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1.

Frumvarp
til

tilskipunar um sveitastjórn á Íslandi.

1. gr.

Her eptir skal amtsráð í hverju amti og hreppsnefnd í hverjum
hrepp hafa á hendi stjórn allra sveltamalefna á Íslandi.

2. gr.

Í hreppsnefndinni í hreppi hverjum skulu ætíð vera einn prestur
og einn hreppstjóri, og skulu þeir því sjálfkjörnir í hreppsnefndina
í hinum minni hreppum, þar sem ekki er nema einn sóknarprestur
og einn hreppstjóri, og auk þess þrír eða fimm og í mjög stórum
hreppum jafnvel sjö aðrir menn, og skulu þeir kjörnir af hreppsbú-
um þeim, er til þess hafa rett, sem síðar skal greint. Auk þess
skal í þeim hreppum, þar sem eru fleiri en einn prestur og hrepp-
stjóri, hver kjósandi kjósa einn prest og einn hreppstjóra, til að vera
í hreppsnefndinni.

Af áður nefndum akvörðunum leiðir það, a~ hreppstjórana skal
hér eptir kjósa á þann veg, að sýslumaðurínn stingur upp á þremur,
og hreppsnefndin kýs einn, þó skal amtmaður staðfesta kosninguna,
til þess hún se gild.

A~ öðru leyti skal amtmaður akveða nákvæmar tölu þeirra
manna, er hreppsbúar skulu kjósa, eptir að hann um það hefur leitað
álits kunnugra manna i hreppnum, og getur amtsráN~ gjört breyt-
íngar á þVÍ, ef að talan ekki virðíst hæfileg, þegar fram líða stundir.

Sýsluma~urinn í því lögsagnarumdæmi, sem hreppurinn liggur
Í, á líka rett á, a'b sækja fundi hreppsnefndarinnar, og greiða þar
atkvæði, þegar hentugleikar hans leyfa. Þegar þau mál eru til um-
ræðu, er hreppsnefndinni þykir hans líðsínnía vi'b þurfa, skal forstjóri
hreppsnefndarinnar í tækan tíma bréflega skýra honum !,rá þeim, og
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nær fund eigi a~ halda, þar sem þau skulu rædd, og skal hann þrí
koma :i fund, ef hann getur komið því við ; geti hann það ekki,
skal hann í tíma skýra forstjóranum frá því, og annaðhvort ákveða
annan tíma, þegar hann geti kornib á fund, eða skýra bréflega frá
áliti sínu um rnalíð. Ef að áður nefndum embættismanni virðist
svo, að hann þurfi að semja um eitthvert málefni við hreppsnefndina,
skal hann láta forstjórann vita það, og skal hann þá eptir samkomu-
lagi kveðja til fundar á hentugum tíma og skýra sýslumanni frá því
í tíma. Sýsluma~ur er einnig millígaungumaður milli amtsráðsins
og hreppsnefndanna um öll mál, er þeim fer á milli, og skal gjöra
þær athugasemdir, er honum þykir þörf á.

3. gr.

mitt til að taka þátt í kosníngu hreppsnefndarmanna, og til að
verða kosinn, á hver búandi maður, sem hefur óflekkað mannorð og
er 25 ára að aldri, hefur seinasta ári~ haft fast aðsetur í hreppnum,
geldur til fátækra af eigin efnum, stendur ekki í skuld fyrir þeginn
sveitarstyrk og er fjár síns ráðandí.

4. gr.

Feður með afkomendum mega ekki vera í senn í hreppsnefndinni.
Beri svo víð, að þess konar skyldugleiki er á millum þeirra, er

kosnir eru, þá skal s,í sitja í hreppsnefndinni, sem flest hefur atkvæði,
en hafi þeir jöfn atkvæði, rýmir sonur fyrir föður.

5. gr,

Hreppsnefndarmenn eru valdir fyrir 4 ,ír, þó skal stærri heIft
þeirra, sem kosnir eru í fyrsta skipti, eptir a~ tilskipun þessi er
orðin að lögum, gánga úr nefndinni að tveim árum liðnum, og geti
þeir ekki korníð ser saman um það, hverjir IÍr skuli gánga, ræður
hlutkesti, en hinn hluti nefndarinnar ekki fyr en eptir 4 ár. Sam-
kvæmt þessu geingur síðan ætíð annaðhvort ár helmíngur hinna kosnu
hreppsnefndarmanna úr nefndinni. Ef nokkur, einhverra serlegra
orsaka vegna, geíngur úr nefndinni, á~ur en þau ,1 ár eru líðín, skal
sá, sem kosinn er í stað hans, að eins vera þann tímann af þeim
4 árum, sem eptir er, þegar hinn geingur úr. Sá sem geingur úr,
getur ætí~ orM~ 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 víð kosníngu, fyr en að liðin
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eru eina mörg ár, eins og hann hefur verið í hreppsnefndinni; eins
skal sá, sem orðinn er sextugur, ætíð fyrir þá sök mega afsaka sig
frá, að taka við kosningu, ef hann verður kjörinn.

6. gr.

Kosníngarnar eiga ætíð, nema þegar aukakosníngar við þarf,
að fara fram ii hreppskilaþíngum 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 2
af hreppsbúum, er sýslumaður til nefnir, en eptírleíðís forstjóri hrepps-
nefndarinnar, og tveir menn úr hreppsnefndinni, er hún sjálf kýs til
þess.

Hreppstjórar skulu hjálpa kjörstjórninni til að semja skrá þessa;
skrána skal leggja fram við kirkjur, svo allir geti seð hana, 3 vikum
áður, 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 eða á honum sjálfum koma fram með
mótbárur sínar eða kröfur, sem kosnínganefndin þá sker úr, þegar
hún hefur Ieíngið skýrslur þær, sem þeir, er við eru, geta gefið.

7. gr.

Á kirkjufundi skal auglýsa dag og stund, þegar kosníngar skulu
fram fara, 8 dögum áður. Kosníngar fara fram í heyranda hljóði,
og allir kjósendur, sem "ilja nota kosningarrétt sinn, skulu koma
sjálfir á fund, og skýra munnlega frá, hvern þeir velji, og skal það
jafnóðum ritað í kosníngarbókina. Þegar öllum kjósendum hefur
gefizt kostur á, að greiða ath æði, og búið er að bóka þau, skal
forstjóri kjörstjórnarinnar lesa greinilega upp öll atkvæðí, og hinir í
kjörstjórninni rita þau upp og telja þau saman. þeir sem hafa flest
atkvæði, þegar talið er upp, eru kjörnir hreppsnefndarmenn.

Ef fleiri hafa jafnmörg atkvæði, ræður hlutkesti.

8. gr.

Ef S11, sem orðinn er fyrir kosníngu, færist á einhvern hátt
undan því, að taka við henni, skal kjörstjórnin skera úr því, hvort
afsökun hans er gild. Ef meira hluta kjörstjórnarinnar virðist hún
næg, skal kjósa á ný; að öðrum kosti skal sá, sem kjörinn er, bera
umkvörtun sína undir amtsraðíð, ef hann vill ekki láta ser lynda
úrskurðinn. þó að einginn þess konar ágreiníngur komi fyrir, skal
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undir eins skýra amtmanni frá kosníngunni. Ef all honum þa þykir,
a~ kosníngin hafi ekki farið fram á lögmætan hátt, skal hann ásamt
amtsrriðinu eða í nafni þess (smbr, 28. grein) skera úr málinu og
skýra kjörstjórninni frá málalokum.

Sömuleiðis skal hann, ef hann finnur ekkert að kosníngunni,
skýra kjörstjórninni frá því, hið fyrsta hann getur. Einnig skal hver
sá, sem nokkull hefur all kæra yfir kosníngargjörOinni og einkum yfir .
úrskurðum þeim, er gefnir hafa verill henni viðvíkjandi, senda bréf-
lega umkvörtun til kjörstjórnarinnar, innan 8 daga, eptir all úrskurð-
urinn er gjörður, eða kosníngargjörOinni er 10kiO, ef að hún á all
geta komill til greina, og skal kjörstjórnin víðstöðulatist senda amt-
manni hana með áliti sínu. Verði þá kosníngin, eptir ákvörðun
amtsrríðsins, ónýtt, skal kjósa á ný.

n. gr.

Ef nokinu hreppsnefndarmaður, á meðan hann eptir 5. grein á
all vera í hreppsnefndinni, missir einhvern þann hæfilegleika, er hann
þarf til all standa í þeirri stöðu, skal honum vikið frá. Ef að slík
tálmun kemur fyrir, er samkvæmt 3. grein gjörir hann óhæfan til um
tíma all gegna þeirri köllun, skal honum um hríð bægt frá þessum
störfum, þangað til hún annallhvort hverfur, ella sjá má, ao hún verði
til lángframa. Hinir hreppsnefndarmenn eiga a~ skera úr ágreiníng
þeim, sem verður í þess konar efnum, ella þegar einhver hrepps-
nefndarmaour hefur brotill svo mjög á móti skyldu sinni, all nauð-
syn ber til, að hann fari úr nefndinni, en þó skal hlutabelganda
gefinn kostur á, all bera rnalíð undir amtsráðlð, Ef nokkur á tíma
þeim, sem hann eptir hinum almennu reglum átti að standa í þess-
ari stöðu, fær ástæðu til að beiðast lausnar, og hreppsnefndin, ella
all öðrum kosti amtsraölð (8. grein) veitir bæn hans, skal kjósa á ný,
ef sá, er gekk úr nefndinni, var kjörinn í hana, og á nýrri kosningu
þarf all halda.

10. gr.

Undir eins og kosníngu hreppsnefndarmanna er lokill á þann hátt,
sem her að framan er greint, og kosníngar eru lagfærðar, ef þeim
hefur verill áfátt í nokkru, skal hinn elzti af þeim, sem kjörnir eru,
kveðja hreppsnefndarmennina til fundar til all velja ser forstjóra.

Ef fleiri fá jafnmörg atkvæði, skal kosið um þá, og ef þá enn
verður einginn atkvæðamunur, þá skal hinn elzti þeirra, er jafnmörg
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atkvæði hafa, verit furstjúrl, Forstjóri fcl' frá í lok hvers fardaga-
árs, og skal hann ætíð á seinasta ársfundi láta velja forstjóra fyrir
hi~ komandi ár; þó má velja hinn sama forstjóra aptur. Hrepps-
nefndarmaður, sem verið hefur forstjóri í eitt ár, getur skorazt und-
an ab takast forstjóradæmi á hendur tvö næstu árin, þó getur prest-
ur og hreppstjóri ekki færzt undan ab taka víð forstjóradæmi á ný
af þessari ástæðu, ekki einu sinni þó þeir seu kjörnir í hreppsnefnd
eptir 2. gr.

ll. gr.

Forstjóri ákveður bæði aðalfundi og aukafundi hreppsnefndarinn-
ar, og kveður nefndarmenn til fundar; hann stjórnar umræðunum á
fundum, ritar í gjörðabökína, og ser um, ab ályktanir nefndarinnar
séu nákvæmlega bókaðar. Hann ser einnig um, að allar ályktanir
verði framkvæmdar, og hefur bréfagjörð ,í hendi. þó skulu öll mál,
er snerta fátækra- og kennslu-stjórn, ætío á fundum flutt hver fyrir
sig af hreppstjóra og presti, sem einnig skulu sjá um, ao þess konar
ályktanir nefndarinnar verði framkvæmdar, og einnig annast bréfa-
gjöro alla um þess konar efni, og þegar svo stendur á, skal rita það,
sem fram fer, í fátækrabókina, og ao eins geta þess í gjörðabók nefnd-
arinnar. Forstjóri getur einnig í öðrum einstökum tilfellum, mco
samþykki hreppsnefndarinnar, látib aðra hreppsnefndarmenn annast
um bréfagjörð og annað, sem framkvæma þarf.

I.•oksins geymir forstjórinn allar gjörðabækur, brðf og önnur
skjöl og skilríki, er snerta málefni hreppsnefndarinnar, nema þau,
er varða fátækramál ; þau skal sá hreppstjóri geyma, sem er í hrepps-
nefndinni.

12. gr.

Einga ályktun getur nein hreppsnefnd gjört, nema helmíngur
hennar se að minnsta kosti víð staddur, að sýslumann inum ekki
meðtöldum.

Þegar nefndarmenn eru ekki á eitt sáttir, skal farið eptir at-
kvæðafjölda. Ef að jafnmörg eru atkvæði, ræður atkvæði forseta.
Allir hreppsnefndarmenn, sem víð eru staddir, rita nöfn sín undir
gj örðabékina.

13. gr.

Hreppsnefndirnar skulu eptirleíðis taka að Sel' störf þau, er
snerta fátækra- og kennsla-stjórn, og, eptir nú gildandi lögum, eink-
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um reglugjörð 8. janúar 1834, ern Wg'ð hreppstjdrum og sóknar-
prestum á herðar, þó skal hreppstjóri framvegis annast alla fátækra-
stjórn, og presturinn allt, er kennslustjórn varðar, á milli þess, er
fundir eru haldnir í hreppsnefndinni.

14. gr.

Hreppsnefndin skal á ári hverju gjöra áætlun um öll útgjöld, er
hún ætlar að hreppurinn þurfi á árinu, og jafna þeim niður á hrepps-
búa eptir sömu reglum, sem híngað til. Ef einhver er óánæg'ður
með ákvör'ðun hreppsnefndarinnar um sveitartillag hans, getur hann
borið umkvörtun sína upp fyrir amtsráðínu ; þó skal amtmaður skera
úr málinu, ef þa'ð getur ekki dregizt þangað til amtsraðíð heldur
næsta fund (smbr. 28. gr.). En hafi kærandi, ári'ð sem leið, átt a'ð
greiða sveitartillag, skal hann greiða það fyrst um sinn eins og á-
kveðið er, en fari svo, að það, eptir úrskurði amtsráðslns, verði
hækkað, þá skal borga honum aptur, það sem hann hefur goldið
um of.

Hreppsnefndin kýs úr flokki sínum fðhirðí og reikníngamann,
og skal hann gjöra reikníng á ári hverju um allar tekjur og gjöld
hreppsins. Reikning þenna skal öll hreppsnefndin rannsaka, en þó
getur hún falið einum á hendur að skoða hann fyrst, og gjöra at-
hugasemdir yi'ð hann. Ef gallar þykja á reikningnum, og vill ekki
sá, er roíknfngínn gjörði, kannast Yi'ð þá, skal amtsráðið skera úr
ágreiníngnum. Amtsrá'ðinu skal falið á hendur a'ð ákveða lögun og
skipulag á sveitarreikníngunum.

15. gr.

Öll hreppsnefndin hefur ábyrg'ð á, að reikníngurinn se réttur,
Hún skal og ábyrgjast sjóM, kröfur og aðrar eigur hreppsins.

Þegar búi'ð er að endurskoða reiknínginn, skal leggja hann fram
í 3 vikur á hentugum stað, þar sem hreppsbúar geta se'ð hann, og
skal það auglýst áður. Síðan skal senda hann amtsraðínu til yfir-
lits og úrskurðar.

16. gr.

Auk þessa vill konúngur leyfa, a'ð hreppsnefndarmenn sðu í ráð-
um með um öll önnur hreppamalefnl, að svo miklu leyti sem eðli
þeirra leyfir. Þannig skal hreppsnefndin ásamt sýslumanni ..annast
um, að vegum í hreppnum se hæfilega víð haldið, og a'ð þeir seu
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bættir, þegar þörf er á. Þegar hreppsnefndin getur ekki orðiö <Ísátt
vi'ð sýslumanninn um það, hverjir vegir seu alfaraveglr, eða um það,
hvernig þess konar vegi skuli leggja, bæta, eða halda þeim víð, skal
amtsraðíð skera úr því, og þegar þörf er á, skal innanríkisstjórnin
gjöra um þess konar mál.

Hreppsnefndin skal annast um, al'! vegabætur þær, sem gjöra
skal, séu óaðflnnanlegar, hvort sem þeir, er skyldir eru til vega-
bóta, gjöra þær sjálfir, eða aðrir vil'! undirboðsþing eða á annan hátt
hafa tekið það að ser; þó hefur sýslumaður sama embættisvald um
vegastjórn, og hann og hreppstjórinn sömu skyldu í því efni, eins
og aður,

17. gr.

Hreppsnefndinni skal gefinn kostur á, að láta í ljósi álit sitt,
þegar eitthvað skal gjöra í sveitarinnar þarfir, sem ekkert er beinlínis
ákvedlð um í hinum gildandi lögum. Henni skal og heimilt aI'J gjöra
uppástúngur um þess konar málefni vil'! hlutaðeígandl stjórnendur.

Hreppsnefndin skal einnig hafa gætur á, hvernig bæta megi lækna-
skipun og yfirsetukvenna, og hvað gjöra mætti af hálfu hins opin-
bera til þess að stöðva næmar sóttir í hreppnum, þó skal þetta ekki
vera því til fyrirstöðu, al'! strax se tekið til þeirra rál'!a, er þörf er
á, þegar ekki er tími til að leita fyrst álits hreppsnefndarinnar.

18. gr.

Hreppsnefndin skal mel'! öllu móti reyna al'! koma í veg fyrir
húsgáng og flakk, og hjálpa hreppstjórunum til al'! gegna skyldu
sinni í þeim efnum. Svo skal einnig hreppsnefndin í öðrum efnum
hjálpa til aI'J efla og víð halda gó'ðri lögreglu.

19. gr.

Hreppsnefndin skal eiga 4 aðalfundi á ári, einu sinni á vetri,
þegar Iærðín leyfir, á vorin, um miðsumar. og á haustin, og þar að
auki svo opt aukafundi, sem forstjóra þykir þurfa, eða ef helmíngur
nefndarmanna, eða sýslumaður beiðist þess, ellegar prestur eða hrepp-
stjóri, þegar um kennslu- og fátækra-málefni er aI'J ræða.

20. gr.

Útgjöldum þeim, sem þurfa til al'! utvega skriffæri og gjörðu-
bækur, til al'! borga undir bréf, til sendiferða, o. s, frv., skal jafna
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niður á hreppinn ásamt öðrum sveítargjöldum. Forstjóri gjörir reikn-
íng um útgjöld þessi.

21. gr.

Í amtsraðí þVÍ, er samkvæmt 1. gr. skal stofna í amti hverju,
skulu sitja amtmaðurínn, sem er forseti, biskupinn á Íslandi í Suður-
amtínu, og einn af próföstunum í hinum ömtunum, sem amtsrábíð
kýs fyrir 3 ár, og 5 aðrir menn, er amtsbúar kjósa.

22. gr.

Kjörgeingur til amtsráðsíns er hver sá, sem kjörgeingur er til
alþíngis. þó einhver se kjörinn hreppsnefndarmaður, getur hann fyrir
það setið í amtsráðlnu, en hann má, ef hann vill, gánga úr hrepps-
nefndinni, þegar hann er kosinn í amtsráðíð.

23. gr.

Kjörstjórnin í sýslu hverri skal undir eins, og búið er að lag-
færa nafnaskrá þeirra, sem kjörgeingir eru til alþíngis, senda hlut-
aðeígandí amtmanni or~rett eptirrit hennar. Þegar amtmaður hefur
feínglð allar þessar skrár, skal hann ásamt 2 mönnum, sem þar til
eru kvaddir, semja aðalskrá yfir alla þá menn í amtínu, sem kjör-
geingir eru, og skal hann síðan senda hverjum sýslumanni or~rett
eptirrit þessarar skrár.

24. gr.

Eptir þessari skrá skal kjósa þá, sem eptir 21. gr. eiga a'ðkoma
í amtsraðíð, og skulu þeir kjörnir af öllum hreppsnefndarmönnum,
er í því skyni skulu vera víð staddir á kjörþíngi, er haldið se ásamt
manntalsþíngunum, og skal það auglýst í þíngboðsseðlínum, Þegar
greidd eru atkvæði, skal þess gætt, að hver hreppsnefndarmaður greiði
2 fleiri atkvæði, heldur en þeir eru, sem í hvert skipti á að kjósa
í amtsráólð. Sýslumaður stjórnar kjörfundinum, sem forstjóri, ásamt
2 öðrum mönnum, er hann kveður til þess, og skal annar þeirra
gæta þess, að einginn fái atkvæði, sem ekki stendur á aðalskrá þeirri,
sem lögð er fram á kjörþínginu, og hinn tilfæra, með umsjón sýslu-
manns, á skrá, er þar til er gjör'ð, og sem nöfn allra hreppsnefnd-
armanna standa á, nöfn þeirra, sem kosnir eru í amtsraðíð, út und-
an hinum, og skulu þau lesin upp fyrir kjósanda, þegar hann er
búinn al) kjósa. Sýsluma'ður og aðstoðarmenn hans skrifa .síban
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undir skýrsluna yfir þá, sem kosnir eru, og skal hún síðan afhent
sýslumanni ínnstgluð.

Undir eins og manntalsþíngunum er lokið, skal sýslumaður senda
amtmanninum allar atkvæðaskrár þessar.

25. gr.

Þegar amtmaðurinn hefur feíngíð allar atkvæðaskrár frá sýslu-
mönnunum, skal hann með aðstoð þeirra 2 manna, er hann sjálfur
eptir 23. gr. kýs í fyrsta skipti, en amtsraðið síðan ætíð til nefnir,
að síðustu telja saman öll atkvæði, og eru þá þeir, sem flest atkvæði
hafa, kosnir í amtsraðlð, en þá tvo, sem þeim eru næstir, skal á-
líta sem varafulltrúa, og skal þa'b kveN'b upp þegar á fundinum, og
síðan auglýst hreppsnefndunum í amtinu, er þá skulu annast, a'b það,
sem fyrst, verði öllum sveitarbúum kunnugt. Annars skal um tíma
þann, er menn skulu hafa á hendi störf í amtsráðínu, og eptir hverj-
um reglum menn skulu úr því gánga, og annað, er ab því lýtur,
farið eptir reglum þeim um hreppsnefndirnar, sem áður eru taldar,
a'b því leyti sem þær eiga her við

26. gr.

Varafulltníar þeir, sem getið er um í 25. gr. skulu gánga í arnts-
ráN~, þegar annaðhvort einhver fer úr því, eða getur ekki gegnt
störfum þess um lángan tíma.

AmtsráN~ heldur fund einu sinm a an, 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 að minnsta kosti helmíngur arntsraðsíns beiðíst þess.

Þegar því verbur .•d'b kornið, skalþeim, sem í arntsráðlnu sitja,
á'bur en fundur er haldinn, gefið til vitundar, hvaða málefni koma
eigi til umræðu, TH þess a'b úrskurður verði gjörður, þarf a'b minnsta
kosti helmíngur amtsráðsíns að vera á fundi. þess skal her og gætt,
sem ákYeN'b er í 12. gr. um það, hvernig að skuli farið, þegar jöfn
eru atkvæðí milli hreppsnefndarmanna. Einn úr amtsráði, sem það
sjálft nefnir til þess í hvert skipti, skal rita í gjörðabékina, og skulu
allir, sem víð eru af umtsraðínu, skrifa undir hana.

27. gr.

AmtsráN'b hefur þessi störf lÍ hendi:
a. þa'b tiltekur, hve miklu fe á ári hverju skuli jafna niður handa
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amtsjafnaðarsjóðnum, og skal þar með talinn fjórMngur sá af
alþíngisskatti, sem lendir á lausafé, og ákveður, hvernig verja
skuli fe jafnaðarsjéðsíns , brinaðarsjöðsins í Vesturamtinu og í
Norður- og Austur-arntlnu, og annara sjóða, og gjafafjár, er nú
heyrir undir stjórn amtmanna eður stiptsyfirvaldanna, að því leyti
gjafabrðfln eða aðrar serstaklegar ákvarðanir eru því ekki til
fyrirstöðu.

b, þao ber umhyggju fyrir, að fe sjéða þeirra, er nefndir eru í staf-
líð a, se avaxtað og óhult ve~ fyrir því, eptir reglum þeim, sem
gilda um fe almennra stiptana, og ser um, að reíkníngamaður,
er það tekur til þess, gjöri á ári hverju skipulegan reikníng um
fe þetta. Ao því leyti reikníngar þessir ekki verða rannsakaðir
og úrskurðaðir í hlutaðelgandi stjórnarráOi eptir sömu reglum, og
híngað til, skal amtsraðíð einnig taka mann til að rannsaka þá,
og sker síðan sjálft úr þeim.

c. AmtsráOio skal, þegar það hefur leitað álits hreppsnefndanna,
gjöra uppástúngu um það, hvort stofnaour verði fátækrasjóour
í amtinu, hverjar tekjur hann skuli fá, hver gjöld skuli greiða
úr honum, og stjórna fátækrasjó'lli þessum, ef hann yrði stofn-
aður,

d. Amtsráoio skal sjá um, að ágrip af ársreikníngum allra áour
taldra sjóða verbl birt á prenti, og skal þess einnig getið, hvernig
ástand þeirra er.

e. Þa~ skal yfirlíta alla sveitarreiknínga hreppsnefndanna og skera
úr þeim, og hafa gætur á, að efnum hreppsins se hæfilega varið
og þau ávöxtuð.

f. þa~ skal ekki að eins skera úr málefnum þeim, sem um er getlð
í 8., 9., 14. og 16. grein tilskipunar þessarar, heldur einnig úr
öllum ágreiníngi, sem verour á milli hreppsnefnda eða sýslna í
amtinu um framfærslu fátækra, eða önnur sveitarrnálefni. þó
skal hlutaðeigendum, sem ekki vilja láta ser lynda úrskurð amts-
ráðsins, heimilt að skjóta máli sínu til innanríkisstjórnarinnar,
sem þá sker úr því; eins skal þetta stjórnarrað framvegis skera
úr öllum ágreiníngi milli hreppa eða héraða, þegar sitt er í hverju
amti.

g. Leita skal álits amtsraðslns, þegar eitthvað serlegt þarf að fram-
kvæma, sem leiðir af ser kostnað annaðhvort fyrir allt amtíð,
eða fleiri hreppa innan amts, t. a. m. þegar byggja á þínghús
eða fángelsi, gjöra brýr eða ferjur, o. s. frv.

