zt í að laga
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þenna misreikníng svona í hendi ser fyrirfram og án þess al) tilfæra
fyrir þeim lagfæríngum neinar ástæ(')ur, á(')ur en þeir fóru af öðrum
astæðum a(,) færa upp eða niður verð þeirra jarð a, sem þess þókti
vi() þurfa. En þetta varð meiri hluti þíngmanna að álíta eins frá-
leita aðferð að sjálfri ser til, eins og hún er gagnstæð því, sem fylgt
hefur verið annarstaðar, og a(') einkum hlyti að leíða af henni það,
eins og fyr er sagt, að eingar áreíðanlegar eður fastar Ieiðréttíngar
yrðu byggðar á mati með þessum frágángi, og því yrðl ekki hja
því komizt, a(') meta um aptur Rángárvallasýslu á þann hátt, sem
stjórnaruppéstringan, bls 8, leggur fyrir.

Árnessýsla. þar veltur hlutfallið milli vírbíngarverbslns og jarða-
gjaldanna, sem nú eru, á 8-4%: 100 -- meðaltal 62/13: 100-,
en allt um það fann þínglð sennileg rök fyrir, al) ekki þurfi a(') lag-
færa þar matlð á neínum einstökum hrepp í samanburði við hina,
nema má ske í Ölfushreppi, sem álízt of lágt metinn í samanburði
við aðra hreppa sýslunnar.

Gullbríngu-, Kjósar- og Borgarfjarðar-sýsla. Í hinum fyr nefndu
sýslum veltur hlutfallið milli vírðíngarverðsíns og jarba-afgjaldanna,
sem nú eru, á 5% -3%: 100 - meðaltal 41/2: 100 -, og í hinni
eíðar nefndu veltur hlutfallið á 6 - 4: 100 - meðaltal 5 %: 100 -;
í eingri þessari sýslunni álízt þörf, að lagfæra rnatíð á hinum ein-
stöku hreppum ser í lagi.

II. í Vesturamtinu.
Þíngi(,) álítur 6þarft, a(,) breyta matsverðinu eða laga það í nein-

um einstökum hreppum, hvorki í Mýra- og Hnappadals-, ne Ísa-
fjar(')ar-, ne Stranda-sýslu. Aptur varð þíngíð á því, að í Snæfells-
nessýslu þyrfti að jafna rnatíð á 2 hreppum, nefnilega Helgafellssveit
og Skógarstrandarhrepp, þar e(') þeir hreppar væru metnir nálægt
111,Og 1% of lágt víð það, sem vírbíngín væri í öðrum hreppum
sýslunnar; að í Dalasýslu þurfi einnig að jafna rnatíð í 2 hreppum,
það er á Hvammssveit og Fellsstrandarhrepp, og hækka það í hverj-
um fyrir sig um nálægt 1%, og að í Barðastrandarsýslu yrði einnig
al) hækka mati(,) í Flateyjarhrepp, svo sem um nálægt 1% : 100, og
í Rauðasands- og Suðurljarðar-hrepp um nálægt 11/4 hvorn fyrir sig,
til þess al) koma því í samhljéðun víð vírðíngarverðíð, eins og það
er nú, í öðrum hreppum í sýslunni.