12



h, 1>a'ð annast um þjóbbrautir og alfaravegi, ferjur, brýr og lend-
íngar.

i. Loksins skal leita álits arntsraðsins um málefni hvert, er snertir
fjárhag landsins, þó ekki verði þa'b heimfært undir neitt af Því,
sem á'ður er talið, og um öll önnur málefni, þar sem þekkíng sú
og reynsla, er ætla má amtsraðínu, getur við úrskurð þeirra orðið
að notum.

28. gr.

Amtmaðurínn á almennt einn að skera úr öllum á'ður nefndum
málum, sem ekki verður beðið með til aðalfundar amtsráðslns, og
ekki eru svo árfðandi, að kveðja eigi fyrir þá sök til aukafundar,
og skal honum einkum heimilt ætíð, þegar svo stendur á, að láta
telja út fe úr öllum þeim sjóðum og fðhlrslum, sem beinlínis standa
undir stjórn amtsráðslns, þó skal þess gætt, a'ð eigi se breytt á móti
aðalreglum þeim, er amtsráblð kann að ákveða um slíkt.

Amtmaðurínn skal þó skýra amtsráðinu frá öllum þess konar
a'ðgjör'ðum sínum á næsta fundi.

Ef amtmanni virðist, að einhver ákvörðun amtsráðsins se ólög-

mæt, skal honum heimilt, að skjóta henni á frest, þangað til hann
hefur feíngíð úrskurð hlutaðeígandí stjérnarraðs um það mál, og skal

hans leitað viðstöðulaust,

29. gr.

Öll útgjöld, sem leiða af störfum amtsráðsíns, og einkum fyrir
gjörðabækur þær, sem amtsráðíð hefur, skal greiða af jafnaðarsjdðí

amtsins.

30. gr.

Tilskipun þessi gildir ekki í Reykjavíkurkaupstað, og skal þar
framvegis farið eptir reglum þeim, sem gefnar eru í tilskipun 27.
nóvember 1846 um bæjarstjórn í greindum kaupstað.
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Ástæður

fyrir

frumvarpi þessu.

Frá alþínginu á Íslandi, sem haldið var ál'i~ 1853, kom allraþegn-
samlegust bænarskrá þess efnis, að lagt yrði fyrir alþíng það, er
koma á saman í ár, frumvarp til laga um sveitastjórn á Íslandi, en
með því þessi hluti konúngsveldisins í mörgum efnum, og einkum í
því, er sveitarmálefni varðar, er mjög svo frabrugðínn hinum öðrum
hlutum þess, þá hefur þíngíð bent á nokkur aðalatriði í sveitastjórn-
inni, er þíngíð áleit að taka ætti til greina, þegar frumvarp þetta
væri samið,

Þannig skyldi stjórn allra sveitarmálefna á Íslandi, eptir því, er
þíngið álítur, falin á hendur nefnd einni fyrir hvern hrepp, er kosin
se á frjálslegan hátt, og hefur þínglð þess utan stúngið upp á nokkrum
nákvæmari ákvörðunum, er síðar skal serstaklega getíð, Einnig hefur
þínglð alítíð nauðsynlegt, að stofnað væri sýslurað e~a sýslunefnd fyrir
sýslu hverja, er tækist á hendur yfirstjórn sveitamálefna í allri sýslunni.
Í sýslurabi þessu átti, eptir ætlun þíngsins, að vera sýslumaðurinn og
6 menn aðrir, er hreppanefndirnar kysu úr flokki sínum; það átti
að eiga Ser fund einu sinni á ári hverju, nema svo væri, að sýslu-
maðurinn, sem forseti sýslurzíðsine, áliti það nauðsynlegt í einstöku
tilfellum að kveðja það optal' til fundar. Ætlunarverk sýsluráðsins
skyldi það: að skera úr ágreiníngi þeim, sem verða kynni millum
hreppanefndanna í sýslunni, og skyldi það einnig hafa sama starfa
á hendi í sýslunni allri yfir höfuð, sem hreppanefndirnar í hinum
einstöku hreppum, t. a. m. vegabætur á aðalvegum (þjóðvegum), eink-
um fjallvegum, og þar sem stórkostlegri vegabætur þyrfti að gjöra,
en einstökum hreppi væri ætlandi ; refaveibar á afréttum og víðlend-
um fjall-lendum, almenn fjall- og fjár-skil alls geldfðnaðar, fjárrétta-
skipun og viðhald, góða reglu víð rðttahöld, o. s. frv., og á ári hverju
gjöra áætlun um kostnað þann, er þessi almennu störf í sýslunni
útheimta og jafna honum síðan niður á hreppana. - Aptur á móti
leiddi þíngíð fram hjá ser þessu sinni a~ bera upp nokkra uppástúngu
um fyrirkomulag hinnar æðstu stjórnar á málum þessum, eða um
hin síðustu úrslit þeirra, sökum þess, að þíngíð áleit, að þetta kæmi
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undir skipulagi þVÍ, sem kæmist Ii stjórn alls konúngsveldisins, og
stö~u Íslands í því.

Eptir að lögþíng var stofnað á Færeyjum, sem miklu ræður í
stjórn sveitarmálefna, var einnig farið a~ hugsa um, að koma sveitar-
málefnum á Íslandi svo fyrir, að landsbúar feingju að taka meiri þátt
í stjórn þeirra en híngað til, en þegar undirbúníngi þeim, er til þessa
þurfti, var nærri því lokið, var látið standa vi~ svo búið fyrst
um sinn.

En þar e~ alþíng nú hefur beM~ um, að frumvarp til laga um
sveitarstjórn yrði lagt fyrir það, þií var haldið, að taka ætti fyrir
málið á ný, og hefur það verið nákvæmlega íhugað, eins og síðar
skal geti~, að hve miklu leyti raðlegt væri, að fallast á það, er þíng-
i~ hefur stúngíð upp á, þar sem mismunur er á þVÍ og aðalatriðum
þeim, sem voru í hinum eldri undirbúníngi máls þessa. þess skal
þó fyrir fram getlð, að alþíngíð hefur án efa lýst ásigkomulagi sveitar-
stjórnar þeirrar, sem nú er á Íslandi, ver en skyldi, því ekki er það
kunnugt her, að nein serleg óánægja hafi láti~ sig í ljósi út af
henni, og allrasízt út af stjórn fátækra-málefnanna, sem reglugjörð
8. janúar 1834 skipar fyrir um, eins og líka umræðurnar á alþíngi
bera það með ser, að landsbúar víða hvar eptir tilhlutun yfirvald-
anna eru bæði farnir að vera í ráðum með um kosningu hreppstjóra,
sem híngað til hafa haft á hendi mestan hluta sveitastjórnarinnar,
og taka líka að nokkru leyti þátt í níðurjöfnun sveitartillaga, þar
sem það er sumstaðar orðin venja, að hreppstjóri tekur með ser
nokkra bændur til þess að jafna niður sveitartillaginu. Í annan stað
má skoða þetta eins og vott þess, að Íslendíngar eru farnir a~ láta
ser meira umhugað um sveitarmálefni ; og 'eins og þjóNegra skipu-
lag á stjórn sveitarmálefna þegar fyrir laungu er komið á í meiri
hluta konúngsveldisins, svo virðlst einnig vera ástæoa til, að láta
Íslendinga einnig verða abnjétandl hinna sömu framfara, og er því
meiri hvöt til þessa, sem þeir þegar í lángan tíma, síðan alþíng var
stofnað, hafa tekíð þátt í almennum málefnum, og skipulag það, er
her ræðir um, þegar er korníð á á Færeyjum, þar sem víðlíka ör~-
ugleikar eru á vegna landslagsins, og á Íslandi, og ekki verour áliti~,
að landsbúar seu komnir leingra í menntun, en á Íslandi.

Í tilliti tiI þess, hverjum grundvallarreglum fylgja eigi víð samn-
ingu sveitastjórnarlaga fyrir Ísland, þá hefur verið fallizt á álit al-
þíngis í því, að fá ætti hreppsnefnd í hendur stjórn sveitarmálefna
í hverjum hreppi. Hvað aptur hina æðrí stjórn á þess konar mál-
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efnum snertir, þá hafði lÍ~ur verið svo til ætlað, atI fela hana arnts-
ráði á hendur, en ekki ur það þá fyrirhugað að stofna sýsluráð.
og hefur ekki þótt astæða til, að breyta hinu fyrirhugaða skipulagi
á þessu máli, fyrir uppástúngur og athugasemdir alþingis í þessari
grein.

þó að alþíngi hafi ekki getið þess, hvernig það hefur ætlazt til
að hinni æðstu stjórn á sveitarmálefnum yrði fyrir kornið, þá er það
þó nokkurn veginn au~seð á öllu sambandinu, a() þíngið hefur haft
aðra bænarskrá frá hinu seinasta alþíngi fyrir augum, nefnilega þá
um stöðu Íslands í komingsveldinu, og að þíngið hefur því ætlazt til,
að ömtin, sem nú eru, væru tekin af, og í stað þeirra kæmi ein
stjórn fyrir allt landið, er í sveitamálefnum skyldi taka að ser úr-
skurð þeirra mála, sem híngað til hafa verið borin undir Innanríkis-
stjórnina. En þar e() hans hátign konúngurinn, eins og sjá má af
hinni allrahæstu auglýsíng um árángur af þegnlegum tillögum og
bænarskrám alþíngis árið 1853, hefur mildilegast fallizt á, að alþíngi
verði gefið til vitundar, að aðalstjórn á Íslandi á einum stað yrði
ekki lí komið, sem stendur, þá fellur það burtu, sem þíngm virðist
að hafa byggt á í bænarskrá þeirri, er her ræðir um, og því er ó-
þarfi að taka her ítarlegar fram þau hin ýmsu vandkvæði, er hefðu
verið því til fyrirstöðu, að þess konar skipulag hefði getað kornizt
á, þó að stjórnin hefði getað fallizt á, að stofna eina aðalstjórn á
Íslandi. þegar þetta, er þíngíð gjörði rá() fyrir, fellur burtu, og
þingið þannig ekki hefur gjört neina bendíngu um, hvernig skipa
ætti stjórn umdæmanna, þá hefur orðið að bæta úr þessu með því,
að stofna annaðhvort amtsrað, eða þá stíptisráð, er amtmennirnir
væru í og tulltrúar úr öllum umdæmunum, þannig, að í sumum til-
fellum skyldi leita úrskurðar innanríkisstjórnarinnar ; en ef nú auk
þessa ætti að stofna sýsluráð, er stæði mitt lÍ milli hreppsnefndanna
og amtsrábanna, þá var haldið a() það yrði of flóki~ og kostnaðar-
samt, þar sem þó, eptir því sem til hagar á Íslandi, er einmitt nauð-
syn á, að stjórn sveitamálefna se þar svo einföld, sem verða má, og
eins og alþíngíð eflaust hefur a() eins gjört rá~ fyrir tveimur úrskurðar-
völdum í sveitamálefnum, eins yrbí varla með því móti náð tilgángi
þeim, er alþíng hefur haft fyrir augum, þegar það biður um breyt-
íngu á stjórn sveitamálefna, nefnilega að úrskurður á málunum yrði
fl j ó t a I' i 0 g bet I' i. Her víð bætist enn, að ein aðalastæða, er
gæti mælt með því, að yfirstjórn sveitamálefna se bundin við sýsl-
urnar en ekki víð ömtin, nefnilega örðugleikar þeir, sem eru á ferða-
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lögum fyrir þá menn, er búa Í þeim hlutum amtsíns, er liggja
lángt hver frá öðrum, þegar fulltrúar umdæmisins eiga að koma
saman á einum stað, hverfur a~ mestu, þegar menn þó ekki geta
verið án yfirstjórnar í sveitamálum, annaðhvort fyrir hvert amt, eða
þá fyrir allt landið.

En hvernig sem þessu er varið, þá virðist það í sjálfu Sel'
eðlilegast, þegar um er að gjöra a~ koma nýju skipulagi á sveita-
stjórn, að láta þá sveítasklpun, sem nú er, þar sem hreppar eða
umdæmi hafa sameiginlegan fjárhag, haldast, en reyna til að koma
þVÍ til leiðar, að sveitamalefnum framvegis verði stjórnað á tryggari,
hentugri og þjöðlegrl hátt. þess konar sameiginlegan fjárhag hafa
hrepparnír, einkum þar sem fram færsla fatækra er, og ömtin, þar
sem jafnaðarsjöðírnir eru, er úr þeim eru greidd ýms almenn gjöld
t. a. lll. sakamála-kostnaður, kostnaður fyrir bólusetníng, til yfir-
setukvenna og kennslu aðstoðarlækna, kostnaður til sóttvarna, sætta-
mála, o. s. frv., kostnaður fyrir að semja verðlagsskra, fyrir ferðir
amtmanna og landlæknis, og kostnaður, sem leiðir af alþíngis-
kosníngum, eins og líka stjórn ýmsra sjóða og gjafafjár, er landsbúar
einnig gætu felngið hlutdeild í, er nú falin amtmönnum á hendur.
Auk þess væri það mjög aríðandí, ef stofnaðir yrðu amtsfátækra-
sjó'bir, sem leingi hefur verið þörf á. Aptur á móti eiga sýslurnar
eingan sameiginlegan sjó~, og starfi sá, sem alþíng stakk upp á að
falin skyldi á hendur sýsluraðunum, er bæði svo lítill, að ekki
virðíst ráðlegt, að búa til serstakt stjórnarvald til að hafa á hendi
þau málefni, og svo getur amtsraðíð eins vel annazt þau, auk þess
sem það einnig getur skorið úr ágreiníngi þeim, sem verður á
milli hreppanna í einni sýslu og í sýslunum sjálfum sín á milli,
t. a. m.: þegar menn geta ekki korníð ser saman um,' hvar fjallveg
skuli leggja; eins og líka meiri líkindi eru til, að auknar yrðu
samgaungur milli landsbúa, ef amtsraðið hefði á hendi umsjón vega,
er meiru fe yrði þ,i safnað saman til a'b koma þVÍ til leíðar.

Af rökum þeim, sem nú eru talin, virðíst það ekki hentugt og
því síður nauðsynlegt, að stofna sýsluréð, auk þess sem það mundi
olla mönnum ömaks og gjöra stjórn sveitarnálefna margbrotnari.
Amtsbúar geta heldur ekki, eins og þeir eiga heimtíngu á, tekið
þátt í því, að jafna niður tillögunum handa amtsjafna'barsjó'bunum og
kostnaðinum til alþíngis, sem amtmennirnir nú gjöra einir saman, og
stundum hefur valdið óánægju, nema því a'b eins að arntsrað Be
stofnað. þa'b hefur því þótt hlýða, a'b byggja á skiptingu sveitanna
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í hreppi og ömt í þessu frumvarpi, og það þess heldur, sem ekki
verður se~, a~ alþíngi hafi tekíð skipulag það, sem her er fari~
fram á, til greina.

Eptir a~ þannig þessar almennu athugasemdir eru gjörðar, skulu
nú færbar astæbur fyrir hinum einstöku greinum frumvarpsins.

Vi~ 1. gr.

Eptir reglugjörð 8. janúar 1834, 1. gr., hefur hver hreppur á
Íslandi fátækrastjórn út af fyrir sig, hvort sem í hreppnum eru ein
eða fleiri sóknir. þessari skiptíngu, sem hefur verið um langan aldur í
veraldlegum efnum, eins og sóknaskiptíngin hefur verið það í andleg-
um, hefur alþíngi byggt á, og er hún tekin í þetta frumvarp, en ömtin
eru, eins og áður er sagt, annar flokkur sveita.

Vio 2. gr.

Alþíngi hafði etúngíð upp á, a~ í hreppsnefndum skyldu vera
4, 6 eða 8 menn, eptir því hvað margir búandi menn væru í hverj-
um hreppi, og að prest og hreppstjóra mætti reyndar kjósa í þær
nefndir, en þeir skyldu þó ekki vera sjálfkosnir í þær, því hrepp-
stjórarnir mundu framvegis, eins og híngað til, hafa híð stjórnlega
vald á hendi, sem lögregluþjónar og aðstoðarmenn sýslumanna, og
framkvæmd alla í fátækra-málefnum.

þao hefur samt ekki þótt hlýða, þegar gjöra skal nýja skipun
á sveitastjérn, að hreppstjórar skyldu hafa fátækrastjórn á hendi á
sama hátt, og híngað til, því þá hefði hreppsnefndin í þessu merkilega
atribí sveitastjórnarinnar ekki annað vald, en að jafna niður sveitar-
útsvari. En þegar hreppsnefndirnar eiga að taka við allri stjórn á
fátækramálefnum, þarf þess eflaust, að minnsta kosti í fyrstunni, að
hreppstjórarnir, sem, eins og nú stendur, einir geta haft næga
þekkíngu á málefnum þeim, er her að lúta, og híngað til hafa verið
lögð undir stjórn þeirra, verði sjálfsagðir hreppsnefndarmenn, þess
heldur, sem nauðsyn hefur þótt bera til þess, að fela hreppstjórum
framvegis á hendur serlega umsjón með fátækra málefnum, smbr.
síðar víð 13. gr. En jafnframt þessu hefur þótt henta, að láta hrepps-
nefndirnar hafa hönd í með vio kosníngu hreppstjóranna, og er því
þar að lútandi ákvörðun her gjörð, þar eð hreppstjórar eptir lög-
um þeim, er nú gilda, eru aðstoðarmenn sýslumanna í störfum þeim,
er lúta ao lögreglu og fleiru, og þá því að nokkru leyti má álíta
eins og fulltrúa embættismanna þessara, þá vírðlst einnig, ao ekki
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eigi a~ neyða upp á sýslumann manni, sem honum ekki þykir til þess
hæfur, og sem hann opt verður a~ trúa fyrir þeim störfum, sem
hann sjálfur skal ábyrgjast. Þa~ virðist því bezt, a~ koma þessu
fyrir á þann hátt, að sýslumaður stíngur upp á þremur, og hrepps-
nefndin velur einn af þeim með samþykki amtmanns, því á þann
hátt er sneitt hjá að hafa þann mann fyrir hreppstjóra, sem annað-
hvort sýslumannlnum eða hreppsnefndlnní er ekki um; auk þess
er aðferð þessi minnst Irábrugðín þeirri, sem nú er vi~ höfl>,og hefur
þann kost, að hreppstjóra má kjósa, þegar á liggur, á öðrum tíma
en ii manntalsþíngum.

Þa~, sem mi er sagt, a'ð nauðsyn beri til, a~ hreppstjórar séu
einlægt í hreppsnefndunum, gildir einnig um prestana, bæðí vegna
þess, að þeir hafa haft og verða framvegis að hafa stjórn á kennslu
og barnauppheldí, og einkum á því að koma fátækum börnum fyrir,
þar e~ eingir alþýðuskólar eða skólakennarar eru á Íslandi, og eins
sökum fátækrastjórnarinnar og annara sveitamálefna ; því eptir fá-
tækrareglugjör'ðinni 8. janúar 1834, 2. gr., á presturinn ekki ein-
úngis að hjálpa hreppstjóranum með fátækrastjórn, heldur einnig
gæta þess sjálfur, að allt fari skipulega fram, er hana varðar, og
þar að auki taka þátt í ályktunum, þar sem hreppstjóra greinir á,
þegar tveir eru í hreppi. Hefur þetta án efa geingið á þá leið, a~
prestarnir hafa víðast hvar verið me'ðstjórnendur í fátækramálefnum,
og einkum annazt um reiknínga og bréfagjörð, o. s. frv., sem hrepp-
stjórar opt eru ekki færir um a~ gjöra sjálfir, en aptur á móti hafa
hreppstjórarnir fremur haft framkvæmd alla á hendi. þess ber og
að gæta, að þar sem opt verða hreppstjóraskipti, er þeir venjulega
reyna til, þegar 3 ár eru liðin, að losast víð hin örbugu störf sín,
þá er auðvítað, a~ þetta ber sjaldnar að höndum um prestana, og
hafa þeir þannig færi á, í leingri tíma að kynna ser um fátækra-
málefni í sveitinni, og þar eð presturinn, auk þessa, eptir stö'ðu sinni
er nákunnugur mönnum í sókninni og ástandi þeirra, sem opt getur
verið aríðandl víð úrskurð sveitarmálefna, virðíst það, að aðstoð
þeirra í sveitanefndinni se ómissandi.

Alþíngi hefur að sönnu einnig gjört rá~ fyrir, að presturinn
mundi optast verða kosinn í hreppsnefndina, af því hann væri ómiss-
andi, en þegar þetta er viðurkennt, þá vírðíst það ekki eiga að vera
undir hendíngu komíð, hvort hann kemst í hreppsnefndina eða ekki.
þess skal að endíngu geti~, að eins og presturinn eptir tilskipun
13. ágúst 1841 var sjálfsettur í sveltarnefndírnar í Danmörku, eins
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hefur nauðsyn þótt til bera, a\'J vera viss um, að prestar og sýslu-
menn væru í fátækrastjórn á Færeyjum (smbr. lög 22. marz þ. á.,
2. gr.), af því ab annars þótti hætt víð, a\'J skortur yrbí á nægum
dugnaði í sveítaraðum þessum, og það sama virðíst eiga v'i\'J á Ís-
landi, eins og þar stendur á.

Í hreppum þeim, þar sem eru fleiri en einn prestur og hrepp-
stjóri, hefur það samt þótt henta, að láta hreppsbúa þá, er kosn-
Ingarrétt hafa, kjósa þann, er þeir vilj a, í hreppsnefndina; því ef
ætla skyldi hreppsnefndarmönnum þessa kosníngu, gæti svo staðið á,
a\'J þeim kæmi það illa, og þeir kæmust í óþokka víb þá, sem ekki
yrðu kosnir.

Um tölu hreppsnefndarmanna hefur það þótt henta, að á stökum
stæði, þvi þá getur atkvæðamunur betur ráM\'J í ályktunum þeirra,
lín þess a\'J atkvæði forseta þurfi a\'J skera úr. Talan el' líka sett
þannig, a\'J hinir kosnu nefndarmenn eru ætíð fleiri, en hinir, sem
sjálfsagðlr eru. SyO er einnig rá\'J fyrir gjört, a\'J tala hinna kjörnu
hreppsnefndarmanna sjaldnast verði 7, þar e\'J það ætíð veldur erfið-
leik, a\'J kalla saman Svo stóra nefnd, sem 9 eru í. Alþíngi hefur
ekki drepið á, hver ákveða skuli tölu þessa, en rettast virðist, að
fela amtmanni þetta á hendur, og skal hann í því efni leita álits
kunnugra manna í hreppnum, og auk þess getur amtsráðið seinna
gjört breytíngar á akvörbunum þessum.

Um hluttekníng sýslumanns í hreppsnefnda-samkomunum má
þess geta, að stærðin á sýslunum verbur því víðast hvar til fyrir-
stöðu, a\'J sýslumaður geti neytt atkvæðisréttar þess, sem honum er
gefinn, eins og líka hðraðsíöetar og birkidómarar í Danmörku eru
sviptir þessum atkvæðísrðttí í lögunum 22. marz þ. á., um sam-
setníng og kosningar s6knanefnda og amtsráða ; en eigi ab síður
virðast yfirgnæfandi ástæður a\'J vera til þess, að láta sýslumennina
á Íslandi halda þessum atkvæðarétt], þegar þeir geta því við komið,
og álíta, að nauðsyn beri til ab neyta hans. því eins og það virðíst
áríðandl, meðan skipulag er að komast á sveitastj6rnina, a\'J gjöra
það, sem verður, til þess, a\'J vissa fáist fyrir, að hinir skynsömustu
menn komist í hreppsnefndina, eins gæti það líka, ef sýslumanninum
væri neitað um atkvæðisrétt, vakið þá ímyndun hjá alþýðu, að a\'J-
gjör\'Jir embættismanna kæmi í bága yi\'J hagsmuni landsbúa. A\'J
endíngu er það áliti\'J nytsamlegt, að sýslumaðurlnn skyldi vera milli-
gaungumaður í öllu þVÍ, er amtsráðínu og hreppsnefndunum fer lÍ
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milli, er meðferð málanna mundi :i þann h;ltt. gánga greiðara og
skipulegar úr hendi.

vn 3. gr.

Alþingi hefur stúngið upp á, að þeir af hreppsbúum, sem bú-
andi eru, eru 25 ára að aldri, hafaðflekkað mannorð, og ekki njóta
sveitastyrks, skuli hafa kosningarrétt, og að allir þeir, er kosníngar-
rett hafa, skuli einnig vera kjörgeingir, ef þeir leggja til sveitar.
Þannig hefur þínglð, hvað eign snertir, sem skilmála fyrir kosnfng-
arrétti í hreppnum, einúngis krafizt þess, að kjósendur mættu ekki
njóta sveitastyrks, en þetta mun þó vera svo að skilja, að þeir hafi
heldur ekki þegíð neinn sveitarstyrk þann, er eigi se aptur greiddur.
Þegar uppástúnga alþíngis er þannig skilin, mun í raun rettri trauðla
nokkur sá vera, er kosníngarrðtt hefur, sem ekki undir eins gjaldi
til sveitar. Eins og það nú í sjálfu ser virðíst vera eðlilegt, að
hlutdeild í stjórn sveitarmálefna se bundin víð það, að maður gjaldi
til sveitar, eins þykir það einnig einfaldara, að sömu skilmálar séu
fyrir kosníngarrðttí og kjörgeingi yfir höfuð, og er þessi grein því
samin eptir kosníngarlögunum 28. september 1849, 3. gr.; þess skal
og geti~, a~ ekki virðíst það ráðlegt, að binda kosníngu og kjörgeingi
víð frekari fjárhæ~, en nú er sagt, á Íslandi, þar sem eingin meðal-
stett er, og allir, a~ embættlsstéttínní undantekinni, eru jafnir a~
menntun, án þess að betri efnahagur einstöku manna gjöri nokkurn
töluverðan greinarmun í þessu tilliti (smb, einnig sveitalög á Fær-
eyjum 22. marz 1855, 2. gr.).

Vi~ 4. gr.

þó að svo se skipað fyrir í reglugjörð um bæjarstjórn í Reykja-
víkurkaupstað 27. nóvember 1846, 6. gr., a~ hvorki skyldmenni
í beinan ættlegg, ne heldur bræður, og þeir, sem eru jafnnærri að
mægðum, megi í senn hafa setu í bæjarstjórninni, hefur það þó virzt
ísjárvert, að láta svo stránga reglu ná til sveita, þar sem öllu hagar
á annan hátt, og regla þessi án efa opt mundi verða óhagkvæm,
og er því her, samkvæmt tilskipun 13. ágúst 1841, 5. gr.. reglan
einúngis bundin vi~ ættíngja í beinan legg.

Vi~ 5. gr.

þessi grein er í aðalatriðum öllum-samin eptir uppástúngum al-
þíngis, en þó er bætt vi~ ákvör~un um, a~ sá, sem er orðinn sextugur
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al') aldri, geti ætíð skorazt undan kosningu (sruhr. lögþíngblögiu ;i
Færeyjum 15. apríl 1854, 9. gr.).

Vi\') 6. gr.

Alþíngi hafbí farið fram á, að hreppsnefndarmenn yrðu kosnir
:í manntalsþíngum með atkvæðaíjölda, og skyldi sýslumaður stj óma
kosníngum. þa'ð er samt athugandi í þessu, að bæði missti kosn-
íngin þá að nokkru leyti einkenni sitt, sem sveitarmálefni, og þetta
yrði líka miður hagkvæmt, þar sýslumaður hefur þá svo mörgum
öðrum störfum að gegna, eins og líka aukakosningar yrðu :í þann
hátt mjög torsóttar, þar eð sýslumaður opt þyrfti að ferðast margar
dagleiðir á kjörþíngin. þa'ð virðíst því hentugra, að láta kosníng-
arnar fara fram á hreppskilaþíngum, þar e'ð hreppsbúar eru vanir
að sækja þau þíng, og þeim verður framvegis að halda, þar eð
hreppsbúar eiga a'ð telja þar fram fe sitt til tíundar. A'ð sýslu-
maður í fyrsta sinni skal kveðja menn í kjörstjórn, er byggt á því,
hvað nákvæmlega hann þekkir sýsluhúa, og ef amtmaður ætti að
tilnefna þá, yrðí hann a'ð minnsta kosti að láta sýslumanninn gjöra.
nppástúngu um það,

Vi'ð 7. gr.

Vi'ð þessa grein virðist ekkert athugandi.

vrs 8. gr.

Alþíngi haíðí stúngi'ð upp á, að þeir, sem kosnir væru í hrepps-
nefndir, ættu að vera skyldir a'ð takast kosníngu á hendur, nema því
a'ð eins, að þeir kæmu með löglega afsökun, og skyldi sýslumaður
meta, hvort hún væri gild. En þar eð þessi uppástúnga stendur í
sambandi vi'ð það, er alþíngi haíðl farið fram á, og getið er í 6. gr.,
að kosníngar skyldu framfara á manntalsþíngum, en það nú er á-
kveðið í þessu frumvarpi, a'ð kosníngar skuli fara fram á hrepp-
skilaþíngunum, og a'ð kjörstjórn sjái um þær, þá virðíst það rðttast,
a'ð láta hana dæma um, hvort afsakanir þær, sem fram eru bornar,
séu gildar. A'ð öðru leyti er ekkert að athuga við þessa grein.

vrs 9. gr.

Orðin í niðurlagi greinar þessarar: ),og kjósa þarf á ný((, lúta
a'ð þ,"í, þegar svo ber víð, a'ð sóknarpresturinn eða hreppstjórinn í
hreppum þeim; þar sem eru fleiri en einn prestur eða hreppstj6ri,
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og þeir þess vegna hafa verið kosnir í hreppsnefndina, geingur úr
nefndinni, án þess a~ eptir se nema einn prestur eða hreppstjóri,
því þá geingur hann í nefndina án kosníngar.

vrs 10. gr.

þar eð ætla má, að prestur og hreppstjóri séu jafnaðarlega
teiknari f, að gegna þess konar störfum, en hinir aðrir, er í hrepps-
nefnd eru, virtist það ísjárvert, ao gefa þeim leyfi til að losast vio
forsetastörf, þegar þeir væru búnir ao gegna þeim í eitt ár, og eins
þótti heldur ekki gjörlegt, að taka tilviljun þá til greina í þessu efni,
30 þeir stundum kunna að vera kosnir í hreppsnefndina.

Vio ll. gr.

Eptir stöou þeirri, sem hreppstjóri og prestur hafa híngað til
haft í stjórn sveitarmálefna, virtist það réttast, ao hinn fyr greindi
gegni framvegis forsetastörfum í öllum þeim málefnum, sem fram-
færslu fátækra snerta, en presturinn í þeim málum, sem mest varða
uppheidi og barnakennslu (smbr. reglugjörð 8. janúar 1834, 9. gr.).

þar eð eíngír alþýðnskélar ern til á Íslandi, er barnauppfræð-
ing ao mestu leyti undir ættíngjum komin, en sóknarpresturinn hefur
þá að eins umsjón með því; það er því sjaldnast, að barnauppfræð-
íngin verður sveítamálefni, og ber það helzt víð, þegar koma á fyrir
þeim börnum, er sveitlæg eru.

Til að gjöra allt sem fyrirhafnarminnst, virðíst réttast, að gjöra
það að almennri reglu, að uniræður allar, er lúta að fátækramálefn-
um, séu jafnskjótt ritaðar í fátækrabókina, og að einúngis se gjöro
athugasemd um það í aðalgjörðabékínni.

vu 12. gr.

Vi'ð þessa grein er ekkert að athuga.

Vio 13. gr.

Eins og á'ður er sagt, er það álitio réttast, ao stjórn allra sveit-
armálefna se falin á hendur hreppsnefndinni; en sökum þess, að hún
samkvæmt 19. gr. vanalega á ser fund að eins 4 sinnum á ári, ber
nauðsyn til, að hreppstjóri og prestur, hvor að sínu leyti, hafi um-
sjón með fátækra - og kennslu- málefnum framvegis á milli funda
hreppsnefndarinnar.
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vu 14. og 15. gr.
Alþíngi hefur farið því fram, a~ hreppsnefndirnar skyldu stýra

og stjórna öllum sveítamálefnum, einnig gjöra áætlun um, og jafna
niður á hreppsbúa eptir ástandi og efnahag kostnaði þeim öllum, er
her af leiðir.

Það virtist samt nauðsynlegt, að verksvíð sveitastjórnanna yrði
nákvæmar akveðíð, og hefur því verið leitazt við, í þessari og eptir-
fylgjandi greinum, að taka ítarlegar fram málefni þau, er sveita-
stjórnin skal hafa til meðferðar, og hefur þó einkum í þessu verið
faril'l eptir aðalreglu þeirri, er alþíngi hefur sett. AI'l því leyti, sem
alþíngi því næst hefur farib fram á, að sveitatillögunum væri jafnað
niður eptir efnahag og ástandi, hefur það þótt ísjárvert, að gjöra
slíka ákvörðun al'l almennri reglu í lögum þessum. Á þetta ser eink-
um stað um niðurjöfnunína á aðahitsvarinu, tillaginu til fátækra, og
með því nú ekki hefur orMI'l vart "ið, að regla sú, er gefin er um
það í reglugjörð 8. janúar 1834, 10. gr., hafi valdið óánægju, hefur
ekki þótt næg ástæða til, að breyta út af henni, að minnsta kosti á
meðan ekki er betur sannað, að gjaldstofn sá, sem þar er ákveðinn,
nefnilega tíundin, með miðlun þeirri, er þar er gjörð á, verði ekki
hafður; því ekki gat það verlð gild ástæl'la á móti þessu, að % af
sveitarútgjöldum, sem jafnað er niður á Reykjavíkurbæ, skal eptir
tilskipun 27. nóvember 1846, 19. gr. jafna niður á kaupstaðarbúa
eptir efnahag og ástandi þeirra, þar sem vitaskuld er, að ekki verður
byggt á tíundinni, þegar jafna skal niður sveitartillagi á kaupstaðar-
búa. það flýtur af sjálfu ser, að sá, sem er óánægl'lur með sveitar-
útsvar það, sem á hann hefur verið lagt, verður al'l geta leitað æðri
úrskurðar, en þó er það álitil'l réttast, að ákveðið sé, al'lhann skuli,
hvernig sem ástatt er, greiða tillag það, sem á hefur verið lagt :1r-
inu aður, með því skilyrði, að honum verði apturgreitt það, sem
hann hefur of borgað, ef umkvörtun hans verður gaumur gefinn, þar
eð af gagnstæðri reglu gætu auðveldlega leitt ástæðulaus ar áfríanír
og valdið sveita vandræðum.

Eptir lögum þeim, er nú gilda, skal sýslumaður rannsaka og
gjöra úrskurð ,í um fátækrareiknínga; en eins og það án efa er
gagnstætt góðri reglu, að einn og hinn sami maður bæði rannsaki
og skeri úr reikníngi þessum, svo ætti þetta enn síður víð, þegar
eptírleíðís skal gjöra svei t a r r e i k n í n g. það er því áliti\) bezt
henta, og er einnig samkvæmt uppástúngu alþíngis, að hreppsnefnd-
armenn velji íéhírðl og reilmíngamann úr flokki sínum, en hafi allir
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ásamt ábyrgoina á relkníngunum, og að hreppsnefndirnar hafi þess
vegna sjálfar rannsókn reiknínganna á hendi, en amtsráðíð skeri úr,
ef reikníngamaður vill ekki kannast víð, ao þao se rétt, sem út .í
reikníng hans er sett. þar ell það, auk þessa, er falið arntsráðlnu
á hendur, að ákveða sníð og skipulag sveitareiknínga, svo hið sama
fyrirkomulag se á þeim öllum, eins og nauðsyn er á, leiðir það af
sjálfu ser, að amtsraðínn ber að sjá um, að reglum þeim, er her að
lúta, se hlýtt, og vlrbíst það ekki muni valda mikilli tímatöf.

vrs 16., 17. og 18. gr.

Auk málefna þeirra, sem getið er í þessum greinum að hrepps-
nefndin eigi all hafa afskipti af, er skylt ao taka það til nakvæmrar
íhugunar, hvort ekki ætti all fola henni á hendur, all hafa umsjón
með fjárhaldi kirkna þeirra, sem eru í hreppnum, kirkjustöbum og
lénsjörðum. Af hinum þrenns konar kirkjum, sem á Íslandi eru,
þeim, sem alþjóðleg eign eru, þeim, sem einstakir menn eiga, og
þeim, sem heyra til einhverju brauði, er umsjónín með hinum tveimur
fyr nefndu, að því sem kunnugt er, venjulega allsæmíleg, þar sem
konúngskirkjum eru settir fjárhaldsmenn, sem gjöra á ári hverju
reikníng um stjórn kirkjunnar, og er þessi reikníngur síðan rann-
sakaour í stjórnarráNnu, og ætla má, þar sem kirkjan er eign ein-
staks manns, að kirkjueigandi annist sjálfur um nauðsyn kirkjunnar
og kirkjueignanna, auk þess sem prófastur ser um villhald hennar,
og getur honum sjaldan gelngíð neitt til all draga yfir kirkjueiganda.
Öðru máli gegnir um kirkjur á prests-setrum, því þar el' prestur
skyldur að halda þeim vill á eigin kostnað, og fær hann fyrir það
tekjur kirkjunnar; en þegar tekjur brauðsíns eru litlar, og prestur
tekur vill kirkju mjög hrörlegri með litlu eða eingu ofanalagi, af því
ao sá, sem áour var í brauðinu, var ekki fær um að greiða það,
mun prestinum opt þykja ísjárvert, að hleypa ser í stórskuldir til
ao gjöra víð kirkjuna, einkum þegar hann hefur von um, að fá ann-
no brauð innan skamms, og kirkjunni fer þá einlægt hnignandi, án
þess að prófasturinn, sem á ao hafa umsjón á kirkjunni, geti ætíð
að því gjört, einkum þegar hann býr í fjarska, auk þess, sem hann
stundum kann að hlífa prestinum, þegar hann er fátækur. þao hef-
ur einnig borið vib, ao presturinn, sem geymir fe kirkjunnar án þess
að setja neitt veð fyrir því, hefur eytt kírkjufðnu, án þess ao halda
tílhlýðilega víð kirkjunni og prests-setrinu. Svo mun það einnig hafa;
komið fram, að prestarnir eru ekki ætíð svo vandír, sem vera skyldi
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að því, hvernig þeir byggja jarðir þær, er kirkjan á, og fara iístundum
í þeim efnum meira eptir eigin hagnaði en því, hvað bezt er fyrir
erubættíð og eptirmanninn. Þannig vantar tryggjandi umsjón í
þessum efnum, og kynni það, ef til vill, að komast í betra horf, ef
þetta væri gjört að sveitarmálefni, og amtsraðln hefðu yfirumsjón með
því (smbr. lög um lögþíng á Færeyjum 15. apríl 1854, 12. gr.,
staflið dj, en þar e'ð án efa nákvæmar þarf að rannsaka og ræða
þessi flóknu málefni, og uppástúnga um lagfæring á þeim virðist
helzt eiga að koma frá andlegu stéttlnnl, einkum biskupi, og að
verða rædd sem mál út af fyrir sig, þá hefur það ekki þótt hlýða,
a'ð gjöra neinar ákvarðanlr, um þessi efni, í frumvarpi þessu.

Við 19. gr.

Alþíngi hefur suingíð upp á, að hreppsnefndirnar venjulega skuli
eiga einúngis tvo fundi á ári, haust og vor. Eptir því sem á stend-
ur, virðist þó, að halda verði að minnsta kosti 4 aðalfundi á lifi
hverju, og líka hefur þótt nauðsyn til bera að ákveða, hverjir skuli
hafa rétt til, að kveðja til aukafunda.

Vi'ð 20. gr.

Við þessa grein er ekkert að athuga.

Við 21. gr.

Samansetníng amtsraðslns, sem her er stúngíð upp á, virðist ao
vera í samhljébun vm það, sem áður er fyrir skipað um hreppsnefnd-
irnar, og þykja ekki færri mega vera í amtsráðínu, en her greinir.
Þa'ð kynni, ef til vill, að þykja samkvæmara abalreglunni, að láta
einnig k j ó s a einn af próföstum í Suðururndæmínu í amtsráðíð, en
ákvörbun sú, sem her er gjörð, a'ð biskupinn skuli vera í amtsráðl
þessu, er einkum byggð á þVÍ, að biskupinn hefur híngað til verið
meðstjörnandl hinna ýmsu sjóða og gjafafjár, er amtsrábínu yrði nú,
ef til vill, falið á hendur að stjórna. þa'ð er stúngi'ð upp á því, að
prófasturinn se kosinn í amtsráöið af hinum, sem í amtsráðinu eru,
í hinum tveimur umdæmum, þar sem biskupinn ekki er í amtsrað-
inu, þar ástæða sú, er mælti á móti því, al'l hinir hreppsnefndar-
lllenn kysu prest þann, er átti að gánga í hreppsnefndina, á ser a\)
eins stao þar, sem kosnfngasvlð er Iítlð,

vrs 22. gr.

tJao kann að vísu, eptir lögum þeim, er nú gilda, þykja of mjög
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takmarkað, að gJora kjörgeingi til alþíngis að skilyrði fyrir því, að
vera kjörgeingur í amtsrab.: en þar eð nú verður lagt fyrir þíngfð
frumvarp til kosníngarlaga, er rýmkar svo mjög um kosníngar, og
er að öðru leyti í aðalatriðum samkvæmt uppástúngu alþíngis, og það
er sennilegt, að uppástúngurnar um þetta mál verði, ef til vill, orðnar
að lögum, áður en tilskipun SIÍ um sveitastjórn, sem her er í ráði,
kemur út, eða verði það að minnsta kosti um sama leyti, þá virðist,
að með því móti verði nóg rýmt um kjörgeingi, en á hinn bóginn
er aðal-tryggfngín fyrir því, að kosníngarnar takist vel, í því fólgin,
að hreppsnefndarmönnum er falinn kosnfngarrðtturinn.

Við 23., 24. og 25. gr.

Þegar kjörgeingi er ákveðin, eins og áður er sagt, verður mikl-
um mun hægara og einfaldara að semja kjörskrárnar í umdæminu;
þar á móti gjörir ásigkomulag landsins, einkum stærð amtanna, mikla
örðugleika, þegar um er að gjöra að haga kosníngunní þannig, að
amtsbúar geti neytt kosníngarréttar síns. það virðist þess vegna
nauðsyn, bæði sökum þess, og til að fá meiri vissu fyrir því, að
kosníngar takist vel, að hafa tvöfaldar kosningar, og verður þá eðli-
legast að fela hreppsnefndarmönnum þessar kosníngar, þar sem flestir
þeirra eru kosnir beinlínis af hrepps búum í hverri sveit. En þó
þannig se að farið, mætti haga þessu til á fleiri vegu. það kynni
nú að þykja einfaldast og er líka samkvæmt reglum þeim, er gilda
í Danmörku, al) hver hreppsnefnd kysi úr flokki sínum einn kjós-
anda, og að allir þessir kjósendur kysu menn í amtsrábið á einu
kjörþíngi, er væri fyrir allt amtíb, og mætti þá leyfa kjósendum í
sýslum þeim, er leíngst væru burtu, að senda atkvæði sín bréflega.
En mönnum mundi þykja, jafnvel úr hinum næstu sýslum of örð-
ugt að takast margra daga ferð á hendur án endurgjalds, einúngis
til þess al) kjósa menn í amtsrað, og mundi mönnum því bráðum
þykja slík tilhögun fyrirhafnarmikil og kostnaðarsöm. Önnur aðferð
væri sú, al) kosningarmenn þeir, er hreppsnefndarmenn kjósa, héldu
eitt kjörþíng ser í hverri sýslu, og kysu þar einn mann í amtsráðlð,
svo að hver sýsla feingi þannig einn fulltrúa í amtsráðíð, og yrði á
þenna hátt komízt hjá, að hafa eina aðalkjörskrá fyrir allt umdæmið,
því þá mætti nota sýsluskrárnar vil) kosnínguna; það gæti og mælt
með þessari aðferð, að betur yrði annazt um hag hverrar sýslu,
þegar hún hefði mann í amtsraðínu, er væri heimilisfastur í sýsl-
unni, og að undir eins og kosningu væri lokið, væri út gjört um
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það, hver kosinn væri í amtsníðíð fyrir hverja sýslu. En eins og
samning hinnar almennu kjörskrár, eins og her er gjijrt ráð fyrir að
henni se hagað, virðíst eingan veginn mjög fyrirhafnarmikil, svo
virðist það ekki heldur samkvæmt eðli amtsraðslns, að menn séu
kjörnir í það serstaklega fyrir hverja sýslu. Enn fsjárverðara er það,
að með þessu móti væri komið í veg fyrir, ao menn, er byggju utan
sýslu, yrðu kjörnir, hversu ákjósanleg sem kosníng þeirra væri, eink-
um til þess að geta komizt hjá hinum erfiðu ferðalögum úr fjar-
lægustu héruðum, t. a. m. úr Múlasýslunum, þángao sem amtsrábíð
kemur saman, þar sem það opt getur víð borið, ao menn eru til
utan sýslu, sem álíta má eins vel eöa jafnvel betur hæfa til þessa
starfa, heldur en nokkurn af sýslubúum, jafnvel i því, er snerti ser-
stakar þarfir sýslunnar. Kjósendur þeir, er kjörnir væru af hrepps-
nefndunum, yrðu líka að takast nokkurra daga ferð á hendur á sýslu-
kjdrþíngíð, án þess að hafa neitt annað erindi, en að taka þátt í
kosníngu þessari, og mundi þeim þykja þetta meiri byrðl fyrir sig,
en sanngjarnlega yrði af þeim krafizt; og þar á ofan kynni svo að
virðast, að kosning á mönnnm í arntsrað í hverri sýslu, kynni að leiða
til þess, að það yrði að láta þá, sem kjörnir eru einkum úr hinum
fjarlægustu sýslum, fá endurgjald fyrir ferðakostnað, og dagpenínga,
en þetta væri míbur samkvæmt anda og einkenni allrar sveitastjómar-
skípunarinnar, og ætti því helzt ao sneiða hjá því. AMero sú, er
stúngíð er upp á í þessum greinum, hefur líka, auk hinna frjálsu
kosnínga, þann mikilsverða kost fram yfir hinar aðferðirnar, sem
nefndar hafa verið, að kjósendur þurfa ekki að takast neina serstaka
ferð á hendur sökum kosnínga þessara. þess ber enn ao geta, að
lík aðferð hefur verið upp tekin í lögunum 29. desember 1850 um
kosníngar Færeyínga á ríkisþíng, og að endíngu, að fleiri yrðu í
amtsráðínu, en þörf væri á, ef einn ætti að vera í því fyrir sýslu
hverja.

væ 26. gr.

Til þess ao sneiða hjá of tíðum kosníngum virðíst það henta, að
kjósa í hvert skipti 2 varafulltrúa, og viroist það einnig þarflegt að
takmarka fundi amtsraðsíns, eins og sningíð er upp á í greininni,
til þess að útiloka ekki menn úr hinum fjarlægari sýslum frá því
að verða kjörnir.

Við 27. gr.

Í þessari grein hefur verið reynt a~ innibinda hin ýmsu mál-
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efni, er amtsráðið á ab starfa að, nefnilega bæði stjórn þeirra fjár-
hagsmálefna, sem sameiginleg eru fyrir allt amtíð, og annara mála,
sem æskilegt virðist að amtsraðíð eigi hlutdeild í; og eins umsjón á
hinum minni sveitum, og úrskurðí á ágreiníngi þeim, er verður þeirra
á milli. Um hin einstöku atriði er þess að geta:

Við a. Amtmaður jafnar, nú sem stendur, niður tillögunum til
jafnaðarsjéðsíns, og þeim hluta alþíngiskostnaðarins, er her ræðir
um, og embættismaður þessi ákveður líka í sumum tilfellum, og
svo að hlutaðeigandi stjórnarráð staðfesti það, hver gjöld greiða skuli
úr nefndum sjóði, eins og líka hlutaðeigandi stjórnarráð sjálft hefur
stundum boðið að greiða nokkur gjöld úr honum. En eins og
stjórn amtsjafnaðarsjöbanna bæði í Danmörku (tilskipun 13. ágúst
1841, 32. gr.), og á Færeyjum (lög um lögþíng Færeyja 15. apríl
1854, 12. gr. b.), er falin á hendur amtsraðínu eður sveitastjórn
þeirri, sem talin' er jöfn því, sjálfsagt með því skilyrði, að goldin verði
úr þeim hin lögboðnu útgjöld, eins verour það sama að gjöra, þegar
amtsráð eru stofnuð á Íslandi, og hefur það auk þess þótt hlýða,
að fá þeim í hendur stjórn einstakra sjóða og gjafafjár, er amt-
mennirnir hafa, nú sem stendur, annaðhvort einir eða ásamt öðrum,
eða þá stiptsyfirvöldin, nema þar sem sérlegar kríngumstæður, ann-
aðhvort gjafabréfið sjálft, eða tilgángur stofnunarinnar (eins og t.
a. m. er um prentsmíbjuna íReykjavík, er framvegis verður að heyra
beinlínis undir stjórnina, þar eo stofnun þessi við kemur öllu landi),
kynni að vera því til fyrirstöðu.

Vio b, Amtmennirnir eða stiptsyfirvöldin hafa híngað til gjört
reiknínga fyrir áður nefnda sjóði og gjafafé, en þegar amtsrábíð
tekur við stjórn þeirra, virðist það einnig henta, að það til nefni
reikníngamann. Að því leyti sem endurskoðun og úrskurður reikn-
ínga þessara hefur verið gjört híngað til í hlutaðeigandi stjórnarráOi,
hefur þótt réttast, að það heldist framvegis, og einkum verður þetta
að eiga ser stað um hina stærstu af reikníngum þessum, reiknínga
amtsjafnaðarsjéðanna, því þeir eru nú rannsakaðir og úrskurðaðir í
innanríkisstjórnarráOinu, eins og reikníngar amtsjafnaðarsjdðanna í
Danmörku; en þegar öðruvísi er ástatt, tekur amtsníðlð að ser að
úrskurða slíka reiknínga, og nefnir það þá líka mann, til ao endur-
skoða þá.

Við c. það hefur leingi þótt vanta amtsjafnaðarsjöð á Íslandi,
einkum til þess að geta hjálpao einstökum hreppum eða héruðum,
þegar eitthvað serlegt bæri að höndum, t. a. m. þegar landfarsótt
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eða fjársýki geingur, þegar fiskiveiðar bregðast, o. s. frv., eða þegar
hreppar hafa einhver óvanaleg útgjöld, t. a. m. þegar gjalda þarf
aptur fátækrastyrk, sem einhver, er heima á í Íslandi, hefur notið
í Danmörku, eða greiða þarf fe til að koma mállausum og heyrnar-
lausum í kennslu við skólann handa mállausum og heyrnarlausum
í Kaupmannahöfn, og skal þess her getið, að niðurjöfnun þeirri, sem
í þessu efni er fyrir skipuð í bréfi frá kanselíinu 9. október 1832,
án efa er hagað á ólíkan hátt í umdæmunum.