III. í Norður- og Austur-amtinu.
1>íngi(,)álítur, a() ekki þurfi ab breyta matinu eða jafna þab í

neinum einstökum hrepp út af fyrir sig í þessum sýslum:_ Norður-
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Múla-, Þíngeyjar-, Eyjafjarðar- og Skagafjarðar-sýslum, Aptur virt-
ust ástæður fyrir því, a~ í Húnavatnssýslu se Vlndhælishreppur of
hátt metinn í samanburði vi~ það, sem er í hinum öðrum hreppum
sýslunnar, um frá 1/5 - % af því verðí, sem nú er á jörðum í þeim
hreppi, og mundi þVÍ eiga ao lækka vírðíngu jarðanna þar svo, a'ð
það svaraði 20: 1 af jarðagjöldunum, sem nú eru í hreppnum yfir
höfuð að tala; (linnig fundust ástæður til, að breyta þyrfti matinu
og jafna. það á 3 hreppum í Suður-Múlasýslu í samanburði víb aðra
hreppa sýslunnar, þar eð Breiðdalshreppur se of lágt metinn, en
Faskrdðsfjarðar- og Reyðarfjarðar-hreppar aptur of hátt metnir í sam-
anburðí vio hina aðra hreppa. þar að auki þókti þörf á, að benda
serstaklega til þess, að staourinn Hólmar í Reyðarfjarðarhreppi og
[drðín Laxamýri í Húsavíkurhrepp innan Þingeyjarsýslu se með til-
liti til hlunnindanna. metin eptir allt öðrum undirstöðureglum, heldur
en t. d. varpjarðir í Húnavatnssýslu eða í Vesturamtinu.

Þíngi'O ætlar, að því þannig hafi tekizt að tiltaka og nafngreina
alla þá serstöku hreppa, þar sem lagfæra þurfi jarðamatíð fyrirfram
og koma því í samhljöðun við matið í hinum öðrum hreppum í sömu
sýslu, áour en farlð er að koma jöfnuðí á það sýslna í milli yfir allt
land, og vero ur þíngíð, eins og skýrt er fni her að framan, að vera
fastlega á því, að þessa Ieíðréttíngu á matinu í hinum einstöku nafn-
greindu hreppum, ao Rángárvallasýslu einni undantekinni, megi allt
eins óhult fela Reykjavíkurnefndinni, eins og að jafna matið sýslna
í milli, ef hún að eins vio lelbrettínguna á þessu hreppamati tekur
til greina sumpart það hlutfall, sem þíngið hefur fundið ser fært ao
tiltaka her að framan fyrir því.. um hvað mikið ýmsa serstaka hreppa
þurfi að hækka eður lækka í matsverði í samanburði víð aðra hreppa
í sömu sýslu, og sumpart þ,i reglu, sem tekin er fram í stjórnar-
uppástúngunni, stafi. B, fyrir því, hvernig réttast muni vera að laga
hið sundurleita mat sýslna í milli. Af þessum ástæðum hnigu á-
lyktanir þíngsins, eins og sýna nlðurlagsatríðin, sem geingu til at-
kvæða í þínginu og skýrt verour frá her á eptir, ao því, að Reykja-
víkurnefndinni einnig yrði falinn þessi starfi.