Vio e og f. Reglur þær, sem her eru gefnar, leiða af umsjón
þeirri, sem amtsráðið á að hafa með hreppsnefndunum, sem undir því
standa. Ákvörounin í niburlagi II tölulíð f, flýtur í rauninni af sjálfu
ser, en er gjöro her að eins til ao taka af öll tvímæli, og skal þess
getið, að þess konar tilfelli munu án efa mjög sjafdan bera að
höndum.

Annao virðíst ekki þurfa að athuga vio þessa grein.

vrs 28. gr.

þar eð amtsníðíð venjulega á ekki fund með ser nema einu
sinni á ári, ber nauðsyn til þess, að vald það, er ræðir um í hin-
um fyrri hluta greinarinnar, se gefið amtmanni (smbr, einnig lögin
um lögþíng á Færeyjum 15. apríl 1854, 13. gr.) eins og líka ákvöro-
unin í seinni hluta greinar þessarar er samkvæm 14. gr. í teoum
lögum.

Vio 29. gr.

Vio þessa grein virðist ekkert vera að athuga.

Vio 30. gr.

Eins og kaupstaðírnír í Danmörku eru undan skildir yfirstjórn
amtsraðanna eptir tilskipun 13. ágúst 1841, eins hlýtur það sama
að eiga ser stað um Reykjavík, sem þegar er búin að fá sveitar-
skipun út af fyrir sig. Á líkan hátt mun og a~ brio, komi fleiri
kaupstaðir seinna meir á Íslandi.
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II.

Frumvarp
til

tilskipunar um breytíng á tilskipun 8. marzm. 1843, víðvíkjandi
kosníngunum til alþíngis.

1. gr.

fiosníngarrett til alþingis skulu her eptir eiga:
a) allir bændur, sem hafa grasnyt og gjalda nokkuð til ríkis-

sjöðsíns ;
b) embættismenn, sem annaðhvort hafa konúnglegt veítíngarbréf,

eða eru settir af stíptsyflrvöldunum á Íslandi;
e) þeir, sem tekið hafa lærdómspróf vi~ háskólann, eða embættis-

próf víð prestaskólann í Reykjavík, þó ekki sðu þeir í em-
bættum, ef þeir eru ekki öðrum háðir ;

d) kaupstaðaborgarar og þurrabúðarmenn, ef þeir gjalda til sveit-
ar að minnsta kosti 4 rd, árlega, og standa ekki í skuld fyrir
þeginn sveitarstyrk ;

þar að auki getur einginn átt kosnfngarrétt, nema hann hafi
þá hæfilegleika til að bera, sem til eru teknir í tilskipun 8. marzm.
1843, 4. gr., og hefur einnig, þegar kjósa skal, verið heimilisfastur
í kjördæminu í eitt ár.

2. gr.
Kjörgeingur til alþíngis er hver sá, sem kosníngarrétt hefur,

samkvæmt 1. gr., ef hann, auk þeirra hæfilegleika, lútandi að honum
sjálfum, sem taldir eru í tilskipun 8. marzm. 1843, 4. og 5. greinum,
enn fremur fullnægir þeim kröfum, sem gjörðar eru í nýnefndri 5.
grein nr. 1, 2, 4 og 5. þó má þann kjósa, sem á heimili utan
kjörþíngís, eða verið hefur í því skemur enn eitt ár.

3. gr.

Prestur hver skal með hreppstjórum eptir ráðstöfun kjörstjóra
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semja nákvæma skýrslu yfir alla þá menn í sóknum hans, sem kosn-
Ingarrétt hafa og kjörgeingir eru eptir framan greindum reglum.
Skal skrá þessi fyrst tilgreina þá, sem kosníngarrðtt hafa, með nöfn-
um, aldri, stett og heimili, og síðan þá aðra, sem kjörgeingir eru. Í
Reykjavík skulu dómkirkjupresturinn og forstjóri bæjarfulltrúanna
semja skrá þessa, og þegar sveltastjörn kemst á í Íslandi, skal for-
stjóri hreppsnefndarinnar hafa þessa sýslu á hendi ásamt prestinum,
eða, ef presturinn er forstjóri hreppsnefndarinnar, með öbrum manni
úr hreppsnefndinni, sem til þess er kjörinn.

4. gr.

Þegar nafnaskrár þessar eru samdar, skal kjörstjóri með 2 mönn-
um, er hann kveður ser til aðstoðar, rannsaka þær og leiðrétta, ef
þörf er á, og skal síðan semja aðalskrá yfir alla þá menn, sem
kosníngarrett eiga og kjörgeingir eru í gjörvöllu kjördæminu, eins og
til er greint í tilskipun 8. marzm. 1843, 18. gr. A'ð öðru leyti skal
fara eptir því, sem fyrir er mælt í tilskipun 8. marzm. 1843 um það,
hvernig leggja eigi fram kjörskrárnar og skera úr mótmælum gegn
þeim, og a'ð endíngu Ieiðrétta þær. þar á móti fellur sú ákvörðun
úr gildi, sem gefin er seinast í 23. gr. í nefndri tilskipun, um að
senda skrá yfir þá, sem kjörgeingír eru, til hinna annara kjörstjóra
í amtinu.

5. gr.

Einginn má kjósa þann, sem utan kjörþíngis býr, nema það se
sannað fyrir kjörstjórum, að hann se kjörgeingur og vilji takast
kosnínguna á hendur í því kjördæmi og eingu öðru.

6. gr.

Serhver sá, sem til kosnínga gengur, skal nefna þann með nafni,
sem hann kýs til a'ðalþíngmanns, og eins þann, er hann kýs til
varaþíngmanns.

7. gr.

Einginn er rettkjörinn alþíngisma'ður, nema því að eins, að
hann hafi hlotið meira en helmíng allra þeirra atkvæða, sem greidd
eru á kjörþínginu. Fái einginn svo mörg atkvæði, skal aptur kjósa
óbundnum kosníngum; fái þá enn einginn meira en helmíng atkvæða,
skal kjósa enn á ný, en að eins milli þeirra tveggja, sem við hina
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seinni kosníngu höfðu flest atkvæði. Se svo, a~ fleiri en tveir hafi
víð aðra kosningu feíngíð jafnmörg atkvæði, skal hlutkesti rá'ða milli
þeirra; sama er um, ef tveir vi~ þri'ðju kosníng fá jafnmörg atkvæði,

8. gr.

Skaptafellssýslu skal her eptir vera skipt í 2 kjördæmi eptir
sömu merkjum, sem henni híngað til hefur verlð skipt í tvo kjörhluta.
Hvort um sig af þessum kjördæmum kýs einn alþíngismann og einn
varaþíngmann. Sýsluma~urinn er kjörstjóri í hvorutveggja kjördæmi.

9. gr.

A'ð öðru leyti stendur við það, sem fyrir er mælt í tilskipun
8. marzm. 1843 um kosníngar til alþíngis.

10. gr.

Tilskipun þessi fær gildi, þegar kjósa skal í næsta skipti, eptir
að kosníngartími hinna núverandi alþíngismanna er um Iíbínn.

Ástæður
fyrir

frumvarpi því, sem her er á undan.

Eptir tilskipun 8. marzm. 1843, 3. og 5. gr. útheimtist til þess, að
hafa kosníngarrétt og kjörgeingi til alþíngis, annaðhvort að eiga jörð,
sem se að minnsta kosti 10 hundruð að dýrleik, eða a'ð hafa í æfi-
festu jörð, sem se annaðhvort alþjóðleg eða klrkju-eígn, og að minnsta
kosti 20 hundruð að dýri eik, eða í þriðja lagi að eiga hús á ein-
hverjum verslunarstað landsins, sem eptir löglegri vírðfngargjörð,
eigi eldri en tveggja ára, se metið a~ minnsta kosti 1000 ríkis dala
virði. Þa~ hefur nú verið almennt álit manna á Íslandi, allt af síðan
tilskipunin 8. marzm. 1843 kom út, að ákvarðanir þær um kosn-
íngarrett og kjörgeingi, er nú hefur verlð á víkið, væru fremur 6-
hagfelldar ; hafa menn einkum fundið það að, að fjárstofn sá, sem
gjörður væri a~ skilyrði fyrir kosníngarréttí og kjörgeingi, veitti ekki
neina eiginlega vissu fyrir dugnaði og vitsmunum hlutaðeigenda,
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eptir því sem ástatt er á Íslandi, en á hinn bóginn bægði mörgum
hyggnum mönnum frá kosníngarretti og kjörgeingi, bæði bændum
og öðrum ; þar við bættist, að ein sýsla, nefnilega Vestmannaeyjar,
eingan þátt gat tekið í kosningunum, af því þar er nálega eingin
jörð, er veiti kosníngarrétt. Árin 1845 og 1847 komu og til alþíngis
bænarskrár úr nokkrum héruðum, er beiddu, a'ð breytt væri kosn-
íngarlögunum í á'ður greindu tilliti. Þíngi'ð sendi Iíka konúngl :iri'ð
1847 allraþegnsamlegasta bænarskrá um þetta efni; bænarskrár þær,
er alþíngi voru sendar 1853, sýna einnig, að Íslendíngar enn þá cru
lÍ sama máli um þetta efni, og að hinu sama lutu einnig allar um-
ræðurnar á þínginu í þessu máli. þa'ð er og almennt, að kenna
hinum takmörkuðu kosníngarlögum um það, að mönnum á seinni
árum er orðíð minna umhugað um kosníngar, en á'bur hefur verið.
þar e'ð nú híð síðasta alþíng aptur á ný hefur sent konúngi allra-
þegnsamlegasta bænarskrá um breytíngar á þeim ákvörðunum í al-
þíngistilskipuninni, sem áður er um getíð, þá hefur veríð samið frum-
'Varp það, sem her er að framan, til tilskipunar um breytíngu á til-
skipun 8. marzm. 1843, viðvíkjandi kosníngunum til alþíngis, og er
frumvarp þetta að aðalefninu til samið eptir tillögum alþíngis. Áour
en vikið se málinu að hinum einstöku greinum frumvarpsins, skal
þess að eins getlð, ao vera má, ao rettara hefbí verið að semja ný
lög frá rótum, um kosningar til alþíngis, þar sem nú í þessu frum-
varpi eru settar nýjar grundvallarreglur fyrir kosníngunum; en þó
var afráðið, að setja frumvarpio í samband víð tilskipunina 8. marzm.
1843, af því alþíng að eins hafbí beðið um, að gjörðar væru n a u 'ð-
s y n Ie g a r br e y tí n g a r á kosníngarreglunum í þessari tilskipun,
en að öðru leyti skyldu reglur þessar og annað, það er tilskipunin
bý'ður, vera óbreytt.

vrs 1. gr.

Alþíng hefur í bænarskrá sinni til konúngs getið þess, að þíng-
inu hafi ekki litizt að fara fram á það, að kosníngarlög 28. septemberm.
1849 yrðu lögleidd fyrir alþíngiskusníngar, þar lög þessi hafi verið
til búin og sett fyrir einn serstakan fund, er hafðl annað ætlunar-
'Verk en alþfngí, og þar til var skipaour nærfellt helmíngi fleiri mönn-
um en á alþingi eru lögákveðnlr ; og ao þínginu hafi einnig þótt
isjárvert, að veita kosníngarrðtt öllum þurrabúðar- og ein-hleypum
mönnum i hinum fjölbygg'ðu sjóplássum, er þeir opt geti átt hægast
með að sækja kjörfundinn, og gætu þannig einir rá'ðio kosníngunum
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fyrir allt kjördæmlð, eða þeir menn, er vildu vinna þessa kjósendur
til atkvæðagrelðslu ser í vil. Á hinn bóginn hefur þínginu og þótt
þa~ aðgæsluvert a~ leggja með því, að kosnfngarrétturinn yrði bund-
inn víð nokkurn akveblnn gjaldstofn, t. a. m. skiptitíund, eða víð
ákveðna gjaldsupphæð. t. a. m. til fátækra, yfir höfuð a~ tala; því
þ6 skíptlríundín gefi fullrúman kosníngarrétt upp til allra sveita, þá
seu mjög margir þeir bændur, sem hafi grasnyt vi~ sjó, bæði greindir
og dugnabarmenn, og sem í eingu standi á baki hinum betri sveita-
bændum, er opt eigi ekki svo mikinn fénað og skipastól samtals, að
það nemi (s k ip ti tíu nd) 5 hundruðum; mundi því þessi ákveðní
gjaldstofn útiloka of marga nýta kjösendur í þeim kjördæmum, þar
sem meiri hluti búendauna eru helzt sjóarbændur. Ef að þar á
móti ákveðin upphæð á fátækra-útsvari væri gjört ao skilyrði fyrir
kosnfngarréttinum, þá mundi það, eptir áliti þíngsins, -- allt hvað
það væri ekki haft svo Iítíð, að það væri svo sem ekkert band --
útiloka frá kosníngarrðtti meiri hluta allra dugandis-bænda í hin-
um efnabrl hreppum, af því sveitarútsvör bænda opt sðu svo væg,
ao þau nemi ekki meiru en. hinni svo nefndu fátækratíund ; en apt-
ur seu sveitarþýngsli miklu meiri í sjóplássunum, og komi með fram
niður á þurrabúðar- og lausa-mönnum, eptir ástandi þeirra og efna-
hag, og mundu því flestir þessir, - sem þíngíð þó, eins og á~ur
er um getið, hefur sýnt fram á hve ískyggilegt og vaniðarvert
mundi reynast ab veita kosningarrétt, - ná rétti þessum, ef hann
væri bundinn vi~ svo litla upphæð sveitarútsvars, sem þörf væri á
vegna bænda upp til sveitanna. Þíngi'ð vonar, að það af þessu
verbi auðsætt, að ef upphæð sveitarútsvarsins væri lögð til grund-
vallar alstaðar, þá yroi kosnfngarrétturínn ao koma svo ójafnt níð-
ur, ao í einni sveitinni gætu ekki mestu dugandismenn orðið að-
njótandi þessa rðttar, þar sem aptur hver og einn ætti kost á að
kjósa i hinni sveitinni, einúngis vegna þess, að þar væru meiri
sveitarþýngslin.

Þíngi'ð hefur því farið fram á, ao allir þeir bændur skuli eiga
kosníngarrðtt, sem hafa grasnyt, og gjalda nokkuð til allra stetta;
hefur það getíð þess, að þó að þessi gjaldstofn fyrir kosnfagarrétt-
inum í fyrsta áliti kunni að virðast miður tryggjandi, megi þó ekki
missa sjónar á því, all menn seu nú orðnir vanari kosningum, og
hafi eptir hin líðnn alþíng meiri og glöggvari þekkingu á þeim kost-
um, sem gott fulltrúaefni þarf aohafa til ao bera, heldur en þeir
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höfðu upphaflega, og seu því meiri líkindi til, að vel takist kosn-
íngar, þó kosníngarrðtturlnn se þannig rýmkaður.

En þó nú þínginu þannig þætti ráðlegt og hæfilegt, að setja
þessi skilyrði fyrir kosníngarretti með tilliti til alþýðu manna yfir
höfn~ að tala, þá áleit þínglð þó ógjörníng, að binda kosningarrétt
annara stétta víð hin sömu skilyrði, og útiloka þær þannig frá þess-
um réttl. Þíngi~ hefur því farið fram á, að þeir menn, er nú skal
greina, eigi kosníngarrðtt, án tillits til þess, hvort þeir sen búandi
eður ekki:

1) Allir þeir embættismenn, sem annaðhvort hafa konúnglegt
veitíngarbrM, eða eru settir af stiptsyfirvöldunum á Íslandi.

2) Vísindamenn þeir, sem annaðhvort hafa tekið lærdómspróf
við háskólann, eður embættispróf vi~ prestaskólann í Reykjavík, ef
þeir eru eingum háNr.

3) Kaupstaðaborgarar, ef þeir gjalda til sveitar að minnsta kosti
4 rdl, árlega, og standa ekki í skuld um sveitarstyrk. Enn fremur
var meiri hluti þíngmanna :i því, að ísjárvert væri að útiloka frá
kosníngarrétti alla tómthús- eða þurrabúðar-menn, hvað nýtir og þarfir
sem þeir væru, og lagðí því þíngíð það til, að her sá tómthúsmaður
einnig skyldi eiga kosnfngarrétt, sem gyldi að minnsta kosti 6 rdl.
árlega til sveitar. M síðustu hefur þínglð lýst því yfir, að það
væri eindregið á því, a'tl með þessum verulegu rýmkunum á kosn-
Ingarréttínurn eigi hin önnur skilyrði, sem 4. gr. alþíngistilskipunar-
innar tekur fram fyrir kosníngarréttínum, vel víð, og beri þeim því
ekki a'tl breyta.

Me'tl því aðalskílyrðí það, er alþíng hefur sett fyrir kosníngar-
retti bænda þeirra, er grasnyt hafa, hvað efnahag snertir, að þeir
gjaldi nok k u 'tl til allra st etta, er mjög svo óákvar~a~, og efast mætti
um, hvort það gæfi næga trygging fyrir því, a~ kosníngarrétturínn
yrM skynsamlega notaður, þá hefur það verið tekið til yfirvegunar,
hvort ekki mætti takast að fá vissu fyrir þessu með öðru móti, án
þess þó að binda kosníngarréttínn um of. Þannig gæti það korníð
til mála, eins og konúngsfulltrúi drap á við umræður málsins á al-
þingi, hvort ekki bæri að leggja tvöfaldar kosníngar til grundvallar
fyrir breytíngunum á alþíngistilskipuninni. En mönnum' hefur á Ís'-
landi aldrei verið um tvöfaldar kosníngar; einkanlega mælti alþíng
1849 á móti þeim, og einginn varð til að halda þeim fram á þíng-
inu 1853, þegar rnalíð um breytíngar á kosníngarlögunum var rætt.

36



þess vegna þótti ekki heldur vel til fallíð a~ leggja þær til grund-
vallar, þegar samið var frumvarp það, sem her ræðir um.

þegar menn nú hafa einfaldar kosnÍngar, eins og á~ur hefur
verið, geta skílyrðín fyrir kosníngarréttínum, þau er efnahag snerta,
verið með fleiru en einu móti. Þannig ber þess a~ geta, að einn
þíngmaður stakk upp á því, a~ einúngis þeir bændur, sem eru í skipti-
tíund, skyldu eiga kosningarrétt. Uppástúnga þessi var án efa byggð
á þeirri skoðun, ab skíptitíund, sem á Íslandi er alþekkt stærð,
mundi veita betri tryggíng fyrir því, að kosníngarréttur kæmist ekki
í hendur þeim, er ekkert ættu, og sem létu sig einu gilda, hvernig
færi um kosníngarnar. þó menn nú könnuðust víð það, að þetta
skilyrði fyrir kosníngarrettínum gæti átt vel við til sveita, hratt
þínglð samt sem á~ur upp ástún gunni með töluverðum atkvæðafjölda.
af því það hélt, eins og á~ur er greint, að með því móti mundi í
sjóplássum margir menn verba af kosníngarréttl, þó þeir a~ ö~ru
leyti, a~ efnahag og öðrum hæfilegleikum, stæðu ekki á baki sveita-
bænda.

En með því þíngíð hafbí ekki sýnt fram á, hver áhrif það hefði
á tölu kjósenda, ef þessi gjaldstofn væri lagbur til grundvallar, þá
hefur her verið safnað nákvæmari skýrslum um það efni. þab sest
þannig af tíundarlistunum, að í Gullbríngusýslu, sem er híð fjöl-
mennasta sjópláss, greiða 407" menn tíund, og ab af þeim eru 303,
sem tíunda milli 1 hundraða og 4% hundraða. þessir 303 menn
yrðu því útilokaðir frá kosníngarréttí, að svo miklu leyti sem þeir
hafa grasnyt, ef skip titíund væri lögð til grundvallar, en þó greiða
þeir til allra stetta frá 1 ríkis dal til 4 ríkisd. og 13 sk. árlega; þó
ber þess ab geta, ab þetta gjald er í Gullbríngusýslu nokkuð hærra
en annarstaðar, af því gjaftolli er þar svarað eptir öðrum reglum
en í hinum héruðum landsins. Í Barðastrandarsýslu, sem einnig er
sjópláss, yrðu af þeim 323 mönnum, sem tíund gjalda, 158 eða ná-
lega .helmíngurinn útilokaður, ef kosníngarrétturlnn væri bundinn
vib gjaldstofn þann, sem áður er á víkið, þar sem á hinn bóginn í
Húnavatnssýslu og Skaptafellssýslu, sem eru sveítabyggðír, einúngis
eru 158 og 76 menn, sem ekki eru í skíptítíund, af þeim 657 mönn-
um í hinni fyr nefndu sýslu og 503 í hinni síðar nefndu, er tíund
greiða: þess ber enn fremur að geta, ab sumir af þeim, sem ekki
eru í skiptitíund, svara meiru til allra st etta, en aðrir, er tíunda 5
hundruð eður meira, af því þeir greíða skatt; en það mundi vafa-
laust vekja óánægju, ef þeir, sem svara skatti, ekki ættu kosníngar-
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rðtt, þar sem þó aðrir, sem minna útsvar greiddu, yrðu aonjótandi
þessa réttar.

þar sem það nú af ristæðum þeim, sem nú eru greindar, þótti
ekki tiltækilegt að binda kosningarrétt víð skiptitíund, var það því-
næst tekið til yfirvegunar, hvort ekki mætti binda kosningarrétt þeirra
manna, sem her ræðir um, víð eitthvert lítio árlegt gjald til almenn-
íngs þarfa, svo sem t. a. m. 2 ríkis dala gjald; en víð nákvæmari
rannsókn málsins varð þó komizt ao raun um; að ekki muni það
heldur með öllu eiga vel við, eptir því sem til hagar á Íslandi, ac
gjöra gjaldsupphæo þessa, þó lág se, ali skilyrði fyrir kosníngarréttí.
því ef einúngis ætti að fara eptir því, sem bændur svara til ríkis-
sjóosins, þá yrði það enn meira band á kosníngarréttínum, en þó
hann væri bundinn ,-io skíptítíund, því þessi gjöld, það er að segja:
konúngstíund, gjaftollur, lögmannstollur og jarðartíund, eru ali eins
her um bil 1 rdl, 39 sk. fyrir mann, sem tíundar 5 hundruð ; er reynd-
ar torvelt að ákveða upphæð jarðartíundarinnar fyrir hvern einstakan
mann, því hún er ekki í neinu vissu hlutfalli ,-io lausafjártíundina,
og hvílir eiginlega á eiganda jarðarinnar, enda þó það tíðkist, að
leígulíbínn svari henni, og það án þess að fá beinlínis nokkurt end-
urgjald fyrir. Skatturinn er tekinn eptir öðrum reglum, og verour
hann eigi talinn meo til þeirrar upphæðar, sem áour er á vikíb, þar
mýmargir eru í skíptítíund, sem ekki svara skatti. Ao vísu geta
sumir, sem ekki eru í skiptitíund, eins og áour er á víkið, svarað
skatti, og feingju þeir kosníngarrett, ef hann væri bundinn víð gjalds-
upphæð þá, sem her ræðir um; en þ6 yrðu miklu fleiri, sem eptir
hinni fyrri uppástúngu næðu kosningarrétti, með þessu m6ti útilok-
aðir frá honum; yrði þá og að meta landauragjald í penínga eptir
verðlagsskránni, sem þó veldur nokkrum umsvifum.

Ef þar á m6ti sveitarútsvörin væru talin með til gjaldsupphæð-
ar þeirrar, sem her ræðir um, þá mundi það varla gefa öllu betri
tryggíng fyrir kosningunum, en þó farið væri eptir upp ástún gu al-
þíngis; því öll gjöld til samans, bæði til ríklssjöðsíns og sveitar-
innar, má gjöra ráo fyrir að séu rúmir 2 ríkisdalir fyrir hvern þann,
er að eins tíundar 1 hundrað í Iausafð ; og varla þarf að gjöra ráo
fyrir, ao þeir, sem tíunda minna en 1 hundrað, hafi grasnyt; það er
jafnvel undantekníng, ao þeir menn, sem grasnyt hafa, tíundi ekki
meira en 1 hundrað, og Ieíðlr aptur af því, að upphæð gjalds þess,
sem áour var nefnt, optastnær verour meiri, en fyr var greint.

Eptir öllu því, sem nú hefur verið til greint, eru talsverðir erf-
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íðleíkar á því, a~ setja skílyrðí fyrir kosníngarréttí bænda, sem betur
se tryggjandi, en það, sem alþíng hefur stringlð upp á, nema kosn-
íngarréttíuum verði um of þraungvað, og með því kosníngarlögin 28.
septemberm. 1849, sem þó veittu enn frjálsari kosníngarrétt, virðast
ekki að hafa haft neinar hættulegar afleíðíngar, þá þótti rettast að
leggja þær tillögur alþíngis, sem á~ur er um getið, til grundvallar,
þegar þessi grein í frumvarpinu var samin.

þar sem alþíng því næst hefur farið fram á það, ab veita einnig
kosníngarrðtt kaupstaðaborgurum og þurrabúðarmönnum, þegar þeir
svara árlega til sveitar, hinir fyrri 4 ríkísdölum, og hinir síðar töldu
6 ríkísdölum, og standa ekki í skuld um þeginn sveitarstyrk, þá er
ekki annað á móti þVÍ, en a~ útsvar þurrabúðarmanna virðíst að
vera sett of hátt, þar allflestir þeirra mundu með þessu móti úti-
lokast frá kosníngarréttí ; útsvar þeirra vírðlst því eiga a~ vera eins
og kanpstababorgara, 4 ríkisdalir árlega, til að veita þeim kosn-
Ingarrétt.

Eigi vírbíst heldur neitt vera á móti Því, að veita hinum íslenzku
embættismönnum serstakan kosníngarrðtt, því þó þessir menn hafi
optast nær svo mikil efni, sem útheimtist til þess a~ svara gjöldum
til allra stétta, yrðí þeim samt sem á~ur að öðrum kosti bægt frá
kosníngarrétti, af því að lögin hafa þá undan þegna slíkum gjöldum.
þar á móti er varla hin sama ástæða fyrir þVÍ, a~ veita serstakan
kosníngarrðtt hinum svo nefndu vísindamönnum, það er að segja
þeim, er hafa tekið lærdómspróf víð háskólann, eða embættispróf víð
prestaskólann í Reykjavík, þó hvorki séu þeir í embættum, ne eigi
nokkuð til,einúngis fyrir sakir vitsmuna þeirra. En á hinn bóginn
hefur ekki þótt næg ástæoa til að breyta út af þessum tillögum al-
þíngis, og það því síður, sem slíkir menn a~ líkindum eru svo fáir,
ao það í raun og veru gjörir lítio til, hvort þeim er veittur kosn-
Ingarréttur eða ekki.

þess ber enn fremur a~ geta, a~ auk þeirra skílyrða fyrir kosn-
íngarrettinum,' sem nú hefur veríð um rætt, útheimtist einnig, að
sá, sem kosníngarrðtt á, hafi þá hæfilegleika til að bera, lútandi
að honum sjálfum, sem til er greint í tilskipun 8. marzm. 1843.
Einnig gæti þa~ korníð til íhugunar, hvort ekki ætti ao binda kosn-
íngarréttínn vio þrítugsaldur, er það væri samkvæmt kosníngarlögun-
um 28. septemberm. 1849, 3. gr. b., og kosníngarlögum Dana. En
þar alþíng hefur ekki gjört neina uppástúngu um þetta, heldur ráN'b
til ao hafa óbreytt það, sem boðið er í tílsk. 8. marzm, 1843, þá

39



hefur ekki þótt næg astæða til ao gjora breytíngu í þessu tilliti.
þar á móti hefur það virzt ao vera samkvæmt hinum nýju kosn-
íngarreglum í frumvarpinu, al'! gjöra það al'! skilyrði fyrir kosn-
Ingarréttl, ao hlutabelgandi hafi verið heimilisfastur í kjördæminu
eitt ár.

vn 2. gr.
Um kjörgeingi til alþíngis hefur þíngið getlð þess, al'! það, sem

þar um er ákve\'Jio í tilskipun 8. marzm. 1843, 5. gr., hafi ekki vak-
io minni óánægju en bandið á kosníngarrðttlnum, sem ál'!ur er um
getið, og al'! sú skoðun se almenn á Íslandi, al'! skynsamleg og hæfi-
lega takmörkuð bönd á kosníngarréttinum, og sem koma heim vil'!
andlegt og veralglegt ástand landsbúa, se í raun og veru næg
tryggíng fyrir því, al'! vel verði kosið, þótt kjörgeingin sjálf se ó-
bundin vil'! allan fjárstofn, eða vil'! annað en ákveðinn aldur, óflekk-
ao mannorð, og sj,ílfræ\'Ji fjár síns, og það því fremur, sem vits-
munir, reynsla og þekkíng á ýmsum högum landsins eingan veginn se
samfara eða öaðgrelnanlega sameinuð jarðeign eður annari auðlegð,
og þíngið hefur þannig beðið um, að kjörgeingi se óbundin vi'ð alla
fjáreign, eða greiðslu til almennra þarfa, en a'ð þó séu allir þeir
undanskildir, sem þiggja sveitarstyrk.

Um þessa uppastúngu má geta þess, al'! þó óþarft væri al'! binda
kjörgeingi vil'! nokkra fjáreign, þegar búil'! er al'! skipa svo fyrir um
kosníngarrðtt, ao fullkomlega tryggi góoar kosníngar, þá getur þetta
þó varla átt her heima takmörkunarlaust, þar sem eptir frumvarpinu
SYO lítil'! er heimtað, með tilliti til efnahags kjósenda, sem skilyrði
fyrir kosníngarrðttl ; þar al'! auki hefur þínglð sjálft fundið, al'! ítar-
legri tryggíngar þyrfti með, er það hefur leitazt vil'! al'! ná mel'! öðru
móti, en það er mel'! því al'! heimta meir en helmíng allra atkvæða
sem skilyrði fyrir gildi kosnínganna. Stjórnin álítur því, al'! hin sömu
skilyrði eigi al'!minnsta kosti al'! vera fyrir kjörgeíngí, sem fyrir kosn-
íngarrðttí ; og mundi varla nokkrum, sem æskilegt væri al'! kosinn
yrði til þíngs, mel'! því móti verða bægt frá kosníngu; en ef aptur
á móti væri rýmkað um kjörgeingina svo mjög, sem alþíng hefur
stúngið upp á, þá væri það allt of fjærstætt því, sem nú er, og gæti,
ef til vill, ollað ýmsum vandkvæðum, einkum þegar fara ætti al'!semja
kosníngarlístana; auk þessa virðíst hæfa al'! láta þau s"erstöku skiI-
yrði fyrir kjörgeingi, sem sett eru í tiIsk. 8. marzm. 1843, 5. gr.
nr. 1, 2, 4 og 5, eptírleiðls standa óbreytt, og virNst það einnig
vera samkvæmt áliti alþíngis.
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Samkvæmt því, sem nú er greint, hefur þessi grein frumvarps-
ins verið samin.

Vi'b 3. og 4. gr.

þar e'b semja verður nýjar kjörskrár, þegar frumvarp þetta fær
lagagildi, hefur það þótt rðttaet a'b segja fyrir um a'ðfer'b á því, og
víkja á breytíngar þær, sem af því fljóta á þeim greinum í tilsk.
8. marz 1843, er þar a'b lúta. A'b öðm leyti er 3. gr. í frumvarp-
inu a'b mestu leyti samin eins og 6. gr. í kosníngarlögunum 28.
septemberm. 1849, og þar vi'b bætt ákvörðun þeirri, sem er í níð-
urlagi greinarinnar, í þeirri von a'b sveitastjórn komist á á Íslandi,
eptir frumvarpi nokkru þar að lútandi, sem nú mun verða lagt fyrir
alþíng.

Vi'b 4. grein ber þess a'b geta, a'b rettast virðíst a'b kjörstjórinn
her eptir (smbr. tilsk. 8. marzm. 1843, gr. 18.) lei'bretti kjörskrárnar,
áður en þær eru lagðar fram til skoðunar, þó þetta ekki væri boðið
í kosníngarlögunum 28. septemberm. 1849; þvi hann á hægast með
að sjá af manntalsbökínní, hversu mikið hver og einn geldur. Ef
sú ákvörðun verður samþykkt, sem er í næstu grein þar á eptir
(5. gr.), þá verður óþarfi a'b senda skrár um það, hverjir kjörgeingir
seu, til hinna annara kjörstjóra í amtínu, eins og fyrir er mælt í
tilsk. 8. marzm. 1843, 23. gr., og fellur því það boð úr gildi.

Vi'b 5. gr.

Alþíng nefnir eigi þá ákvörðun, sem er íþessari grein; en bæði
er þab, að slík akvörðun fannst í 15. gr. í kosníngarlögunum 28.
septemberm. 1849, og svo vírðíst hún og að vera nauðsynleg afleið-
ing af reglum þeim, er gefnar eru i þessu frumvarpi, til þess að
komast hjá óreglu víð kosningarnar, og þVÍ, a'b allt of opt þurfi a~
kjósa aptur á ný, sem mundi olla miklum erfiðleikum, eptir því sem
tilhagar á Íslandi.

vrs 6. gr.

Grein þessi er samin eptir uppástúngum alþingis.

vrs 7. gr.

Alþíngi hefur þótt ísjárvert, ef tillögur þess um rýmkun á kosn-
Ingarrétti og kjörgeingi yrðu teknar til greina, að stínga ekki upp
á neinu, er svo mætti tryggja göðar kosningar, a'b þær ætí'b lýsi
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yfir vilja meira og betra hluta kjósendanna í hverju kjördæmi; þíngið
hefur því lagt til, ao einginn sá verði rEJttkjörinn til alþínglsmanns,
sem ekki hafi meira en helmíng allra þeirra atkvæða, sem greidd
eru á kjörþínginu; en hljóti einginn svo mörg atkvæði, verði að
kjósa um aptur óbundnum kosníngum; og fái enneinginn meiri
hluta allra atkvæða, verði aptur að kjósa á ný, en þó einúngis milli
þeirra tveggja (eða þeirra, sem höfðu jafnmörg atkvæði), sem a~
minnsta kosti hlutu þriðjúng allra þeirra atkvæða, sem greidd voru,
þegar kosíð var í annað skipti; hefur þínglð getið þess, ao svo
kunni að viroast í flj6tu máli, sem af þessu geti leitt sá erfiðleíkl,
að kjósa þurfi einatt um að nýju, og kynni það að verða mjög
mörgum kjósendum til baga, er eigi lángt og erfitt að sækja kjör-
þíngíð ; en þínginu þykir eigi mega missa sjónar á því, ao þessi
akvörðun geti orðið hvöt fyrir kjósendur til þess fyrirfram að yfir-
vega og með prófkosníngum að koma ser saman um, að fá hin
beztu fulltrúaefni, en þetta muni aptur vera mikilvægur undirbún-
íngur til heillavænlegra kosnínga, og tryggíng fyrir þeim.

Nú má ao sönnu játa, að mikið er varið í annmarka þann, sem
alþíng telur við ákvörðun þessa, að opt og einatt kunni þurfa ao
kjósa aptur á ný; og þar sem þíngíð hefur haldið, að annmarkar
þessir að mestu leyti mundu hverfa, er haldnar væru prófkosníngar á
undan, þá ber þess ao geta, að það virðist mjög torvelt að koma próf-
kosningum vio á Íslandi, eptir þvi sem þar hagar til; og ef þær ætti
ao halda, og það þó kæmi fyrir, að kjósa þyrfti aptur á ný seinna,
þá væri það ekki lítill erflðlelkl fyrir kjósendurna og kynni jafnvel
af því að Ieiða, að mönnum yrði minna hugað um kosningarnar. En
þar eð uppástúnga alþíngis var samþykkt með miklum atkvæða-
fjölda, og álit þíngsins um þetta efni hlýtur að ráða miklu, er þekk-
íng til ásigkomulags landsins varðar mestu, þá virtist rettast að
fara eptir uppástúngu þíngsins, þegar þessi grein var samin, þó
með þeirri breytingu, að víð 3. kosníngu skal að eins kjósa milli
þeirra tveggja, er vlð 2. kosníngu hlutu flest atkvæðí ; síðan er bætt
víð akvörðun um, hvernig fara skuli að, ef fleiri en tveir hljóta jafn-
mörg og þó flest atkvæði, þegar kosið er í annað sinn, því þá skal,
eptir fyrirmælum tilskipunar 8. marzm. 1843, 34. gr., hlutkesti raða,
og eins ef tvö fulltrúaefni hljóta jafnmörg atkvæði, þegar kosið er

3. skipti.
vm 8. gr.

þessi grein 01' samkvæm uppástúngu alþíngls.
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vrs 9. gr.
Ákvör~unin í þessari grein er afleíðíng af því, sem að framan

er greint um sambandið milli þessa frumvarps og tilskipunar 8. marzrn.
1843.

vrs 10. gr.

Þar eð seinast var kosið til alþíngls ári~ 1852, verður ekki
kosið á ný, fyr en í september-ménuðí 1858, samkvæmt tilskipun
8. marzm. 1843, 8. og 24. greinum.

A~ endíngu skal þess her getið, að menn hefur greint á um það,
hvort strax skuli kj6sa á ný, ef annaðhvort alþfnglsmaðurlnn, sem
búi~ er að kj6sa, eður varaþíngmaburínn skorast undan að taka
víð kosníngu. Alþíngi hefur þVÍ þ6tt þörf á, að eitthvað víst se á-
kveðið um þetta efni í hinum nýju kosníngarlögum, og þess vegna
beðlð um, að akveðlð verði í þessu frumvarpi, hvort strax eigi að
kj6sa um aptur, þegar svo stendur á, sem nú er greint.

Þa~ er nú fyrst, a~ uppástúnga þessi er ekki með öllu nákvæm-
lega orðuð ; því þegar sá, sem kosinn hefur verið aðalþíngmabur
eða varaþíngrnaður, ekki er á kjörfundlnum, eða er á fundi, en
skorast ekki Þ ást r a x undan að taka m6ti kosníngu, þá skal ekki,
þó hann seinna skorist undan því, kjósa á ný, meðan annaðhvort
er til abalþfngrnaður eða varaþingmaður í kjördæminu, sambr. til-
skipun 8. marzm. 1843, 8. gr. Uppasnínga alþíngis hlýtur því að
eins að hafa það fyrir augum, a'bþíngmaliur elía varaþíngmalíur
sá, er kosinn er á kjörfundi, Þ ást r a x, áður en fundi er slítíð ,
skorist undan a~ taka víð kosníngu, og ætti þá a'b ákveða í hinum
nýju kosníngarlögum, hvort kj6sa skuli á ný eður ekki, þegar svo
stendur á.

En þetta tilfelli virðíst að vera svo sðrstaklegt, a'ð ekki beri
a~ ákveða neitt um það í nýjum almennum kosníngarlögum, og það
því síður, sem það í raunjog., Veru er öldúngis undir tilviljun
komið, hvort sá, sem kosinn hefur verlð, er á fundi og þá strax lýsir
því yfir, að hann geti eigi tekíð a~ ser kosninguna; því eptir tilskipun
8. marzm. 1843, 12. gr. (smb. 19. og 20. gr. í kosníngarlögunum
28. septernberm. 1849) er hann naumast skyldur til að láta í ljósi
fyrirætlan sína um þetta, fyrri en l,jörstj6rnin er búin al) tilkynna
honum bretlega,a'ð hann se .koslnn, en það mun sjaldan vera gjört
fyr en eptir að umræðunum á kjörþínginu er loklð.
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III.

Frumvarp
til

opins bréfs, um það, hvernig greiða skuli kostnað þann, er þarf til
að fram fylgja lögum 15. aprflm. 1854, mn siglingar og verslun lÍ

Íslandi.

1. gr.

Hostna'b þann, sem þarf til a'b fram fylgja lögunum um hina frjálsu
verslun, ber, að því leyti sem Reykjavík snertir, að greiða úr sjóM
bæjarins; en að öðru leyti ber kostnað þenna að greiða í hverju
amti úr jafna'barsjó'bi amtsins.

2. gr.

Stjórnin áskilur ser rett til a'b ákveða til braðabyrgða, hvað á-
líta skuli nauðsynlegan kostnað, og sjá um, að það verði greitt lí
þann hátt, sem nú hefur verið á víkið, En áður en það verði fast
ákveðlð, hvernig greíða skuli kostnað þenna um eptirkomandi tí'b, skal
bera það mál undir alþíngi.

Ástæður
fyrir

frumvarpi þessu.

Vi'b umræður þær, er fram fóru bæbí á alþingi og ríkisþínginu um
lög þau, er gefin voru 15. dag aprílm, í fyrra, um siglíngar og
verzlun á Íslandi, kom öllum ásamt um það, að nauðsyn bæri til að
sjá um, að tilhlý'bileg lögreglustjórn og læknisumsjón væri fyrir á
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þeim stöðum, þar sem útlend skip fyrst eiga a~ koma, eptir 2. gr.
laganna, á'ður en þau koma á aðrar hafnir víð landíb,

Nú er reyndar á 4 þessara staða skípaður bæði lögreglustjóri og
læknir, nefnilega: í Reykjavík, á Vestmannaeyjum, í Stykkishólmi, og
á ÍsafirM. En á Akureyri býr að eins læknir en einginn lögreglu-
stjóri, því sýslumaður býr her um bil 2 mílur vegar þaðan, og á Eskí-
flrðl býr sýalumaðurjnn, en fjórMngslæknirinn býr her um bil 4 míl-
ur vegar þaðan.

Vegna þess þannig er ástatt, beiddist stjórn innanríkismálanna,
undir eins og lögin 15. aprílm. voru kornin út, álits hlutaðelgandi
amtmanns um það, hvort sýslumaburlnn í Eyjafjarðarsýslu mundi
geta haft næga lögregluumsjón, og héraðslæknirinn íMúlasýslu næga
læknisumsjón, þaðan sem þeir nú búa, með útlendum skipum, er
koma kynnu á Akureyri og Eskífjörb ; og ef það væri ekki, hvort
ekki mætti skylda þessa embættismenn til; annaðhvort að taka ser
bristað í þessum kauptúnum, ellegar að minnsta kosti með öðru móti
að sjá um, að naubsynleg lögreglustjórn og læknisumsjóu yrði höl1>
með útlendum skipum, er þánga~ kæmu.

Í álitsskjali því, sem nú er komíb frá amtmanninum um þetta
mál, getur hann þess, að sýslumaburínn, þaðan sem hann nú býr,
geti eingan veginn haft þá lögreglutilsjón með útlendum skipum á
Akureyri, sem þörf er á, svo að nokkru liM sð, og jafnónóg virðist
honum sú tilhögun vera, að skylda sýslumann til að vera í verzl-
unarstaðnum á vissum ákveðnum tímum; mundi sú akvörðun a~
líkindum verða þýMngarlaus sökum embættisferða hans upp í sveitir,
sem koma fyrir allt ári~, og einkanlega vegna þess, að hann verður
að halda manntalsþíng á vorin. þar á móti álítur amtmaður, að
tilgánginum mundi reyndar heldur verða ná~ með því, að skylda
sýslumann til a~ búa á verslnnarstabnum, sem einnig se hentugt
sýslumannssetur, þegar liti~er á þarfir sýslubúa; en amtmaður get-
ur þess um leíð, a~ þau vandkvæði seu vlð þetta, a~ sýslumanni
þeim, sem nú er í Eyjafjar~arsýslu, hafi ekki verið gjört það að
skyldu, þegar honum var veitt sýslan, að taka ser bristað á Akur-
eyri, heldur að eins "a~ búa á einhverjum þeim stað, sem almenn-
ingi se hagfellt", og þessu skilyrði hafi hann fullnægt; þar eð nú
sýslumaður, eptir skýrslu, sem hann sjálfur hefur gefið um það, hef-
ur varið her um bil 1500 rda. til að byggja íbriðarhús á ábýlisjör~
sinni, og jafnmiklu fe til að kaupa brífénað, áhöld, og annað þess
konar, er hann þarf til bús síns, þá verði hann ekki með rettu skyld-
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aður til, móti vilja sínum og ósk, að flytja á verzlunarstaðínn, nema
honum yrðí bætt það upp, er hann missti við þetta, en það mundi
nema of miklu, þar hann yrði án efa ao byggja ser aptur íbúðar-
hús á verslunarstaðnum, vegna þess skorts, sem þar er á hentugu
húsnæði, Af sömu ástæðu hefur amtmaður og álitio, að sýslum að-
ur yrði ekki skyldaour til, nema hann feingi endurgjald fyrir, að hafa
annan fyrir sig á verzlunarstaðnum, til þess í sinn stað að gegna
þeim störfum, sem aður er á víkið, þó einhver kynni að fríst, er til
þess væri hæfur, sem amtmaður annars telur mikil tormerki á.

Amtmaður hefur þess vegna sningið upp á því, ao Akureyri
her eptir verði lögsagnarumdæmi út af fyrir sig, og skyldi þar skipa
lögreglustjóra eða bæjarfógeta; væri þetta ráðlegt, bæði af því svo
stendur á, sem áour er á víkíð, og svo vegna þess, að fólksfjöldinn
þar fari allt af vaxandi, og verslunarstaður þessi í ö'brum greinum
taki framförum, er allt miðí til þess, að það væri mjög æskilegt,
að hann feingi hæjarstjórn ser. Með því ml sýslumaðurinn í Eyja-
fjaroarsýslu hefur geingizt undir, ef uppastungu amtmanns yrði fram-
geingt, að láta af hendi tekjur þær, er honum bera af verzlunar-
staðnum, en það eru einkum afgreiðslulaun af kaupförum, og má á-
líta, að tekjur þessar allar séu ao upphæð her um bil 200 rdl, :i
ári, þá hefur amtmaður haldið, ab ef 300 rd!. væri bætt víð þessa
200 rdl., er nú var um getið, til árlegra launa handa þeim, er tæki
að ser þetta nýja embætti, þá mundi mega fá mann í það, er til
þess væri hæfur og tekið hefði próf í lögfræði,

Hvað því næst læknisumsjón á Eskifir'bi snertir, hefur amt-
maður getíb þess, að læknirinn í Austfírðíngafjérðúngs-umdæmi, er
nær yfir baðar Múlasýslur og Austur- Skaptafellssýslu, hafi ávallt
híngað til btilð í Fjétsdalshðraðl, sem er miðhlutinn úr báðum Múla-
sýslum, og se það hera'b bæði híð fólksflesta í öllu umdæminu, og
sá hluti þess, er mest þurfi vi'b læknishjálpar; í þessu heraM hafi
og læknirinn nú bústað, og segir amtmaður, að læknirinn eigi þaðan
hægast til ferða til annara héraða í hinu víðlenda umdæmi hans,
þar sem fara er yfir torsótta fjaUvegu og lángar heiðar, og þánga'b
eigi þeir, sem læknis þurfi með, hægast ao sækja hann. En byggi
hann á Eskíflrðí, yrði honum ómögulegt að veita nokkra hjálp, er
teljandi væri, mestum hluta umdæmisins, vegna þess hvernig kaup":
staður þessi liggur vi'b. Her vi'b bætist, a'b þó læknirinn byggi þar,
yrðí sú umsjón, sem hann gæti haft með útlendum skipum, samt
sem á'bur ekki tryggjandi, er hann opt verour að vera burtu lángau
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tíma á ferðum til hinna fjarlægustu sveita í enu víðlenda umdæmi
hans. Af sömu ástæðu virðist það eigi heldur geta or~i~ til neinna
sannra nota, þó lækninum væri gjört að skyldu á hverju ári ímaí-
mánuði og júnímánuN að vera á verzlunarstaðnum, til þess að bíða
þess, að hin útlendu skip kæmu, eins og læknirinn, sem nú er, hef-
ur bobizt til, er honum hefur ekki þótt vera sín þar eins nauðsyn-
leg sumarmanuðlna, þegar vegir eru greíðfærír, þar hann þá geti
frá heimili sínu, þar sem hann mí. býr, og liggur ber um bil 4 mílur
frá verzhmarstaðnum, eins og áður er greint, komizt til Eskifjarðar
á einum degi, eða, eptir því sem sýslumaðurínn segir, jafnvel á 10
stundum.

Að síðustu hefur amtmaður getið þess, að hinum núverandi
lækni hafi eigi, þá er honum var veitt embættið, verið gjört að
skyldu að búa á Eskífírðí, og hafi hann kostað ærnu fe til bygg-
inga á ábýlisjör?:l sinni; álítur því amtmaður, a~ hann verði ekki
með réttu skyldaður til að flytja þaðan og taka ser bústa~ á Eski-
fírðí, ne heldur að hafa þar á sinn kostnað aðstoðarlækní, er tekið
hafi próf i læknisfræði.

þa?:l sest þannig, af því sem nú hefur verið til greint, á~nauð-
syn ber til, að gjöra einhverjar raðstafanír, til þess að fá betri lög-
reglustjórn á Akureyri og læknisumsjón á Eskífirðí.

Víðvíkjandl Akureyri væri það reyndar æskilegast, annaðhvort
að sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu tæki ser bristað á þessum verzl-
unarstað, eða a~ skipa þar lögreglustjórn út af fyrir sig. þetta
hvorttveggja virðist samt, nú sem st end u r, að vera ísjárvert, vegna
þess að af því risi töluverður kostnaður, Aptur er það öldúngis
nauðsynlegt að hafa þar mann, er bæði geti rannsakað skjöl skip-
anna og skrifa~ upp á þau, og einnig se() um, a() reglu se gætt á
verzlunarstaðnum ; hefur því stjórnin, eptir tillögum amtmanns, þegar
leyft, að borga megi fyrir fram 20 rdI. hreppstjóra þeim, er hann
hefur sett þar, og þessi störf, nú sem stendur, eru á hendur falin;
en það verður án efa nauðsynlegt að veit~ þeim manni meiri laun,
sem her eptir hefur störf þessi á hendi, ef menn eiga að geta haft
nokkra vissu fyrir því, að þeim verði gegnt, svo sem vera ber.

Sömuleíðls virðíst vera nauðsyn á a?:l gjöra, svo fljótt sem unnt
er, rá?:lstafanir til þess, að nauðsynleg læknisumsj6n fáist á Eski-
fírðl, og þar e~ það nú, eptir því sem á~ur er greint, má kalla ó-
gjörandi, sökum þess hvernig sveitir liggja, a~ skylda hlntaðeígandí
fjórMngslækni til a~ búa á verslunarstaðnum, ver~nr· að taka það
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til yfirvegunar, hvernig ráM~ verði úr þessu með hagfelIdasta móti,
þegar búi~ er al) fá um þetta efni nákvæmara álit embættismanna
þeirra á Íslandi, er hlut eiga að máli.