Hinn annar aðalgallí, sem í uppástúngunni er talinn á uppá-
stúngum alþíngis í álitsskjali þess til yðar konúnglegu hátignar 10.
ágúst 1853, er sú, eins og fyr er á vikið, að alþíng hafi þar einga
vissa reglu sett til að jafna hinn mikla mismun, sem á matinu er,
einkum sýslna á milli. Þíngio viðurkennir nú fúslega bæðí galla
þenna, og einnig, a'tl naumast muni, þegar á allt er Iítið, önnur regla
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tiltældlegri til að raða bót á honum, en sú, sem bent er til í stjórn-
aruppastúngunni, í stall. B, og varð því þíngio ao aðhyllast, að
nefndin í Reykjavík heiði hana yfir höfuo að tala einnig til þess,
ýmist beint eptir henni, eða með tilhlýðílegrí hliðsjón af henni, að
jafna matið milli sýslnanna. En sakir hins nákvæma kunnugleika,
sem svo margir þíngmanna hafa bæði til ástands jarðeígnanna, hins
vanalega gjaldlags af þeim og svo annars sérstaklegs ásigkomulags
í hinum ýmsu héruðum landsins, þá fannst þínginu mjög ísjárvert,
ef Reykjavíkurnefndin heirnfærbi þessa reglu alstaðar beint eptir orð-
anna hljóðan, og án hvers kyns tilmiðlunar (Modificationer), hvernig
sem á stæði. Þínginu bæðl nr og varð það enn fremur ljóst með
því ao yfirfara afgjaldaskýrlurnar til alþíngistollsins, :io gjaldgreioslan
á einu og sama ákveðnu álnatali eður vættatali jarðargjaldarma er
með tilliti til verðhæðarinnar í dalatali ekki að eins töluvert mis-
munandi og ólík her og hvar um Iandíð, eptir því sem nákvæmar
voru Iærð rök fyrir í álitsskjali nefndarinnar til þíngsins, svo og, að
þessi vægari gjaldgreiðsla á ser stað í meginhlutanum í einstöku
sýslum, t. a. m. í Snæfellsnessýslu, þar sem mikill hluti Arnarstapa-
og Skégarstrandar-umbobsjarða er, og í Vestur- Skaptafellssýslu, þar
sem mestur hluti fasteignanna eru klaustrajaröír, heldur þekkir þíngíð
einnig svo vel til hins algeinga leigumála í hinum ýmsu sýslum lands-
ins, að það hefur treyst ser til að benda á einstöku sýslur, þar sem
jarðaafgjöldin, í samanburði vib fenaðarframfærslu og önnur jarða-
gæði, eru töluvert lægri en í öbrum héruðum, Til þessa áleit þíngíð
að Reykjavíkurnefndin ekki einúngis hlyti að hafa sérstaklegt tillit
yfir höfuð ao tala, heldur væri nauðsynlegt, að hún leitaði um þetta
atríbi fyrirfram svo nakvæmra upplýsínga, sem framast væri auðið
ao fá, áour hún beinlínis færi ao hafa víð hina áminnztu reglu til
ao lagfæra með jarðamatíð. því þao gefur ao skilja, að þíngsins
áliti, ao þar sem í meginhluta einhverrar sýslu jarðagjöldunum eða
greiðslu þeirra er svo serstaklega varið, og ólíkt því, sem á ser stað
f flestum öbrum sýslum landsins yfir höfuð að tala, eins og bent er
til her að framan, þar geti beinlínis heimfærsla hinnar áminnztu
reglu, sem í uppástúngunni er tekin fram, ekki að eins verið því
til fyrirstöðu ao jarðamatið í þeim sýslum, sem svo er ástatt, komist
í víbunanlega, auk heldur nokkurn veginn rétta samhljöðun við matið
í hinum öðrum sýslum landsins, heldur mundi það einnig fara íbága
vib þá aðalreglu, sem bæðí stjórnin og alþíng 1853 aðhylltíst fyrir
lagfæríngu jarðamatsins, og sem enn er tekin fram í þessari uppá-
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sttingu: "tekjur þær llf jörðinni, sem gjö'ra má ráð fYl'ilr"; því þessa
aðalreglu fyrir lagfæríngum [arðamatsins, að því leyti nægar skýrslur
og upplýsíngar þegar væru feingnar eða gætu feingist til að byggja
hana á, verður þíngíð að álíta, enn sem fyrri, hina eðlilegustu og
réttustu, bæði að sjálfri ser til og af því hún hefur í ýmsum sýsl-
um beinlínis verið lög~ til grundvallar fyrir jarðamatinu.

Me~ þeim tílmíðlunum, sem eru byggðar á framanskrifuðum á-
stæðum, varð þíngm því allraþegnsamlegast að fallast á uppástúng-
una, sem nú var lög~ fyrír það til álita, um það, hvernig lagfæra
megi jarðamatið, og bæðí samkvæmt þessu og allrahæstum úrskurði
yðar konúnglegu hátignar 18. maí þessa árs tók þmgíð í þessu máli
eptirfylgjandi ályktanir:
I. (Me~ 19 atkv. gegn 2):

A~ jarðamatíð frá 1849 -- 50 verði lagfært samkvæmt uppastungu
þeirri þar um, sem stjórnin hefur nú lagt fyrir þíngíð, þannig:
1. (Me~ 13 atkv. gegn 8):

Ao öll Rángárvallasýsla verði metin upp aptur á þann hiitt,
sem segir í uppástúngunni, bls. 8 (sbr. víð bls. 7, 1. klausu).