Á hinum 4 ö~rum verslunarstöðum, sem á~ur er getið, nefni-
lega: Reykjavík, Vestmannaeyjum, Stykkishólmi og Ísaflrðí, mun
ekki heldur verða hjá því komizt, þegar fram líða stundir, að gjöra
ýmsar ítarlegri raðstafanír, einkum til þess að auka lögregluvaldið.
þessi nauðsyn hefur þegar komið fram í Reykjavík, er lögreglustjóri
bæjarins hefur beðið um, a~ þar væri skipaður þriðjí lögregluþjónn-
inn, og hafa einnig í fjárhaldslögunum þetta ár verið veittir 200
rdI. til þessa úr rfkissjóðnum ; en þó var gjört rá~ fyrir, að þessi
greiðsla seinna kæmi niður á kaupstaðinn sj:ilfan; ríkisþínginu þótti
eigi heldur næg ástæða til að leyfa borgun 60 rda., er beðið var um
að auki, til kostnaðar, er hafa þyrfti við ýmsar lögregluráðstafanir,
er fyrir kynnu að koma í Reykjavík. Þa~ er og mjög líklegt, að
skipa þurfi a~ minnsta kosti einn lögregluþjón á hverjum hinna verzl-
unarstaðanna, þar sem útlend skip eiga fyrst a~ koma, eða a~ minnsta
kosti á sumum þeirra.

Nú þarf fe til þess að koma á ráðstöfunum þeim, sem her hef-
ur verið um rætt; reyndar er ekki, nú sem stendur, hægt a~ til greina
nákvæmlega hve mikið, en ætla má, að það nemi eigi meir en fá-
einum hundrubam ríkis dala í hverju amti. Með því nú a~ kostnað
þenna leiðir af leyfi því, er með lögum 15. aprílm. Í fyrra er veitt
útlendum þjóðum til þess að sigla til Íslands, þá er það sjálfsagt,
að hann eigi verður talinn með almennum gjöldum ríkisins, og hlýt-
ur því sá landshluti að bera hann, sem það er til nota, að versl-
unin er látin frjáls. Verslunarfrelsið er og veitt eptir innilegri ósk
íslendínga, og þa~ er því minni vafi á því, að þeir muni fúslega
taka að ser kostnað þenna, sem ráðstafanir þær, er á~ur er um get-
i~, eingaungu verða þeim Í hag og þeim til verndar.

Af þessum ástæðum hefur verið samið frumvarp það, sem er
her á undan, til opins bréfs, um það hvernig greiða skuli kostnað
þenna, í því skyni að leggja það fyrir alþíngí, er haldið verður í
sumar.

Um efni þessa opna brefs skal þess ennað eins getið, a'ð
Reykjavík verður sjálfsagt a~ greiða kostnað þenna úr bæjarsjöðn-
um, því þar er þegar komin stjórn ser á bæjarmálefnum, en hinu
samaverour eigi víð korníð á hinum verzlunaratöðunum, þar sem
eingin slík stjórn er, og einginn sjó'ður, er taka megi kostnaðinn úr;
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þess vegna er það ákveN~ í 1. gr. frumvarpsins, að greiOa skuli
kostnað þenna úr jafnabarsjéðí hvers amts; og má ætla, að með
þessu móti verðl mönnum hann lítt tilfinnanlegur.

þess er abur getið, að, nú sem stendur, verði eigi nákvæmlega
til greint, hve mikill kostnaðurinn muni verða; en á hinn bóginn
er nauðsyn til, að koma nú þegar á sumum af ráðstöfunum þeim,
sem ábur hefur verið um rætt; er stjórninni því í 2. grein frum-
varpsins áskilið, a~ mega ákveða til braðabyrgða, hvað telja skuli
með nauðsynlegum kosmaðí, og sjá um, að það verði borgað úr
sjóðum þeim, sem það eiga að greiða; en alþingi aptur á móti verði
gefi~ færi á, a~ segja álit sitt um þetta efnl, á~ur en nokkuð verð-
ur að fullu akveðíð um það, hvernig greíða beri kostnað þenna um
eptirkomandi t~.
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IV.

Frumvarp
til

opins bréfs, um a~ stofna byggíngarnefnd á verzlunarstaðnum
Akureyri.

1. gr.

A. verzunarstaönum Akureyri skal stofna byggíngarnefnd. Í henni
skulu vera þessir menn: sýslumaðnrinn í Eyjafjarðarsýslu, tveir menn
af íbúum verzlunarstaðaríns, er kosnir séu, með umsjón sýslumanns-
ins, af þeim, er ló~ eiga á verzlunarstaðnum, og enn tveir af íbúum
verzlunarstaðaríns, er amtmaðurinn álítur til þess hæfa; og á hann
öðrum fremur að nefna til þess þá menn, er bera skyn á húsa-
smíði, ef til eru.

2. gr.

Serhver sá, sem ná~ hefur fullum lögaldri, og hefur öflekkab mann-
orð, og ekki er sviptur umráðum fjár síns, á rett á þVÍ, a~ taka þátt í
kosníngu til byggíngarnefndarinnar, og er kjörgeingnr til hennar, ef
hann á tréhús eða steinhús (kaupstaðarhús) á ló~ verzlunarstaðarlns ;
þó mega verzunarstjórar kjósa og verða kosnir, þegar yfirboðarar
þeirra eru fjærverandí, þó þeir eigi sjálfir séu húseigendur.

3. gr.

Nefnd þessi á her eptir, samkvæmt tilskipun 17. növemberm.
1786, 5. gr., að taka til húsastæði til allra nýrra húsa, er byggja
skal, BYO og til garða, ef enn virðist vera rúm fyrir þá á ló~ verzl-
unarstaðaríns ; og einnig til jurtagarða, en til þeirra má þó að eins
taka brekkuna. Til þessa þarf eptir á að fá samþykki hjá amtmanni.
Síðan lætur sýslumaður mæla hlutaðelgendum út lóðír þessar; eiga
þeir svo að umgírða þær og nota innan tveggja ára; annars falla
þær aptur til verslunarstaðarins.
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Til þess verzlunarstaðurlnn her eptir geti orM~ byggður eptir
akveðínnl reglu, ber nefndinni enn fremur með samþykki amtmanns-
ins að ákveða, hvar auð svæð! megi vera, og hvar leggja skuli
strætin; á sýsluma~urinn í því skyni að gefa nefndinni skýrslu um
þær 16Mr, er hann einn áður hefur mælt út; skal svo nefndin
rita þær í serstaka bók, og svo löðír þær, er hún sjálf úthlutar.
Kostnað þann, sem leíðlr af því að útvega bók þessa, og aðrar þær
embættisbækur, er nefndinni kynni þykja víð þurfa til að rita Í

gjörðlr sínar og brðf, skal til braðabyrgða grelða úr jafnaðarsjöðí
amtsins, þánga~ til verzlunarstaðurínn sjálfur kann a~ eignast sjó~
út af fyrir sig.

4. gr.

Til þess að koma á betri reglu um hrisahyggíngar á verzlunar-
staðnum, og komast hjá hættu af húsbruna, ber nefndinni að geta
þess, er nú skal greina:

A. Ef nefndinni þykir þurfa að breíðka eitthvert stræti, eða
þoka einhverju eldra húsi aptur á víð, til betri varnar vm htisbruna,
eða til að fá greíðarí veg um veralunarstaðlnn, þá skal serhver sá,
sem úthlutuð hefur verið 6bygg~ ló~, er veit að stræti, skyldur til
að láta af hendi svo mikið af 16~ þessari, sem þurfa þykir til þess
strætíð verði nógu breitt, og skal einnig sá, er húsi~ á, vera skyldur
til, þegar hann byggir upp htisið á ný, að færa það aptur á víð,
eins og þarf; þó skulu þeir fá endurgjald fyrir það af verzlunar-
staðnum ; skal nefndin, með samþykki amtmannslns, meta það eptir
stærð og verði alls byggfngarsvæðíslns og rýrnun þeirri, sem það
hefur orðið fyrir, vi~ það að af því hefur verlð teklð, eður hús
flutt aptur á við, og jafna því niður á Innbría verslunarstaðarins
þannig, að helmíngurinn komi á hina eiginlegu húseigendur, eptir
flatamali húsa þeirra, en helminginn greiði allir þeir, er ló~ hafa
feíngíb tithlutaða, eptir stærð lóðar þeirrar, er hver hefur feíngíð, án
þess tillit se haft til þess, til hvers hún hefur verið notuð,

B. þess ber grandgæfilega að gæta, þá er bygg~ eru ný hús,
þar sem á~ur "var autt svæði, að þau hvergi nái saman vi~ hús þau,
sem í grennd eru, og skal ávallt vera 10 álna autt svið frá hinu
nýja húsi að næsta húsi í grennd vi~ það ; þ6 má á þessu svæði
byggja grindur eður aðrar gírðíngar, þær er skj6tlega mætti níður
brj6ta, ef húsbruni kæmi fyrir.

C. þegar byggja skal nýtt hús, á nefndin a~ ákve~a takmarka-
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línu þess út til strætisins, og aðrar reglur, sem henni þykir þurfa
a'ð gæta víð byggíngarlag hússins bæði að utan og innan, til trygg-
íngar mót húsbruna. Um þetta skal síðan leita samþykkis amtmanns.
Enn fremur ber nefndinni að gæta þess, svo sem verður, að iðnað-
arm enn þeir, er hafa þá atvinnuvegi, er óttast mætti að hljótast kynni
húsbruni af, fái hússtæði á afviknum stöðum. Svo skal nefndin og
hafa stöðugt gætur á öllum nýjum húsum, meðan þau eru í smíðum.
Einnig á hún að hafa umsjón með aðalviðgjörðum á húsum, og gæta
þess nákvæmlega, að þeir, sem hlut eiga að máli, hlýðí grannt reglum
þeim, sem þeim eru settar.

D. Serhver sá, sem ætlar a'ð byggja hús af nýju, eða breyta
gömlu húsi, eða gjöra talsverðar umbætur á því, á, áður en hann
byrjar á því, að gefa nefndinni það til vitundar, og fá skriflegar á-
kvarðantr hennar, er sðu samþykktar af amtmanní, um það, hvort
hann megi byggja, og eptir hverjum reglum, að því leyti sem snertir
augnamið það, sem um er getið í greininni e her á undan.

E. Ef nokkur byrjar á húsasmíði, á'ður en þessa se gætt, þá
:í bæði hann og meistari sá, er á hlut að malí, að greiða í bætur
frá 5 rdl. til 25 rdl, til fátækra á þeim stað, eptir úrskurði lögreglu-
d6msins; hinn fyr nefndi verður einnig að sæta því, að húsið 5e
rift'ð niður á hans kostnað, að því leyti sem það eigi er lagað eptir
þeim reglum, sem nefndin álítur að fylgja hefðl átt við srníðlð ; og
skal sýslumaður, ef hann kemst a'ð því, að byrjað er á smíði nokkru,
sem nefndin þarf að veita samþykki sitt til, en það hefur eigi verið
útvegað, undir eins banna, a'ð halda því áfram. Sömu bætur skal
sá og greiða, sem a'ð öðru leyti gjörir sig sekan í broti gegn reglum
þeim, sem nefndin eða amtmaðurinn hefur sett honum um byggíngu
eða "i'ðgjörð húsa, samkvæmt því sem her að framan er ákvebið ;
þó má eptir málavöxtum lækka bæturnar allt að 2 ríkisdölum ; má
og rífa þann hluta hússins, sem eigi er lagaður eptir reglum þeim
er settar voru.

5. gr.

Það, sem akveðíð er í reglugjörð þessari, skal einnig gilda um
hús þau á lóð verzlunarstaðarlns, sem eru byggð með torfþaki og
torfveggjum, og jurtagarða þá, er til þeirra heyra, að því leyti.t:sem
það getur yi'ð átt.
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Ástæður
fyrir

frumvarpi þessu.

Amtma~urinn yfir Íslands Norður- og Austur-amti hefur, a~ undirlagi
stj6rnar innanríkismálefnanna, samið og sent frumvarp til opins bréfs
um ab stofna byggínganefnd á Akureyri; er oplb brðf 29. maím. 1839,
um byggínganefnd í Reykjavík, lagt til grundvallar fyrir frumvarp þetta,
þ6 með ýmsum breytíngum og viðaukum, er virtust nauðsynlegir, ept-
ir því sem til hagar á áður nefndum stað. þótti amtmanni þab æski-
legt, og í vissu tilliti jafnvel nauðsynlegt, að slík nefnd yrbí stofnuð
svo flj6tt sem kostur væri á, og hefur hann íþví tilliti getið þess, að
skömmu eptir að verzlunin íslenzka var látin frjáls, hafi 20. aprílm. 1787
verið til tekin og mæld hiisastæðí handa Eyjafjarðar-kaupstað, er þá
var stofnaður ; hafi 16Mn að nokkru leyti verið keypt á kostnað kon-
úngs, eins og sjá megi af afsalsbrefi dagsettu 19. ágústm. 1793; en
16b þá, er kaupstaðnum hafi verið ánöfnu't, og hentug hafi veríð til
verslunar, hafi allt fram a~ árinu 1818, þá er regluleg mælíng var gjör~,
smátt og smátt fáeinir kaupmenn fyllt með fbúðarhúsum, geymsluhús-
um, torfkofum, kálgör~um og fl. þess háttar, og hafi þetta verið stað-
fest ári't 1821, með reglulegum mælíngabrðfum, er samin hafi verið
að tilhlutun yfirvalds þess, er hlut átti að máli. Amtmanni þykir nú
reyndar vera lítil von til þess, a't ná megi aptur nokkru af þeirri
16~, sem aðrir þannig eru búnir að taka undir sig; en því meiri astæða
se til þess að fara sparlega með híð litla svæði.sem enn er 6byggt
eptir, einkanlega að sunnanverðu víð verslunarstaðinn. Auk þessa
getur amtmaður þess, a~ yfirvöldin hafi, þánga't til núna seinustu
árin, að eins líti't skipt ser af húsabyggíngum á verzlunarstaðnum,
og hafi af því leitt, a~ það se eins og húsunum se hreytt hverju innan
um annað, án þess nokkurri rö't eða reglu hafi veríð fylgt í þessu,
og se því staðnum mikil hætta búin af húsbrunum.

Me~ því stjórnin nú einnig áleit það æskilegt, að stofnuð væri
bygginganefnd á Akureyri, er kaupverslun eykst þar, og fólksfjöldi
fer' vaxandi, þá hefur verið búíð til frumvarp það, sem her er á
undan, til opins bréfs um það að stofna slíka byggíngarnefnd; er
það að mestu leyti samið eptir frumvarpi því, er amtmaður sendi
híngað, þó með nokkrum breytíngum, og skal nú fara fáeinum orð-
um um hverja af greinum þess:
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Vi'ð 1. gr.

Her er stungið upp á því, a'ð byggínganefndin se skipuð á sama
hátt, eins og byggínganefndin í Reykjavík, eptir opnu bréfi 29. maím.
1839, 1. gr., þó er eldsvarnarforstjóranum sleppt, af því á Akureyri
er einginn eldsvarnarstjóri. þar er eigi heldur nein bæjarstjórn, eða
bæjarfulltrúar, og verður því að láta húseigendur í verzlunarstaðnum
kjósa tvo af nefndarmönnum; að minnsta kosti verður svo a'b vera,
þánga'ð til ef kaupstaðastjérn gæti komizt þar á. Eptir þessu virðíst
einnig kosníngarrðttur og kjörgeingi í nefndina eiga a'6 vera svo fá-
nm skilmálum bundin, sem fremst má.

Vi.'6 2. gr.

Amtmaður stakk npp á þVÍ, auk þess sem tekið er til í grein-
inni, að enn fremur skyldi heimta það, sem skílyrðí fyrir kosningar-
rétti, að hlutaðelgandi greiði útsvar til fátækra, og hafi ekki þegið
sveítarstyrk, sem enn se ógoldinn. En þar eð kosníngarrétturlnn eptir
nppástúngu amtmanns ins er bundinn vi'6 þab, a'6 eiga kaupstaðarhús,
Bern svo er nefnt, þótti það óþarft ab bæta þessu skilyr'6i víð.

Um kjörgeingi í byggíngarnefndina hafði amtmaðurinn aptur stúng-
i'b upp á því, að eigi skyldi heimta annað skilyrði fyrir henni, en full-
an lögaldur og óflekkað mannorð ; hafði hann í því tilliti getlð þess,
að á verslunarstaðnum væri a'6 eins einn embættismaður, einn lifsali,
og fáeinir kaupmenn, en allur þorri innbúauna væru iðnarmenn og
fátækir verkmenn, sem þurfi að nota allan tímann til að vinna fyrir
lífsnauðsynjum sínum, og a'6 það því muni veita torvelt, ab fá dug-
lega menn í nefdina, er beri skyn á það, sem til þess þarf. En eins
og það er óbrotnast, að setja hinar sömu reglur nm kjörgeingi, sem
um kosníngarrðtt, eins virðíst það eðlilegast, a'b þessi sýsla, sem varð-
ar húseigendur fremur en aðra, se að nokkru leyti falin á hendur
mönnum, er kosnir sen úr þeirra flokki, og ef menn óttuðust, að með
því móti yrði um of fáa a'b velja, þá ber þess a'6 gæta, að smtmað-
urinn eptir 1. gr. á að kjósa 2 af nefndarmönnum, og að honum er
boðið að nefna til þess öðrum framar þá menn, er beri skyn á húsa-
byggíngar; geta þannig íðnaðarmenn, er ekki eiga hús, komizt í
nefndina.

væ 3. gr.

þessi grein er tekin úr frumvarpi amtmannsins, og er hún a'ð
mestu leyti eins og 2. gr. í opnu brðíl 29. maím. 1830. Breytíngar

54



þær, sem gjörðar eru, eru mjög litlar, og hafa tillit tíl landþreíngslanna
á Akureyri. Eptir opnu breti 28. desemberm. 1836, er eigi Akur-
eyri frá þeim tíma kaupstaður, og hefur eigi kaupstaðarstjörn eða
sjó~ ser, hefur því amtmaður áliti~, að greíða mætti úr.jafnabarsjébi
amtslns hinn litla kostnað, sem um er getlb seinast Í greininni, og
þarf til að útvega embættisbækur og annað þess konar, og hefur
stjórnin fyrir sitt leyti ekkert á móti þVÍ, þó sjálfsagt með því móti,
að verslunarstaðurinn beri kostnað þenna, ef kaupstaðarstjérn kemst
þar á.

Vi~ 4. gr.

þessi grein, sem að mestu leyti er samkvæm 3. gr. í opnu brðfl
29. maím. 1839, er tekin úr frumvarpi amtmannsíns ; þó ber þess
að geta, a~ réttast hefur þótt, að sleppa fáeinum akvörðunum, el'
hann hafði vi~ bætt Í köflum greinarinnar B og e, og teknar voru
úr húsbrunatilskipun fyrir aveitahéruð í Danmörku, dags. 29. febrú-
arm. 1792 1., 2. og 9. gr.; því ekki þóttu þær vi~ eiga í þessu
frumvarpi. Vi~víkjandi ákvörbun þeirri, er stendur í kafla grein-
arinnar A, að eigendur hinna eldri húsa seu skyldir til, þegar þau
eru byggð upp af nýju, móti ttlhlýðilegu endurgjaldi að flytja þau
aptur á við, eins og þarf til þess a~ breíðka strætin, þá hefur amt-
maðurinn get.i~ þess, a~ breytíng sú, sem her se gjör~ frá því, sem
ákveN~ er í opnu bréfl 29. maím. 1839, komi af þVÍ, að sum af
hinum eldri húsum sðu mjög í vegi, þegar fara skal innan um verzl-
unarstabínn, og hljóti þVÍ að flytja þau, þegar þau verði bygg'ð upp
aptur, og hefur hann einnig álitiÐ, að sanngjarnast væri að greiða
endurgjald það, sem um er getið, á þann hátt sem her er á víkið,
þal), sem ákveN'ð er seinast í kafla greinarinnar E, stendur reyndar
í nánu sambandi víb ákvarðanir þær, er amtmaður stakk upp á
al) teknar væru úr húsbrunatilskipuninni 29. febrúarm. 1792, en
sleppt hefur veríð í þessu frumvarpi; en með þVÍ það virðist Í sjálfu
ser eiga vel víð, hefur það her eigi verið úr fellt.

Vi\) 5. gr.

þessi grein er samkvæm 4. grein í opnu bréfi 29. maím. 1839,
og virðíst ekkert vera að athuga við hana.
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v

. Uppástúnga
UIU það,

hvernig lagfæra megi jarðamatið á Íslandi.

Eptir a'ð jarðamat það, sem gjört var á Íslandi 1849 og 1850, hafbi
verið lagt fyrir alþíngi 1853, til þess að það segði álit sitt um það, hvað
gjöra skyldi, til þess að koma máli þessu í betra lag, hefur alþíngi í álits-
skjali sínu láti\) í ljósi þa\) álit sitt, að það séu reyndar svo margir
og miklir gallar og ósamkvæmni á jarðamati þessu, að það verði
ekki haft, eins og það er, til að gjöra nýja jarðabók yfir Ísland eptir
því, en þó mætti laga svo galla þessa, þó þeir séu miklir, a'ð fá
mætti úr því viðunandi jarðamat. þa'ð er í þessu tilliti einkum
tekið fram, að með einstökum undantekníngum, þá se, yfir höfuð að
tala, sæmilegur jöfnuður á jarðamatinu ekki að eins í hverjum hrepp
út af fyrir sig, heldur einnig milli hreppanna í sömu sýslu. þessi
kostur, sem hið nýja jarðamat hefur fram yfir jarðamör þau, sem
áður hafa verið gjörð í landinu, og sem kemur af því, a'ð matið í
hinum einstöku hreppum og sýslum er gjört af hinum kunnugustu
og greindustu mönnum, og her um bil eptir sömu grundvallarreglum,
er eptir áliti alþíngis svo mikilvægur, að ekki þykir ráð að ónýta
allt jarðamatið, sem gjört hefur verið, og hefur þíngíð því, einkum
af þessari ástæðu, mælt með því, að reynt væri að laga þá galla og
misfellur, sem eru á jarðamatinu.

Einn slíkur aðalgallí, sem endilega þyrfti a'ð laga, áður en jarða-
matið yrði notað til þess að byggja á því niðurjöfnun skattgjalda
eptírleíðís, er mismunurinn á jarðamatinu í sýslunum sín á milli, og
kveður alþíngi mismun þenna svo mikinn, a'ð jarðir séu í nokkrum
sýslum þannig metnar í samanburði við afgjöld þau, sem nú eru á
jörðunum, a'ð afgjöldin svari í nokkrum sýslum til 4 af hundraði,
en aptur á mót í sumum til 9 -12 eða meira af hundraði af mats-
verði jarðarinnar.
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því næst hefur þíngíð skýrt frá, a~ það séu einstaka hreppar,
þar sem jarðamatíð muni ekki vera sem bezt samhljó~a sín á milli,
og nær þetta einkum til jarðamatsíns í Snæfellsnessýslu, Dala- og
Barðastrandar-sýslu, ýmsra hreppa í Suður-Múlasýslu og nokkurra
einstakra í Nor'ður-Múlasýslu.

A'ð síðustu hefur alþíngi bent á, að ýmisleg aðferð hafi verið
höfð á ýmsum stöðum, þegar meta skyldi:

1. Bændakirkjueignir, þar e~ sumir matsmenn hafa dregið prests-
mötuna frá, þegar þeir möttu slíkar jarðir, en aðrir hafa ekkert
tillit haft til hennar.

2. Kúgildi jarða, þar e\) sumstaðar hefur verlð haft tillit til leig-
unnar af þeim, en sumstaðar ekki.

3. Höfuðból og hjáleigur, sem á sumum stöðum hefur verið metið
saman, en sumstaðar sitt í hvoru lagi.

4. Hlunnindi jarðanna, sem víða eru metin eptir misjöfnum
mælikvarða, og er það um leið ser í lagi tekið fram, að þa'ð
se mjög óvíst, hvort og að hve miklu leyti matsmenn hafi
haft nokkurt tillit til hinna svo nefndu húsmannatolla á sjávar-
jörðum.

5. Áföll og rýrnun, sem jarðirnar geta orðið fyrir.
Eptir að alþíngi hefur faril) mörgum orðum um ýmsa aðferð,

er hafa mætti til að laga jarðamatlb, hefur það áliti'ð það bezt rá'ð
til þess að bæta úr ósamkvæmni þeirri og göllum, sem á jarðamat-
inu eru, a~ sett yrði þriggja lllanna nefnd í Reykjavík, er skyldi
hafa þann starfa á hendi, bæði sjálf al'l laga þessa galla, að því
leyti sem hún getur nm þá dæmt, og, þegar það verður ekki gjört,
lín þess nákvæmari skýrslur fáist, al) vera ser þá úti um þær, bæði
hjá sýslumönnum, amtmönnum, próföstum og biskupi, og líka frá
ýmsum héruðum landsins fjær og nær, og hefur alþíngi í því skyni
sningíð upp á, al) nefnd þessari se leyft al) kjósa ser 3 menn í
hverju amtl, Vesturamtinu og Norður- og Austur-amtínu, og 1 í
Suðuramtínu, ef þurfa þætti, til þess al) fá hjá þeim þær skýrslur,
er nauðsyn þætti til bera, bæði um almennt ástand einstakra sveita
og héraða og um hinar ýmislegu reglur og aðferð, er jarðamatsmenn
hafa víð haft í ýmsum sýslum, o. s. frv. A~ endíngu hefur alþíngi
þótt nauðsynlegt, a'ð nefndin, þegar svo stendur á, ferðíst annaðhvort
sjálf eða sendi mann til einstöku héraða til a'ð leyta eptir nauðsyn-
legum skýrslum.

Um aðferð þá, er nefndin skuli hafa til að leysa ætlunarverk
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sitt af hendi, hefur alþíngi einúngis getið þess, að laga skuli jarða-
matið eptir þeirri grundvallarreglu, sem innanríkisstjórnin hafði kom-
ið fram með, "tekjum þeim, sem gjöra má rá~ fyrir af [örðunum,
eins og tekjur þessar verða fundnar eptir öllum skýrslum, sem geta
feingizt um þa~((; en að öðru leyti hefur þíngtð ekki stungið upp á
neinum nákvæmari reglum um það, hvernig fylgja skuli þessari a~-
alreglu, hvorki serstökum eða almennum, en hefur álitið það víst,
að reglur þær, sem nefndin setur ser til að lagfæra jarðamatíð eptir
hinum áður nefnda abalmælíkvarða, verði bæði almennar, og líka
verði þeim alstabar fylgt á einn veg, hvort sem nefndin ser ser fært
að gjöra þessar Ieiðréttíngar sjálf, eða hún, þegar ekki verður hjá því
kornizt, lætur aðra gjöra það, á þeim stöðum, þar sem hún getur
ekki sjálf verlð víð störf þessi, en það fljóti þó af sjálfu ser, að
þessari aðalreglu verði ekki fylgt, þegar lagfæra skal matið á bænda-
kirkjujörðum, kúgildum og öðru því, sem áður er talið nr. 1 til 5.

Eins og nú stjórnin víburkennír, að alþíngi auðsjeanlega hefur
látið ser mjög annt um þetta mál, er svo miklu varbar fyrir Ísland,
og gjört ser sannarlegt far um a~ fá þa~ leitt til lykta á bezta
hátt, eins hlýtur hún einnig að vera þínginu samdóma í því, að það
væri miög hraparlegt, ef jarðamat það, sem gjört hefur verið, yrði
með öllu ónýtt, þar sem þó má álíta, eptir því sem alþíngi hefur
sjálft viðurkennt, a~ það yfir höfuð að tala se gjört með mikilli alú~
í hverju einstöku beraði, og það því, hvernig sem á er litið, að
þessu leyti getur orðið til allmikil" gagns, og hefur kostað landið
ærið fe. þegar nú auk þessa er til greina tekið, að ef meta ætti
á ný alla fasteign í landinu, þá stæði það yfir í mörg ár, hvernig
sem að því væri farið, og leiddi af ser afarmikinn kostnað, án þess
nein vissa væri fyrir því, að betri árángur yrbí af því, en þessu
seinasta mati, þá hyggur stjórnin, að ástæða se til, aú taka uppá-
stúngu alþíngis til greina, að því leyti sem hún lýtur að því, að
reynt se að lagfæra jarðamatið.

Stjórninni þykir einnig vel henta a~ fela aðalumsjón með þess-
um störfum á hendur þriggja manna nefnd í Reykjavík, en aptur á
mót þykir það hafa illa tiltekizt, að nefnd þessari er ekki, eptir
uppástúngu alþingis, Ieingið í hendur neitt vinnandi verk. Nefndin
á sumsé, eins og áður er sagt, að laga jarðamatíð svo, a~ bætt verði
úr bæði aðalgallanum, ósamkvæmni þeirri, sem er á matinu í sýslum
sín á milli, og hinum minni göllum í hverri sýslu fyrir sig, og hafa
fyrir reglu við Ieíðrðttfnguna: "tekju1' þær, er notun jarðarinnar
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getur geftð af ser(', en alþíngi hefur ekki færzt í fáng a~ segja
fyrir, hvernig þetta verði fundið, en hefur sett hinum þremur nefnd-
armönnum í sjálfs vald bæði þetta og alla aðra meðferð málsins,
og eiga þeir þó ekki a~ ferðast um allt landið, heldur einúngis fara
stöku sinnum á einstaka stað. Um sjálfa hina nýju grundvallar-
reglu er það að segja, að það getur að sönnu verlð, a~ hún taki
hinni aðalreglunni fram, er á~ur var höfð, að því leyti, a~ hún er
án efa auðskyldari alþýðu, en þó ber þess a~ gæta, að hún í raun-
inni, eins og sýnt var í umræðunum á alþíngi, er mjög náskyld hinni,
sem á'ður var vi'ð höfð, þar eð fjöldi matsmanna hefur án efa sett
kaupverðið 25 falt víð notkunarverð eins árs.

Eptir uppástúngu alþíngis átti nefndin enn fremur í Reykjavík
a~ yfirfara allar jarðamatsbækurnar og finna, hvað af matinu þyrfti
að lagfæra, og síðan útvega skýrslur þær, er þyrftu til a~ lagfæra
það, hjá fulltrúum þeim, er hún kysi sjálf til þess út um landið,
hj;i embættismönnum og með því, al'l nefndarmenn ferðist einstöku
sinnum sjálfir. þa'ð liggur nú Í augum uppi, að þessi aðferð til að
fá þær skýrslur, er laga skal jarðamatíð eptir, eptir uppástúngu al-
þíngis verður bæði ólík, opt sníðín eptir hvers eins hugþótta, og
yfir höfu'ð að tala eingan veginn eins áreiðanleg eins og þau skýr-
teini, sem þegar eru feingin með störfum hinna skynsömustu manna;
en aðalgallinn á uppástúngu þessari er þó sá, a~ ekki er bent á
neina aðferð til að finna, hvað af jarðamatinu þarf lagfæríngar
víð, og eingin viss regla sett til að jafna hinn mikla mismun, sem á
matinu er, einkum í sýslunum sín á milli. Eptir umræðunum á
alþíngi eru nefnilega eingan veginn líkindi til, að í öllum jarðamats-
bókunum finnist þvílíkar skýrslur um matníng jarðanna, og aðferð
þá, sem höfð hefur verið, að nefndinni í Reykjavík, sem ekki getur
þekkt nógu vel til á öllum stöðum í landinu, verði fallð á hendur,
a~ skera úr, hverja hreppa skuli meta upp aptur; eins og án efa
mætti álíta þa'ð isjárvert, að gefa nefndinni vald til að raða til lykta
lagfæríngu á matinu Í sýslunum sín í milli eptir því, sem næst
verður komizt af hinum ófullkomnu skýrslum og upplýsíngum, sem
feingnar yrðu með þVÍ móti, sem aður er sagt, og það þess heldur,
sem næstum öllu matinu þá yrði töluvert að breyta, hækka eða
lækka, til þess að koma á þeim [öfuuðí, sem þörf er á.

Stjórnin álítur því, að nauðsyn beri til, að verkefni nefndarinnar
se nákvæmar takmarkað óg jíkveðíð, með því að taka það fram, er
hún á a~ starfa og tilgreina þá a~fer~,. er hafa skal til að gjöra
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þessa lagfæring á jarðamatínu, og þegar nú skal skýrt frá áliti
stjórnarinnar um, hvernig þessu megi verða bezt framgeingt, ber að
aðgreina það tvennt:

A. Lagfæringu á jarðamatinu í hinum einstöku sýslum; og
B. Jafnaðargjörð á mismun þeim, sem er á jarðamatinu í sýsl-

unum sín á milli.
Ad A.. Her kemur fyrst til umtals, að hve miklu leyti jarð-

eigendur geti heírntað, að lagfært se matið á einstökum jörðum.
En með því endurskoðun á matinu hefur alstabar verið gjör~ sam-
kvæmt tilskipun 27. maí 1848, svo að hlutaðeigendur glltU haft færi
á að kæra, þá virðist, að þeir geti nú ekki krafizt þess konar breyt-
ínga á matinu, sem þeir hafa annaðhvort ekki kornið með áður, eða
sem ekki hefur verið fallizt á vi'ð endurskoðun matsins eptir tilskip-
un 27. maí 1848, 4. gr., og reglugjörð fyrir yfirmatsmenn 1. sept-
emb. s. á. seinast í 3. gr. Ef öðruvísi væri að faríð, mundi leiða
af því endalausar vífllelngjur og allt of mikinn kosmað ; og ber
þess einnig að gæta, að fullkomnum jöfnuði á matinu á hverri ein-
stakri jörð verður aldrei nað, hvernig sem virt er, þegar meta skal
nokkur þúsund jarðir. En eins og það er sjálfsagt, ab þegar sjálf
jarðamatsgjörðin ber það með ser, að skakkt er farið í mati ein-
stakra jarða, þá á nefndin af sjalfsdaöum að lagfæra það, eins hlýt-
ur það að vera hlutaðelganda jarbelganda heimilt að benda nefnd-
inni á galla þann, sem á matinu er, til þess a'6 hann verði lagfærð-
ur, ef hann sest af sjálfri jarðamatsgjörðinni.

þar á móti verður a~ meta upp aptur þar, sem álíta má, að
rángt se matlð í einstökum hreppi fyrir sig í einhverri sýslu, sök-
um þess að matsennirnir hafa beitt ranglega reglu þeirri, sem gefin
er í tilskipun 27. maí 1848 um, a~ meta jarðirnar eptir söluverði
þeirra, og gagnstætt því, sem fylgt hefur verið við jarðamatið
annarstaðar í sýsl'unni, þar sem rett er að farið. Eins verður að
meta upp aptur, ef móti von í heilli sýslu hefur veríð höfð þvílík
raung aðferð, frábrugðin þeirri, sem ákveðin er í á~ur nefndri til-
skipun, er vírðíst að hafa haft töluverð áhrif á jarðamatíð.

þa'ð er nú varla gjörandi að fela. nefndinni í Reykjavík úrskurð
á þessu, þar það er ekki ætlandí, að hún þekki svo vel til alstaðar
á landi, eins og þörf væri á til þess. Þegar aptur á móti er til
þess lítíb, að á alþíngi er fulltrúi úr hverri sýslu á landinu (nema,
ef til vill, frá Vestmannaeyjum, sem ekki getur komið til greina,
þar eð allar jarðir þar eru ríkiseign), vir'ðist það eðlilegast, að það
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væri falið alþíngi - og mætti þá, ef þörf gjörMst, leingja nokkuð
alþfngistfmann -, að takastþenna starfa á hendur, og mætti gjöra
það á þann hátt, a~ hinir kosnu alþingismenn úr hverju amti geingju
í nefnd til að rannsaka jarðamatsgjörðírnar fyrir alla hreppa í um-
dæminu, og bæru svo undir úrskurð alls alþíngis, hverja hreppa skyldi
meta upp aptur.

Við þetta ynnist, a~ úrskurður sjálfs alþingis yrM feinginn um
þetta merkis-atríðí, og yrM þannig líka gjört um það miklu fljótar
en annars yrM, og a~ þínglð feingi á þenna hátt yfirlit yfir jarða-
matið í öllum sýslum landsins og kynntist þannig öllu ásigkomulagi
málsins, eins og æskilegt er. Nefndin feingi þá líka undir eins að
vita, hverja hreppa á að meta upp aptur og ástæ~)Urnar fyrir því,
og gæti hún þá undir eins byrjað á störfum sínum og þyrfti ekki
annað en til Ielðbeíníngar, þegar meta skal upp aptur, a~ senda
eptirrit af jarðamatsbékunum fyrir þá hreppa, sem alþíngi hefur á-
kveðið að meta skuli upp aptur.

Ef nú samt alþíngi litist ekki að hafa þessa aðferð, þá yrði a~
fela hverjum amtmanni á hendur á fundi, er haldinn væri hjá hon-
um, ásamt kunnugum manni úr hverri sýslu, er til þess væri kos-
inn, að yfirfara jarðamatíð í hverjum hreppi og ákveða síðan, hverja
hreppa skuli meta upp, og yrði þ:l atkvæðafjöldi að skera úr því.
Alþíngi skal heimilt, ef það vill, sjálft að velja þessa menn fyrir
sýslurnar, og ætti þessi kosníng þá a~ fara fram fyrir þínglok, en
annars skal amtmaðurinn gjöra það, þó ætti ab sneiða hjá, að kjósa
til þess neinn af þeim mönnum, er hafa starfað að hinu fyrra jarða-
mati eða að yfirmatinu.

Verði þessi aðferð hö~, þarf samt að senda amtmannlnum allar
jarðamatsbækur fyrir hvert amt og getur nefndin þá ekki tekið til
starfa, fyrri en úr því er skorlð á þenna hátt, hverja hreppa skuli
meta á ný og jarðamatsbækurnar em sendar henni aptur.

Þegar þá er búið að skera úr því, hverja hreppa skuli meta
upp aptur á einhvern þann hátt, sem nú var getíð, ætti amtmaður-
inn í hverju umdæmi að nefna til 5 menn aðra en þá, sem verið
hara í fyrra yfirmatinu, til þess, samkvæmt tilskipun 27. maí 1848,
4. gr., undir umsjón sýslumannsins, að meta upp aptur þessa ein-
stöku' hreppa í sýslunni, eptir hinni aður nefndu reglu: ,,25 falt
verð móti tekjum þeim, sem notkun jarðarinnar gefur eiganda (', og
ætti yfirmat þetta líka að skýra frá, í hverju það mismunar frá hinu
fyrra mati. þessir menn ættu þá að hafa þá fæðíspenínga, sem til
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er tekið í tilskipun 27. maí 1848, 6. gr. A~ öðru leyti má það
ætla, að þetta verði ekki mjög mikið verk, þar e'6 rnatíð í hverri
sýslu, eptir sögn alþíngis, er yfir höfuð að tala allvel gjört, og þarf
ekki umbótar víð nema á stöku stöðum.

Eptir að þannig er húi'ð að meta aptur í hinum einstöku hrepp-
um, skal sýslumaðurinn senda jarðamatsgjörðína til amtmanns, er þá
sendir hana ásamt líliti sínu til nefndarinnar í Reykjavík, og skal
nefndin síðan setja víst ver~ á jarðirnar í hreppum þeim, er metn-
ir hafa verið upp aptur, eptir öllum þeim skírteinum, gömlum og
nýjum, er þannig eru feingin, samkvæmt hinni áður nefndu al-
mennu reglu.

Auk starfa þess, er nefndin þannig hefur, ætti hún einnig að
laga allar þær misfellur, sem sjá má af sjálfum [arðamatsgjörðunum.
þar sem alþíngi einkum hefur bent á, a'O ólík aðferð hafi verið höf'O
á matinu á prestsmötunni, kú gildum, hjáleigum, o. s. frv., ætti nefnd-
in fyrst að koma ser saman um vissa aðferð, og lagfæra síðan það,
sem þarf, þar sem raung aðferð au'Osjáanlega hefur verið höfð.
þao er auðvitað, að nefndin ætti beinlínis sjálf að laga þessa galla,
þar sem hún hefði nægar skýrslur í höndum til a'6 gjöra það, en
þar sem þær vanta, ætti nefndin að geta heimtað, að bætt væri um
híð eldra jarðamat með yfirmati eptir tilsk. 27. maí 1848, 4. gr., og
skyldi þar farið eptir þeirri aðferð, er nefndin hafði fallizt á.

Þegar þessum störfum er lokið, má ætla, að leiðrétt Be jarða-
matið Í hverri sýslu fyrir sig.

A,l B. þó að það nú tækist, sem vonandi er, ab koma jöfn-
uðl á jarðamatið milli hreppanna sín á milli í sýslunum hverri fyrir
sig með þeirri aðferð, sem her er stúnglð upp á, er þó ekki ná'Oaðal-
tilgángi jarðamatsíns, þeim, að fá nýja áreiðanlega jarðabók fyrir
allt landið, er byggja mætti á greiðslu opinberra gjalda, fyrri en
misjöfnur þær milli sýslnanna, sem áður er getíb, eru lagfærðar.
Alþínglð hefur, eins og á'Our er sagt, ekki lagt neitt rá'O við, til
að leysa úr þessum vanda, er það án efa hefur ætlazt til, að þeg-
ar búið væri að lagfæra jarðamatíð í hverri sýslu fyrir sig, mundi
nefndin geta komið réttum jöfnuði á jarðamatið í sýslunum sín á
milli, með því að hækka matið í sumum þeirra og lækka það í
sumum, eptir því sem hún hefur bezt vit á og eptir öllum skýrsl-
um þeim, er feingnar eru.

þa'O virðíst nú þó liggja í augum uppi, að þess konar lagfær-
íng, sem gjörð er einúngis eptir álitum, yrðí lángtum óárei'Oanlegri
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og meira að handahófi, heldur en ef höf~ væri almenn regla, sem
geingi eins yfir allt.

Þegar amtmaðurinn í Norður- og Austur-umdæminu sendi jarða-
matsgjörðimar í því umdæmi, benti hann á, að hafa mætti afgjöld-
in, sem nú eru á jörðunum, til þess a~ jafna með þeim jarbamatið,
og tók hann það fram, að þó upphæðin á afgjöldunum svari ekki til
gæða hinna einstöku jarða, mundi samt, þegar afgjöldin af öllum
jörðum í hverju byggðarlagi fyrir sig eru lögð saman, upphæð allra
afgjaldanna standa her um bil í sama hlutfalli víð verðið á jörðun-
um í kaupum og sölum í einu byggbarlagi sem öðru, og mundi því
upphæðin á afgjöldunum í hverri sýslu fyrir sig geta verið mæli-
kvarði fyrir því, hvernig jafna eigi matsverðinu niður á jarbar-
hundrubin.

Þíngi~ hefur nú reyndar fært það til móti þessu, að ef þessi
mælikvarði væri hafður, yrbí a~ álíta það tvennt gefíb, sem eingan
veginn er það, fyrst: a~ jafngöðar jarðir væru með nálægt því jafn-
háum leigumála alstaðar á landinu, og í annan stað : að aðalregla
sú fyrir jarbamatinu, sem til er greind í tilsk. 27. maí 1848, þ. e.
"sanngjarnt verð jarðarinnar í kaupum og sölum",hafi verið vi~ höf1l
eptir sömu skoðun og frá sama sjénarmíði alstaðar í landinu.

Þa~ vírbls nú samt, a~ her se nokkur misskilníngur á, því hin
á~ur nefnda uppástúnga fer, eins og fyr er sagt, eingan veginn fram
á, a~ afgjöld einstakra jarða séu í neinum nákvæmum jöfnuði
víð gæði þeirra - því væri svo, hefbí verið óbrotnast, að ákveða
vírðíngarverbíð beinlínis eptir afgjöldunum og setja síðan dýrleik á
jörðina eptir því -, heldur er það ætlað, að munur sá, sem er á
leigumála á einstökum jörðum, þar sem eptirgjaldið er annaðhvort
mjög mikið eða mjög líti~, geti ekki haft nein stórvægileg áhrif á
leigogjöldin i allri sýslunni, þar e~ ætla má, a~
mismunur þessi á of" háum og of lágum leigumála jafni sig her um
bil upp, þar eð fyrir því;má án efa rá~gjöra, a~ menn fylgi al-
mennt sömu reglum vitbyggínguá jör~um í hinum ýmsu heru~)Um
landsins, og mun það því varla eiga ser stað, að jarðir í einstökum
sýslum séu yfir höfuð byggðar annaðhvort mikils til of lágt eða mik-
ils til. of hátt, þóa~ svo kunni a~ vera um einstakar [arðír í sýsl-
unni. því ver~urekki neita'b,a~ menn geta ekki með þessari að-
ferð feíngíð fullkominn· jöfnuð milli ýmsra hðraba, en um slíkan
jöfnuð getur her ekki til mála komið, heldur að eins um þann jöfnu~,
sem er nokkurn veginn nærri lagi, því annars yrði að sleppa öÍlu
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jarðamatinu og láta eina og sömu menn meta á ný hverja jörð á
landinu, og mundu gánga til þess mörg ár, og verða af því sá
kostnaður, er landið gæti varla rislð undir.

Þa~ er því ætlað, að fela eigi nefndinni þann starfa á hendur,
að semja skýrslu um upphæð á eptirgjaldi þVÍ, sem nú er á [örðun-
um í hverri sýslu, og í hverju hlutfalli það stendur vi~ allt virð-
Ingarverð það saman lagt, sem nú hefur verið sett á jarðirnar Í
sýslunni. þetta getur ekki verið mjög fyrírhafnarmikið, af því að
skýrslur eru til um upphæð eptirgjaldsins í skrám þeim, sem farm
er eptir, þegar alþíngisskattinum er jafnað niður, og um prestejarðir
má hafa þá sömu aðferð, sem til er greind í umburðarbrðfí dóms-
málastjórnarinnar 18. júlí 1848 um það, hvernig meta skal jarbar-
gjöld af eignum þeim, sem jarðelgandi býr sjálfur á, þegar alþíngis-
skatt skal greiða.

Lagfærínguna á mismuninum milli sýslnanna sín á milli yrðí
þá að gjöra á þann hátt, að álíta öll núverandi jarðarafgjöld í sýsl-
uuni eins og leigu af matsverði allra jarðanna í henni til samans, og
breyta svo vlrðíngarverbínu í sýslunum eptir jarðarafgjöldunum sem
leigu af jaröeígnínní, þegar búið er að finna upphæð þeirra. þegar
afgjald allra jarðanna í sýslu svaraði t. a. m. til 4 af hundraði af
matsverði jarðanna í sömu sýslu, í annari til 3 af hundraði og í
hinni þriðju til 5 af hundraði, o. s. frv., þyrfti ekki að breyta mats-
verðinu í hinni fyrstu sýslu, en í hinum ætti þá að lækka það eður
hækka eptir afgjaldinu.

A~ þessu búnu ætti alþíngíð, samkvæmt tilsk. 27. maí 1848,
5. gr., a~ ákveða, hve mörg jarðarhundruð skuli koma á hverja
sýslu, og er þá ekki svo míkið undír því komið, hversu stór hin
nýja hundraðatala verður á öllu landinu, eins og því, að rðttur jöfn-
uöur se á hundraðatalínu á jörðunum sín á milli, og hefur því stjórn-
in ekkert á móti því, að haldið se framvegis hinu gamla hundraða-
tali landsins. Aptur á móti virðíst hið nýja hundraðatal ekki eiga
að vera. minna en það, sem nú er, einkum vegna þess vað jarðartí-
undin er eitt hið helzta af tekjum prestanna, sem ekki mega verða
minni en þær eru.

A~ endíngu ætti nefndin, þegar hún væri búin með lagfæríng-
arnar undir staflíð A, að skipta níbur hundraðatali því, sem verður
í hverri sýslu, á jarðirnar eptir hinu lagfærða mati í hverri sýslu,
og ætti með því öllu starfinu að vera lokíð.
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Þegar þannig væri búið a'ð fá jarðabók fyrir allt landið, yrði
máli\) síðan borið undir álit alþingis, fyrri en það er lagt undir úr-
skurð konúngs.
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VI.

Lög
um breytíngu á nafni peníngamyntar þeirrar, sem nú gildir,

dags. 10. febrúar 1854
(sem fylgdu konúnglegu álitsmáli, hver lagaboð ættu að mí

lagagildi á Íslandi, af þeim, er út hafa komið í Danmörku á árun-
um 1853 og 1854).

1. gr.

Ríkisbánkamynt sú, sem lögboðin var með tilskipun, dagsettri
5. d. janúarm. 1813, skal upp frá þessu nefnast ríkismynt og dalir
þeir, sem samkvæmt henni verða slegnir, 181/2 úr hverri mörk hreins
silfurs á kolnisvog, skulu heita ríkisdaIir.

2. gr.

Allir hinir eldri innanlands-peníngar, og sömuleiðis brilfpeníngar,
sem löglega gánga manna á meðal, skulu og framvegis vera gjald-
geingir eptir þeim reglum, sem híngað til hafa um þá gilt; þ. e.
einn rfkísbánkadalur skal gilda eins og einn ríkísdalur, SYO eða svo
margir ríkisbánkaskildíngar eins og jafnmargir skildíngar ríkismynt-
ar, o. s. frv.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser al) hegða.
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VIÐBÆTIR,
B.

Lagaboð og reglugjörðir stjórnarinnar,

sem út eru komnar, síðan alþíngi "ar slitið

1853.
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I.

Lög
um

siglíngar og verzlun á Íslandi.

Ver Friðrik hinn Sjöundi, af g u ð s ná~ Dan-
merkur konúngur, Vinda og Gauta, hertogi í Slesvík,
Holtsetalandi, Stórmæri, þettmerski, Láenborg og
A I den bor g. Gjörum kunnugt: Lög þessi hefur ríkisþíngíð fall-
izt lÍ og Ver staðfest meb samþykki Voru:

1. gr.
Eptírleiðís skal öllum innanríkiskaupmönnum vera heimilt a~

taka utanríkisskip á leigu, og hafa til verzlunar sinnar á Íslandi, þó
skulu þeir gæta þess, sem fyrir er mælt í lögum þessum.

2. gr.
Utanríkisskipum skal einnig leyft vera að hleypa inn á þessar

hafnir á Íslandi: Reykjavík, Vestmannaeyjar, Stykkishólm, Ísafjörb,
A.kureyri og Eskífjörð, þó ekki hafi þegnar Danakonúngs leigt þau.
þó eiga skipstjórar, undir eins og þeir koma, að gefa lögreglustjór-
anum það til vitundar, og séu þeir ekki útbúnir með tilhlýðileg
heilbrígðls-skírteíni, verða þeir að láta rannsaka heilsufar skipverja,
og í öllu hegða ser eptir því, sem yfirvaldið segir fyrir. En ekki
mega þeir selja neitt af farminum ne kaupa aðrar vörur en þær,
sem skipverjar þurfa sjálfir til nauðsynja sinna eða skips síns, fyrri
en þeir hafa fullnægt skilmálum þeim, sem settir eru til að geta
verslað, og einkum útvegað ser íslenskt leíðarbréf, og skal yfirvaldíð
hara vandlega gætur á þessu.