2. IX. (Me~ 19 atkv. gegn 2):
A~ þeirri þriggja manna nefnd, sem setja sk-al í Reykjavík
til að lagfæra gjörvallt jarðamatið, verði falið að jafna fY1'i1'-
fram matið í einstöku hreppum, og koma því í samhljöðun
við mat annara hreppa í sömu sýslu, -
~. (Me~ 18 atkv. gegn 3):
Sumpart eptir því hlutfalli, sem þíngíð hefur bent til, og
sumpart með hlíðsjón af þeirri aðferð, sem tekin er fram í
uppástúngu stjórnarinnar, stafi. B.
a. Ölfushrepp í Árnessýslu.
b, Helgafellssveit og Skégarstrandarhrepp í Snæfellsnessýslu.
c. Hvammssvelt og Fellsstrandarhrepp í Dalasýslu.
d. Flateyjar-, Rauðasands - og Suðurfjarðarhrepp í Barða-

strandarsýslu.
e. Vindhælishrepp í Húnavatnssýslu.
f. Breíðdals-, Faskrúðsfjarðar- og Reyðarfjarðar-hrepp íSuð-

ur- Múlasýslu.
g. A~ hafa sðrstaklegt tillit til matsins á Hólmastað í Reybar-

firði og á jörðunni Laxamýri í Þíngeyjarsýslu.
þessir stafliðir voru þannig samþykktir í þínginu, a, b,
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e, g me'b 18 atkv. gegn 3; d og f með 19 atkv. gegn 2,
og e með 17 atkv. gegn 4.

3. (Me'ð 19 atkv. gegn 2):
A'ð Reykjavíknrnefndin leiti allra þeirra upplýsinga, sem fá-
anlegar eru hjá yfirvöldum landsins, um hinn mismunandi
leigumála jarða í hinum ýmsu sýslum, áður hún beitir regl-
unni í stjórnarinnar uppástúngu, stafi. B, til þess að koma
rettum jöfnuði á marið sýslna á milli og yfir allt landið, og
að þessi regla verbi löguð (modificeret) eptir þeim skýrslum
og upplýsíngum, sem nefndin þannig hefur; útvegað, (með
14 atkv. gegn 7) samkvæmt aðalreglu þeirri fyrir lagfæríngu
jarðamatsins, sem stjórnin bæðí 1853 og nú hefur þar fyrir
tekið fram.

rr. (.Me'ð 18 atkv. gegn 3):
Að þíngíð, samkvæmt allrahæstum úrskurði 18. maí þ. á. kjósi
2 menn í nefnd þá í Reykjavík, sem samkvæmt tððum rirskurðí
á að lagfæra jarðamatíb, (og með 16 atkv. gegn 4), að þessir
2 menn verðí kosnir með meiri hluta allra atkvæða, sem greidd
eru á þíngi og gild.

Á hinum næsta aðalfundi eptir að þessi níðurlagsatríðí voru
samþykkt í þínginu, eins og nú var frá skýrt, gekk þíngíð til kosn-
ingar þeirra 2 manna, er því nú, samkvæmt te'ðri ályktun sinni,
tölul. II, og allrahæstum úrskurði 18. maí þ. ár bar að kveðja í
nefnd þá, sem setja skal í Reykjavík til a'ð lagfæra jarðamatlð ; voru
á þeim fundi auk forsetans 20 þíngmenn, er greiddu atkvæði til
kosníngarinnar, og reyndust gild öll atkvæðin, sem greidd voru, og
feingu flest atkvæði og voru því kosnir í nefndina:

Lögfræ'ðíngur Jón Guðmundsson í Reykjavík, alþínglsrnaður
Skaptfellínga, með 18 atkvæðum, og yfirdómari J. Petursson í
Reykjavík, alþíngismaður Reykjavíkurkaupstaðar (nú á þessu þíngi
varaþingmaður Strandasýslu), með 15 atkv.

þessi er skýrsla sú, er þínglð allraþegnsamlegast hefur af ráM'ð
með 19 atkv. gegn 2 að rita yðar konúnglegu hátign um afdrif
þessa máls í þínginu, og leyfir þíngið ser allraþegnsamlegast að full-
treysta því, að yðar hátign samþykkið náðarsamlegast þær tllmíðlanlr
í aðalatriðum stj6rnaruppástúngunnar, er Iögð var fyrir þíngíð til
álita, sem það hefur þannig orðíð að álíta ómissandi, og að yðar
konúngleg hátign leggið fyrir stj6rn yðar, bæði að hún veiti sjálf
nefnd þeirri, sem nú er sett, allt það traust og fulltfngí, er nefndin
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kann a~ þurfa, og uppáleggi öllum yfirvöldunum her á landi, eins
og alþíng 1853 leyfðl ser a~ stínga upp á, ao þau láti nefnd þess-
ari allar þær skýrslur og upplýsíngar og aðra þá aosto~ í te, sem
hún kynni að þurfa vi'ð til þess ao geta leyst sem víðunanlegast og
bezt af hendi hinn vandasama og gjörvallt þetta land svo mjög varð-
andi starfa, sem bæ'ði yðar konúngleg hátign og alþíngi hafa þannig
falið henni a'ð leysa af hendi.

Reykjavík, 9. d. ágústm. 1855.
Allraþegnsamlegast.

Hannes Stephensen. Jón Guðmundsson.

Eptir að þíngi'ð hafði samþykkt ;ilitsskjal þetta, hðlt konúngs-,
fulltrúi svo hj ó'ðandi ræðu:

Hei'ðru'ðu alþíngisfulltrúar,
ástkæru landsmenn!

Þegar nú í þetta sinn sá tími er fyrir hendi, að ver skulum
slíta samvinnu þeirri, sem ver í frekan mánuð höfum átt með oss
her á þessum stao, og að því er komið, að ver skiljum a'ð samvist-
um og búumst hver aptur til heimilis síns, má það í alla sta'ði virð-
ast eðlilegt, að ver rennum augum aptur yfir þenna vinnutíma, og
leitumst vi'ð a'ð gjöra oss nokkra grein fyrir því, hvernig ver höfum
unnið að þeim starfa, er oss hefur verið feinginn í hendur a'ð þessu
sinni, og ver blí höfum af loklð,

Þíng þetta hefur, ekki sí'ður en hin undanfarandi, haft miki'ð verk-
efni fyrir hendi; frá þjó'ðarinnar hálfu hafa því verið feingin til yfir-
vegunar og meðferbar ýms vandasöm málefni, og sem land vort eru
mjög umvarðandí ; tel eg þar til helzt læknaskípunarmélið, vegabóta-
rnalíð og póstgaungumáli'ð. Me'ðfer'ð þessara mála vona eg að þíng-
inu hafi tekizt svo, að stjórnin eptir þeim bendíngurn, sem þíngi'ð
um þau hefur gefið, á sínum tíma muni geta gjört þær rá'ðstafanir,
og lagt fyrir þíngi'ð þau lagafrumvörp, sem horfa megi fósturjör'ðu
vorri, þegar fram líða stundir, til heilla og hagsmuna.

Aptur eru önnur mál, sem þíngmenn að þessu sinni hafa borið
upp, og sem tekin hafa verið til meðferðar, og feingi'ð hafa afgreiðslu
á þessu þíngi, þess eðlis, að eins og mer er það vansðb, hver heill
og hamíngja landi voru, eptir því sem nú eru kríngumstæður og
ásigkomulag þessara tíma, mundi af því standa, ef þeim yr'ði fram-
geingt á þann hátt, sem þíngio hefur fario fram á, eins er mer það
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óljóst, hvernig stjórnin muni líta á þessi mál og meðferð þingeins
á þeim.

Loksins hafa her veríð tekin til íhugunar og umræðu nokkur
mál, sem ekki hafa feíngíð aðra afgreiðslu en þá, a~ þíngið, eptir
langar umræður, annaðhvort að öllu eður þá að mestu leyti og það
af gildum rökum, hefur fellt þau; og má það því telja miður heppi-
legt, að svo laungum tíma og miklum umræðum hefur verið eytt til
þessara mála, sem betnr hefði mátt verja til annara vandasamari og
meir umvarðandí málefna.

Málefni þau, sem eg, a'ð boði kornings vors, a~ þessu sinni frá
stjórnarinnar hálfu hef lagt fyrir þfnglð, hafið þer, heiðruðu alþíng-
ismenn! flestöll meðhöndlað og afgreitt í þeim anda og í þá stefnu,
sem stjórnin hefur ætlazt til, og megum ver því vona, a'ð tillögur
þíngsins í þeim muni verða teknar til greina. En af þeim er þó
eitt, nl. sveitastjórnarmáli'ð, sem þíngi~ hefur rá~i~ til lykta á ann-
an veg, en eg hefbí óskað, og sem feingi'ð hefur aðra afgreiðslu, en
ætla má að samkvæm se vilja stjórnarinnar, og má það því telja
vafalaust, að stjórnin ekki muni finna ástæðu til, að fara þií leið,
sem þíngíð með litlum atkvæðafjölda í þessu máli hefur rá'ði'ð henni
til; enda get eg, eptir innilegustu sannfæríngu minni, ekki talið það
fösturjörðu vorri nokkurn skaða,

þar á móti hefur þíngíð með elju og alúð starfað a'ð jarðamats-
málinu á þann hátt, er stjórnin hefur tilætlazt ; svo að eg ekki ein-
úngis vona, heldur tel það víst, a'ð nefnd sú, er mí þegar er skipuð
til að halda áfram jarðamatsstörfunum, muni í því, er þíngib þegar
hefur afkastað, geta fundið nægar bendíngar til þess að geta kornið
á lagfæríngu jarbarnatsíns, og undirbúið viðunanlega jarðabók handa
landinu.

Hva'ð stöðu mína sjálfs her á þinginu snertir, þá hefur hún að
því leyti verið mer ánægjusöm, sem þer allir, heiðruðu alþíngismenn!
stöðugt hafið sýnt mer einlægan velvilja, og, þó meiníng mín endur
og sinnum hafi ekki Í öllu tilliti kornið saman víb yðar, vottað mer
traust í þeim efnum, sem mer hafa þótt þíngið og þjóðina mest
umvarbaudl, og mun eg jafnan geyma það í þakklátri endurminn-
íngu. Ser í lagi hefur hinn hríttvírtí forseti þíngsins í þetta sinni,
eins og ao undanförnu, auðsýnt mer svo mikinn góðvilja, einlægni,
og alúð, að það hefur ekki einúngis lett mer og gjört þægilega
stöðu mína her á þíngl, heldur hefur það einnig á margan hátt
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verkað til þess, að greiða góðan veg þíngstörfunum, og votta eg hon-
um þar fyrir mínar innilegar og ástúMegar þakkir.

Hinum öðrum heiðruðu embættismönnum þingsins kann eg og
mikla þökk fyrir þá alú~ og þann dugnað, er þeir hafa sýnt í þeirri
heíðarlegn köllun, sem þíngíð hefur falið þeim á hendur.

því næst hélt forseti svo hjöðandí ræðu:

He í ð r u ð u landar, e l a k u ð u f é l a g a r í

Stundin nálgast og er nú þegar komin, að ver skilja eigum
hver víð annan, skilja víð þau störfin, sem nú um stund hafa sam-
elnað oss, og hver af oss á aptur að hverfa heim til ástvina sinna
og heimkynna; ver fáum ekki varizt að bera þessa skilnaðarstund
vora saman við þá, sem fyrir nærri 6 vikum síðan kallaði oss sam-
an; ver lítum nú yfir þenna stutta spöl tímans með allt öðrum til-
finníngum, þegar ver horfum aptur fyrir oss, en ver litum fram á
hann og hann var myrkur fyrir augum vorum. Ver sáum þá það
mikla, sem fyrir oss lá að vinna, og fundum til veikleika krapta
vorra; og þess viðkvæmari var tilfinníng þessi, sem vilji vor nr
einlægari, að gegna köllun vorri vel, að gagnast vorri elskuðu fóst-
urjörðu sem trútt raðaneytt vors allramildasta konúngs. Þegar þíng
þetta var sett, söknuðum ver þíngmanna frá 4 kjördæmum landsins,
söknuðum þar á meðal þess mannsins, sem mest allra og bezt hef-
ur að undanförnu unnið að þíngstörfum vorum, og því var ekki að
furða, þó oss miklaðíst starf það, sem fyrir oss lá. En í því ver
nú lítum yfir það, sem unnið er, skulum ver ekki þakka það sjálf-
um oss, hvort það á nálægri eða komandi tí~ fái vægan dóm eða
harðan , heldur honum, sem sýnir krapt sinn máttugan i hinum
veiku, en með rósamri ánægju skulum ver til þess líta, sem af oss
er unnið, því allir höfum ver þá fagnaðarfullu meðvitund, að ver
höfum unnið af allri alúð a~ verki voru, eptir því sem kraptar vorir
leyfðu, og þessi meðvitund gjörir oss nú skilnaðinn þægan, heimför
vora af þíngi þessu gleðllega, og dómana um verk vor léttbæra.

Þa~ ber mer nú, hverjum hm heíðraða þíng sýndi það traust,
a~ fela forsetastörf í þetta sinni, að gjöra þínginu grein fyrir störf-
um þíngsins, sem þó hverjum þíngmanni eru í fersku mlnnl, og sem
tíðindi þíngsins bera öbrígðult vitni um; mörg eru sannarlega og
sum mjög umfángsmikil, erfið og árí~andi málefni þau, sem þíng
þetta hefur haft til meðferðar ; af 7 konúnglegum málum, sem þings-
ins álita hefur verið leitað um, og sem öll eru útrædd álögboðinn
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hátt og álitskrár samdar í, eru 2 einkar míkilsvarðundl, og hafa
tekíð til sín, því nær um allan þíngtímann, marga af þíngsins beztu
kröptum, en það eru sveitarstjórnar - og jarðamats-málin, og þínglð
hefur eptir skyldu sinni veitt öllum þessum málum svo ítarlega
gaum, sem því frekast var unnt, og haft þau í fyrirrúmi fyrir öll-
um öðrum málum þeim, sem það hefur tekið til meðferðar ; af þegn-
legum bænarskrám eru a~ þessu sinni komnar 37 til þíngsins: og
þó þíngio hafi, bæði vegna tímaskorts og þess að því virtust sumar
þeirra ekki réttilega ne lÍ hæfilegum tíma bornar npp, vísað 10 af
þeim frá, þá hefur það kosið 13 nefndir til yfirvegunar hinum 27,
af hverjum sumar lutu a~ sömu, eða svo líkum málefnum að þær
urðu sömu nefndunum afhentar; öll þessi 13 þegnlegu málefni eru
á þínginu rædd til lykta á lögskipaðann hátt; 1 þeirra var víð sí'ð-
ustu umræðu og atkvæðagreiðslu fellt, svo eingin bænarskrá var um
það samin til hans hátignar konúngsins; einu veitti þfngið þau úr-
slit, að það með atkvæðagreíbslu fól forseta ao rita um það bréf
til landsmanna, hin 11 eru afgreidd á þínginu á vanalegan hátt og
allraþegnsamlegastar bænarskrár sendar konúnginum. þessi hafa nú
verlð störf þíngsins á vinnutíma þess að þessu sinni, sem varað
hefur í rúma 5 Ila viku, og hversu dæmt kann að verða um störf
þessi, fullyrði eg það, ao þrátt fyrir sjiikddm þann, er geingio hefur
á þíngtímanum og lagzt þúngt á suma þíngmenn, hefur þó, ef til
vill, á eingu þíngi voru meiru verið afkastað, enda hafa allir ó-
trauðír unnið, og einginn dregið sig í hlð ; og það hefur verið mer
sönn gleði a~ sjá, hversu ítarlega nefndirnar hafa reynt a~ upplýsa
málin í álitum sínum, og þíngmenn síðan með allri eínurð, greind
og hlutdrægnisleysi í umræðum sínum.

Með hjartanlegri tilfinníngu votta eg yður nú öllum, heiðruðu
alþíngismenn! elskuðu fðlagsbræður! þakklæti mitt fyrir þann ein-
dregna göðvílja, ástúo og umburðarlyndi með ófullkomnun minni, er
þer allir án undantekningar hafið sýnt mer; sú var og eina vonin,
sem styrkti mig, þegar eg gánga varð undir vanda þann, sem þer í
upphafi þíngsins sæmduð mig með ; og hún hefur mer ekki brugbízt
fram til þessarar stundar.

Hinum heíðraða varaforseta, sem vegna sjúkdóms míns varð að
bæta um tíma störfum mínum ofan lí sínar miklu þíngannir nú, eins
og vant er, votta eg ahiðarfyllst þakklæti mitt fyrir alla þá aðstoð,
er hann hefur veitt mer svo góðfúslega og ljúfmannlega. Þíngsins
heíbruðn skrifurum, sem mco svo einstakri alú~ og árvekni hafa
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stundað verk köllunar sinnar á þínginu, og þar með svo ósegjanlega
mikið lett mer starf mitt, er þeir hafa haldið öllu því, sem til rit-
starfanna heyrir, í fastbundinni orðu og reglu, kann eg mínar inni-
legustu þakkír ; göðvíld þessara heiðursmanna skal mer aldr~i gleymast.

A~ lyktum flyt eg hinum hæstvirta konúngsfulltrúa lotníngar-
fullt og hjartanlegt þakklæti mitt fyrir þann staka, ómetanlega, göð-
vilja, er hann hefur sýnt mer á þíngi þessu á hinn mannúblegasta,
og honum svo eiginlega, hátt; en eg finn mer ekki að eins skylt,
að þakka honum alla þá göðvíld, aðstoð og umburðarlyndi, er hann
hefur sýnt mer, heldur einnig í alls þíngsins nafni flyt eg honum
alúðarfyllst þakklæti fyrir margfalda aðstoð, er hann hefur veitt því
til að letta og flýta störfum þess, fyrir mörg heilræði, er hann hefur
gefið því til að greíða úr því, sem vandasamt kom fyrir, og vísa á
stundum málunum á retta Ieíð. Þa~ munu forsetar þínga þessara,
það munu þíngin sjálf ætíð viðurkenna, að einginn styrkur er þeim
þvílíkur, sem mannúðleg aðstoð viturs og göðvíljaðs konúngsfulltrúa.

Stundin er þá komin, elskuðu bræður! að ver skilja eigum sam-
vistir og samvinnu, allir um stundarsakir, sumir að líkindum að öllu;
fyrir vort elskaða föðurland höfum ver unnið það, sem unnið er, og
hjörtu vor allra óska þess nú, að unnið hafi verið því til gagns og
sóma, en þó einginn af oss ásaki sig um, að hann hafi vanrækt það,
sem í hans valdi stóð, þá finnum vðr það allir, að kraptar vorir eru
veikir og vitsmunir vorir hálfverk ; því snúum ver allir hjörtum vor-
um til hans, hvers krapturinn er og ráN~, og fyrir tróni hans sam-
eina sig bænir vor allra, að hann farsæla vilji vora elskuðu fóstur-
jörð, blessa, styðja og styrkja stiptun þessa, hverrar einasti tilgángur
er heill og heiður Íslands.

Að því búnu mælti konúngsfulltrúi:
i nafni konúngs lýsi eg þá yfir, að þessu alþíngi er slitið!
þá kallaði einn þíngmanna:
Leingi lifi konúngur vor, Friðrik hinn sjöundi!

og tóku þíngmenn undir það, allir í einu hljóði.
Síðan var geingið af 'þíngi.
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