3. gr.
Svo skal einnig utanríkismönnum leyft vera héðan í frá a~ sigla

upp öll löggild kauptún á Íslandi og vcrzla þar. þó eiga öll utan-
ríkis skip, sem koma beinlínis frá útlöndum, a~ koma fyrst inn á
einhverja af höfnum þeim, sem nefndar eru í 2. grein, aður en þau
Bjgla upp aðrar hafnir á landinu, svo a'b þess verði gætt, sem boN'b
er í te~ri grein. Einnig mega utanríkismenn eins og innanríkismenn
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flytja vörur hafna :í. milli á Íslandi, og eins fara kaupferðir milli
Íslands og annara landa Danaveldis, þó má ekki hafa utanríkisskip
15 lesta og þaðan af minni til vöruílutnínga, hvorki hafna á milli á
Íslandi, ne milli Íslands og hinna hluta ríkisins. A'ð öðru leyti mega
bæði utanríkis- og Innanríkís-menn, án þess a'ð vera bundnir víð
nokkurn tíma, selja vörur sínar eða leggja þær upp til sölu hjli
fastakaupmönnum á öllum löggildum kauptúnum á Íslandi, og eins
verzla vi'ð landsbria í 4 vikur, þ6 einúngis af skipi, á þann hátt,
sem fyrir er skipað um verslun lausakaupmanna, og má verzlun
þessi ekki fara fram á landi, hvorki í byrgjum, húsum, tjöldum, né
nokkru öðru skýli.

4. gr.
Allir, hvort þeir eru innlendir eða útlendir, sem ætla að versla

:'Í Íslandi, og flytja þangað eða þaðan vörur, eiga að kaupa íslenzkt
leiðarbréf fyrir hvert skip, er þeir hafa til slíkrar verzlunar, og hverja
ferð. Á leiðarbréfinu skal standa nafn skipsins, heimili þess og
stærð, og einnig nafn skipstjóra, og skal útgjör'ðarma'ður skipsins vitna,
að þetta se rétt, og hinn danski verzlunarfulltrúi, þar sem nokkur
er, en annars yfirvaldib á utanríklsstöðum, eða tollheimturáðið á
ínnanrfkísstöbum staðfesta þann vitnisburð. Þegar leiðarbrðfið er
keypt handa skipi, sem fer til Íslands, gildir það fyrir ferðina þang-
að, fyrir ferðir hafna á milli á Íslandi -- ef skipið ekki um leið fer
til annarar hafnar erlendis _. og fyrir ferbína aptur til einhverrar
hafnar fyrir utan Ísland.

Ef leíðarbréf er keypt á Íslandi fyrir skip, sem annaðhvort á
þar heima og fer þaðan, eða sem korníð er til Íslands leiðarbréfs-
laust, en er tekið á leigu af kaupmannnl, sem býr þar, þá gildir
Ieíðarbrðfið fyrir ferðina fF:i Íslandi og til Íslands aptur, ef skipið
kemur aptur, á'ður en 9 mánuðír eru liðnir frá því, að það fór af stað,
Þegar öbruvísí er ástatt, eg leiðarbréf er keypt á Íslandi, og einkum
þegar skipstjóri, sem kominn er leíðarbrðfslaus, vill kaupa það, til
þess að geta verslað fyrir sjálfan sifl', og flutt farm frá Íslandi,
gildir leíðarbréfið að eins fyrir þær Ierðlr, sem farnar eru hafna lí
milli á Íslandi, og fyrir ferðina frá landinu.

5. gr.
Íslenzk leiðarbréf fást hjá stjórn innanrikismálanna, hjá hinum

dönsku verzlunarfulltrúum í heldri kaupstöðum í Norðuralfunnt, þeim
er víð sjó liggja, hjá lögreglustj6runum á þeim 6 höfnum á Íslandi,
sem að framan eru nefndar, og hjá landf6etanum á Færeyjum.
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Þegar búið er að nota lelðarhréfin, og skipíð ætlar til útlanda,
skal skila þeim til lögreglustjórans á þeim stað á Íslandi, sem skipið
fer seinast frá, en ef skipið fer til Danmerkur eða hertogadæmanna,
til tollheimtumannsins á þeim stað, þar sem skípíð leggur inn og
segir til farms síns, og í Altóna til forseta bæjarstj órnarinnar.

6. gr.
Fyrir serhvert íslenzkt Ielðarbrðf, sem gefið er út samkvæmt

ákvérðunum þeim, sem getið er í 4. gr. laga þessara, skal greiða 2
rdl. gjald af hverju lestarnimí í skipinu eptir dönsku máli, hvort
heldur þa~ er innlent eða útlent, og hvort heldur það hefur nokk-
urn farm eða ekki, eða hver farmur, sem á því er, og skal gjald
það greiða, lítJur en leil'larbrefitJ er látil'l af hendi.

þar á móti er afnumið leiðarbréfagjald það, sem ál'lur hefur
verið, gjald það, einn af hundraði, sem híngað til hefur verið greitt,
þegar íslenzkar vörur voru fluttar úr Danmörku, og sömulelðís gjald
það, 2 rdl. 32 sk. af hverri lest, sem híngað til hefur verið greitt af
þeim skipum, er flutt hafa vörur frá Íslandi til útlanda.

7. gr.
Ef skipið á heima í því ríki, þar sem lagður er hærri tollur á

dönsk skip og farma þeirra en á þau skip, sem eiga heima í ríkinu
sjálfu, ákveður komingur, hvort og al'l hve miklu leyti borga skuli
fyrir þau aukagjald til rfkíssjððsins fram yfir það, sem til er tekið
í 6. gr. her að framan.

8. gr.
Hver sá utanríkísmaður, sem frá útlöndum siglir til Íslands til

verslunar, skal auk lelðarbrðfs, hafa vöruskrá, sem skýrir greinilega
frá farminum, og skal hún vera staðfest af hinum danska verzlunar-
fulltrúa, ef nokkur er þar, en annars af yfirvaldi nu ; sömuleiðis skal
hann hafa fullgild skilríki fyrir því, all hvorki míslíngar, né bóla,
Ila aðrar næmar sóttir gángi þar, sem skipið fer frá, eða meðal skip-
verja, og skulu skilríki þessi einnig vera staðfest af danska verzl-
unarfulltrúanum eða yfirvaldinu. Fyrir hvorn flokk um sig af stað-
festíngum þessum, og eins fyrir þá, sem nefnd er í 4. gr. laga
þessara, á danski verzlunarfulltrúinn 6 sk. af hverri lest, sem skipið
tekur, eptir dönsku máli. Slíka vöruskrá skulu einnig þau skip
hafa meðferðis, sem eptir 2. gr. laga þessara vilja versla með vörur,
Bern þau flytja til Íslands.

Skip þau, sem koma til Íslands frá tollstöðum í ríkinu, mega
í stað vöruskrár nota tollskrá þaðan, sem þau fara, en dönsk skip,
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sem frá útlöndum sigla til Íslands, verða að hafa vöruskrá og heil-
brígðisskírtelni, eins og á'ður er sagt um utanríkisskip.

Jafnskjótt og skípið hefur hafnað sig á Íslandi, skal sýna lög-
reglustjóranum bæði Ieiðarbréfið og hin önnur skilríki, sem nú voru
talin, og ritar hann á þau; á hann fyrir það 16 sk. af lestarrúmi hverju
í skipinu eptir dönsku máli, ef skipið er að fullu affermt eða fermt
innan hans lögdæmis, en ef skipið affermir eða ferm ir í höfnum, sem
ekki liggja undir sama lögdæmi, skal greiða helmíng af tððu gjaldi
til lögreglustjórans á hverjum stað, þar sem skíplð er affermt eða ferrnt.

Á hverjum stað, þar sem nokkuð er ferrut eða affermt, skal
gefa lögreglustjóranum skýrslu um það. Allt, sem affermt er, skal
rita á vörusknína eða tollskrana, en á seinasta staðnum, sem skipið
kemur á, skal skila þessum skjölum til lögreglustjórans, er sendir
þau til stjórnar innanríkismálanna.

9. gr.
Öll afbrigði gegn reglum þeim, sem framan eru taldar, nema

stórglæpir sðu, svo sem svik og falsan, varða 10 til 100 rdI. sektum
til fátækrasjéðs á þeim stað, en séu þau ítrekuð, þá tvöfalt meira,
og má gánga svo eptir sektunum, að leggja löghald á skip og farm,
og selja á uppboðsþíngt svo mikið af farminum, sem þarf í sektar-
gjald og málskostnað.

10. gr.
Að öðru leyti eru þeir utanríkismenn, sem sigla til Íslands,

skyldir að hegða ser eptir lögum þeim, sem þar gilda, einkum a~
því er verzlun snertir, og á stjórn innanríkismálanna að sjá um, að
prentað verði bæði á danska og frakkneska túngu ágrip af hinum
helztu ákvörðunum um verslunina á Íslandi, og skal festa ágrip þetta
við serhvert íslenzkt Ieíbarbréf, Serhver lögreglustjóri á Íslandi skal
sjá um, að utanríkismenn gæti þeirra lagaboða, sem þá snerta.

11. gr.
Konúngurinn hefur í hyggju að ákveða gjör og birta þær breyt-

ingar á forminu á því, hvernig fá megi og nota íslenzk leíðarbrðf,
sem þörf er á, þegar öllum innanríkismönnum nú er leyft að taka
utanríkisskip á leigu og utanríkismönnum að verzla á Íslandi, eptir
því í hverj u skyni Ieíðarbrðfið er veitt.

12. gr.
Víg þessi fá gildi 1. dag aprílmanaðar 1855.
Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser að hegða.

Gefið í höll Vorri FriðriksbMg, 15. dag aprílmdnaðar 1854.
Undir Vorri konúnglegu hendi og innsigli.

72



II.

Opið bréf
um það, a~ fastakaupmenn á Í,;landi megi sigla á a~ra staði lí landinu

en hin löggildu kauptún.

"VerFriðrik hinn sjöundi, o. s. írv.
Gjörum kunnugt: Eptir þegnlegu frumvarpi alþíngis hefur

Oss þóknazt a~ skipa fyrir á þessa lelð :
Kaupmönnum þeim, sem hafa fasta verzlunarstabí á Íslandi,

skal vera heimilt a~ sigla þaðan á aðra staði á landinu en hin lög-
gildu kauptún, og ekki einúngis a~ flytja þánga~ vörur þær, er þeir
hafa selt landsbúum á verzlunarstöðunum, heldur einnig kaupa þar
íslenzkar vörur, og selja Innbúum korn, ateínkol, víð, salt, tjöru,
járn og hamp.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser að hegða.
Gefi() í höll Vorri Frið1'iksborg, 19. dag maímánabar 1854.

Undir Vorri konúnglegu hendi og innsigli.

Ill.

Auglýsing
um

það, hvernig fá megi íslenzk leíðarbrðí.

Eptir fyrirmælum íslenzku siglínga- og verzlunar-Iaganna 15. dag
aprflmanaðar 1854 hefur innanríkisstjórnin þegnsamlegast borið
undir Hans Hátign konúnginn, að innanríkisstjórnin me~i í umboði
konúngs löggilda þau hin íslenzku leíðarbrðf, sem um er geti() í 5.
grein te()ra laga, og hefur Hans Hátign allramildilegast þóknazt að
fallast á þessa uppástúngu og einnig, að leiðarbréf þessi skuli vera
svo Iátandí, sem greinir í formi því, sem fest er ,'i() auglýsing þessa.
þeir, sem "ilja fá íslenzk leiðarbrðf, skulu beíða þess bréflega eitt-
hvert af yfirvöldum þeim, sem nefnd eru í 5. grein í lögunum 15.
apríl 1854, en víki þeir bón sinni til innanríkisstjórnarinnar, skal
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rita bónarbðflð á stlmplaðan pappír, 4. flokk Nr. 4; með brefi þessu
skal fylgja skýrsla fr.i útgjörðarmanni eða útgjörðarmönnnm skipsins
UIU nafn skipsins, heimili þess og stært> og einnig UIU nafn skip-
stjóra, eins og krafizt er í 4. gr. laganna 15. apr. 1854, og skal
skýrsla þessi vera staðfest, eins og fyrir er mælt í hinni 4. grein,
sem þegar var nefnd.

l>etta auglýsist þannig öllum, er hlut eiga al'l máli, til eptir-
breytni.

Stj ó rn In n a n rík i smá I a II II a, 4. dag desembermrínaðar 1854.

Vi Frederik den Syvende, &. &.
G j ör e v i t te rI i gt: at, eftersom islandsk Söpas er begjært for
Skibet . . . . . . . . . . . . . . , der er bestemt til at afgaae fra
· til , og det paa den i Louen af 15de
April 1854 § 4 bcstemte Maade er godtgjort, at [ornæimte Skiú
· . . . . . . . er hjemmehiirende i . . . . . . , stort . . . . . . . .
danske Commercelæster og fört af Skipper . . . . . . . . fra
· , samt da den i Loven af 15de April 1854 § ..
fastsatte Afgift er erlagt med . . . Rdlr. Rigsmönt pr. dansk Com-
mercelæst, i Alt med et Belöb af . . . . . . . . . . , saa byde og
befale Vi Alle og Enhæer af Vore Embedsmænd og Undersaauer,
som dette Vort Pas [oreoises, at lade bemeldte Skib med dets
indehavende Eolk, Passaoerer, Gods og Ladning passere, uden
nogen Hinder. Ophold eller Molest i nogen Maade at gjÖre.

Dette Siipas gjelder kttn for de Reiser, Skibet i Overeens-
stcmmelse með Locen. af 15de April 1854 § 4 er berettiqct til at
foretage, og iövrigt bör Shivets Fðrer holde sig de i Lovgivningen
indeholdte Bestemmelser om Benyttelsen og Tilbageleveringen af
islandske Söpas nöie efterrettelig, og skal det navnligen som hidtil
være forbudt, under nogensomhelst Paaskud at udlaane, bortleie,
pantsætte, sælge eller under nogensomhelst Prætext at overlade et
saadant islandsk Siipas til noget andet Skib.
Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjöbenhavn, den ... 18

Under Vort Kongelige Segl.
Etter Hans Kongelige 1I1ajestæts allernaadigste Befaling.
Islandsk Söpas

fm' Skibet . . .
('ra .
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IV.

Opið bréf
um

fjölgun þíngatæða í Árnessýtiin.

Ver Friðrik,hinn ~jöundi, o. s. frv.,
Gjörum kunnugt: ab eptir a~ Ver höfum meðtekið álitsskjal

alþíngis um frumvarp, er fyrlr það lieful1 hrib lagt, til fjölgunar þíng-
staða í Árnesssýslu, hefur Oss þÓknázt .'að skipa fyrir á þessa Ieíð :

Í Árness-sýslu skal taka upp aptur hina fornu þíngataði í hrepp-
um þeim, sem her segir: á Nesi fyrir Selvogshrepp, Stokkseyri fyrir
Stokkseyrarhrepp, Gaulverjabæ fyrir Gaulverjabæjarhrepp, Stóru-Sand-
vík fyrir Sandvíkurhrepp, Vælugerði fyrir VilIíngaholtshrepp, Hraun-
gerðl fyrir Hraungerðlshrepp, Húsatópturn fyrir Skeibahrepp og Stóra-
núpi fyrir Gmipverjahrepp. Og skulu hreppsbúar í hverjum þessara
hreppa skyldir til, eptir fyrirmælum sýslumanns, að byggja ný þíng-
hús, svo væn og rtimgób, að ekki verði neitt ab þeim fundið,

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega að hegba.
Gefið í höll Vorri Kristjánsborg, 22. dag febrúarmánaðar 1855.

Und i r Vor ri k 0 n úg I e g II hen d i 0 gin n sig Ii.

V.
Opið bréf

um
bann gegn byssuskoturn á sel á Brelðafírðl á íslandi.

Ver Friðrik hinn sjöundi, o. s. frv.
Gjörum kunnugt: Eptir. .þegnlegu frumvarpi alþíngís hefur

Oss þóknast að skipa fyri~á· þessa leíð :
Öll byssuskot á alls konar sel, af hverju kyni sem er, skulu

hððan í frá vera bönnub fyrir innan línuna frá Bjargtaungum íBarða-
strandarsýslu til Öndverðamesa í Snæfellsnessýslu. Ef móti þessu er
brotið, liggja víð sektir og skað~b~~~. eptirtilsldpun 20. júní 1849.
5., 15. og 16. grein.
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A~ öðru leyti stendur víð það, sem fyrir er mælt í greindri
tilskipun, um veíðí á Íslandi.

Eptir þessu eiga allir hlutaðelgendur ser þegnlega að hegða,
Gefi~ í höll Vorri Friðriksborg, 22. dag marzmánaðar 1855.

Undir Vorri konúnglegu hendi og innsigli.

VI.

Auglýsing
um

aukagjald fyrir sum utanríklssklp, sem sigla til Íslands.

Eptir uppástúngu innnanríkisstj órnarinnar hefur Hans Hátign kon-
únginum 22. dag þ. m. allramildilegast þólmazt að skipa svo fyrir
samkvæmt lögunum um siglíngar og verzlun á Íslandi 15. dag apríl-
manabar f. á. 7. gr., að öll utanríkisskip, sem sigla til í~lands til
verzlunar, nema þau, sem eiga heima í Stóra-Bretlandi eða Írlandi,
eigi fyrst um sinn, frá 1. apríl þ. á. til 31. marz 1856, auk gjalds
þess, sem til er tekið í 6. gr. í greindum lögum, enn fremur a~
greiða 2 rda. aukagjald af hverju lestarrúmi í skipinu eptir dönsku
máli, nema Því að eins, a~ fullgild sönnun verði færð fyrir því, að
skip þegna Danakonúngs hafi fullkomið jafnrétti víð innlend skip í
því landi, þar sem skipið á heima, eða að þab land eptir samningi
víð hina dönsku stjórn se undan þeglb ákvörbunlnní í 7. gr. i opt-
nefndum lögum.

þetta auglýsist þannig öllum, er hlut eiga að máli, til eptir-
breytni.

Stjórn Innanríkismálanna, 24. dag maramanaðar 1855.

Vil.

Tilskipun
um

sunnu- og helgi-dagahald á Íslandi.

'Ver Friðrik hinn Sjöundi, o, s. frv.,
Gjörum kunnugt: Eptir að V~r höfum mebteki~ þegnlegt á-
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litsskjal Vors tnia alþíngís um frumvarp, er fyrir það hefur verið
lagt, til tilskipunar um sunnu- og helgi- dagahald á Íslandi, bjöbum
Ver og skipum fyrir á þessa leíð :

,. 1. gr.
A sunnudögum og öllum öðrum dögum, sem eptir lögum þeim,

er nú gilda, á að halda heilaga, má, einkum um messu tímann, einga
önauðsynlega vinnu vinna, og eingar almennar eða hiívaðamíklar
skemmtanir fara fram, fyr en eptir míbaptan, þó með þeim nákvæm-
ari ákvörðunum, sem til eru teknar í tilskipun þessari.

, 2. gr.
A tíma þeim, sem til er tekinn í 1. gr., skal einginn starfa ao

utanbæjarvinnu, eða vinna þá vinnu neina, sem svo mikill skarkali
verour af, að það trufli aðra í guðrækilegum hugleíðíngum þeirra.
En eins og vinna sú, er lýtur að heimilisstörfum, eða sem menn
stundum geta þurft víð ser eða öðrum til bjargar, er undan þegin
áour nefndu banni, eins skal það ekki heldur bannað, að nota tíma
þenna um heyskapartímann til að þurka hey og hirða það, þegar
ekki má draga þenna starfa vegna veðurs eða af öðrum slíkum á-
stæðum, Fiskimönnum skal og heimilt á tíma þeim, sem til er
tekinn í 1. gr., ekki einúngis að vinna að nauðsynlegum störfum,
sem ekki mega dragast, til abbjarga veiblskap sínum og velbitdlum,
heldur skal þeim einnig leyft, þegar mikið liggur víð, einkum í fiski-
leysisárum, eða þegar brim og gæftaleysi hafa leingi tálmað sjó-
sóknum, að róa til fiskjar og leggja net eða léðír, Mala má og í
mylnum á þessum tímum. Farmönnum, er í neyð hafa leitað til
hafnar, skal og leyft að ferma og afferma og bæta skip sín, og má
hjálpa þeim til þess, sem þeir þurfa. Ferma má einnig og afferma
lÍ þessum tíma önnur skip, þegar svo stendur á, að nota verður til
þess gott veður og hagstæban vind. þó má einga af þessum athöfn-
um vinna, meðan á sjálfri messunni stendur á þeim stað, nema brýn
nauðsyn beri til.

, 3. gr.
A tíma þeim á sunnudögum og öðrum helgidögum, þegar al-

mennt ekki má vinna þess konar vinnu, sem til er tekin í 2. gr.,
má hvorki kaup ne sala fara fram í búðum kaupmanna og annara
sölumanna og skulu búðlr þessar vera lokaðar. þó skal lyfsölum
heimilt á öllum tímum dags að selja læknisdóma ; það skal og allt
undan skilio,'semþarftil athjUkIilftal sjúkum mönnum, eða þegar
svo stendur á, a~'einhver þa'tt~'ðtrár' bjalpar ,,~, .sal11kvæmtreglu
þeirri, sem til er tekin í 2. gr.
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4. gr.
Gestgjafar eða aðrir veitíngamenn mega ekki fyrri en eptir mið-

aptan, á sunnudögum eða öðrum helgum, veita mönnum áfeinga
drykki eða leyfa spil í húsum sínum, en veita mega þeir mat eða
þess konar hressíngu þó fyr se.

5. gr.
Allar þær athafnir, sem hávaðl er ab, og einkum það, að menn

fari margir saman á veiðar, er bannað á tíma þeim, sem til er tekinn
í 1. gr., en ekki er hverjum einstökum manni bannað að fara á veiðar
nema um messutímann. Alls konar óp og háreysti skal og harðlega
bönnuð á tíma þeim, sem til er tekinn í 1. gr., einkum um messu-
tímann, bæði úti á strætum og inni í húsum, og skulu lögreglumenn
gæta þess, og ef á liggur taka þá höndum, sem á móti brjóta.
þess skal og gætt, a'ð börn gjöri eingan hávaða á strætum og að
fólk flykkist ekki saman í kirkjugarðínum eða úti fyrir kirkjudyrun-
um einkum um messutímann.

6. gr.
Ekki skal þíng halda á drottinsdögum eða helgum dögum, enda

þó komið se fram yfir þann tíma, sem til er tekinn i 1. gr., eða
gegna fóeta- eður skjalaskrífara-stdrfum, halda skiptífundl, uppboðs-
þíng, eða gegna nokkrum öðrum dómstörfum. þó er það undan
skillð, þegar svo stendur á, a'ð dómstörf eður önnur alþýðleg störf
verða ekki dregin að skablausu fyrir aríðandí málefni.

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

7. gr.
Ekki skal heldur halda sveltafundi eður aðra almenna fundi

nema á rúmhelgum dögum, þó mega sveitastjórar halda aukafundi
eptir messulok á sunnudögum og helgidögum, þegar á liggur, og hent-
ugleikar sóknarprestsins leyfa. Beri svo við, að þeim, er hlut eiga
að máli, liggi mjög míkíð á, a'b einhver almennur fundur se haldinn
á sunnudögum eða helgidögum eptir míbaptan, og fundinum er svo
hátta'b, að hann getur hvorki hindrað þá, sem á honum eiga að vera,
frá að fara í kirkju, ne valdið neinni óreglu, þá mega lögreglumenn
leyfa, a'ð hann se haldinn á þeim tíma. Þegar ö'bruvísi er ástatt en
her segir, má ekki gjöra neina auglýsingu um að halda fund á sunnu-
degi eða ö'ðrum helgum, hvorki í blöðum eða á annan hátt.
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8. gr.
Ekki má kenna í neinum skólum á sunnudögum og helgidögum

um messu tímann.
9. gr.

Daginn fyrir sunnudaga og helgidaga má ekki halda neina dans-
leiki, og eingar almennar skemmtanir leingur en ímesta lagi þangað
til einni stundu fyrir miðnætti, Í páska viku eða á hinum almenna
bænadegi og kvöldin fyrir fni míðaptnl má slíkt með eingu móti
leyfa. Allan bænadaginn skulu menn ekki gegna neinum óþarfa-
störfum. Slík störf og allar skemmtanir á almennum skemmtistöb-
um skulu einnig banaaðar fyrsta dag í hinum þremur stórhátíðum.

10. gr.
Fébótum skal það sæta, ef brotið er móti þessari tilskipun vorri,

og skulu þær vera í fyrsta skipti 32 sk. til 10 rdl., annað skipti 1-
20 rdl., þriðja skipti 5 - 40 rdI. Verði nokkur optar brotlegur, skal
herða á hinum akveðnu fjársektum. Bætur þessar ná til allra, sem
taka þátt í brotinu, svo sök verði gefin á, hvort sem þeir sjálfir brjóta
móti lagaboðínu eða koma öðrum til að gjöra það, en þegar sektin
er akveðín, skal farið eptir því, hvað hver hefur tílunníð, t. a. m. að
sá, sem hefur ólöglegar veitíngar á sunnudögum eða helgidögum, skal
almennt sæta harðari hegníngu en gestirnir. þar að auk skulu gest-
gjafar þeir, auk sektarinnar, gjalda jafnmikið fe, og þeir hafa ábatazt
við lagabrotíð, og þegar þeir brjóta í þriðja skipti skulu þeir einnig
missa rétt til að hafa atvinnuveg þann, er þeir hafa þannig ráng-
lega með farið.

11. gr.
Fðsektírnar skal gjalda í fátækra sjóð, og geti hlutaðeigandi

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

12. gr.
Ef að brotið lýsir serlegum mótþróa eða augljósri fyrirlitníng á

kristilegri síðseml, má annaðhvort hækka fjársektina fram yfir það, sem
til er tekið í 10. gr., eða, eptir því sem á stendur, dæma hinn brotlega
í fangelsi til vatns- og brauðs-hegningar í Reykjavíkur- þínghá og í
vandarhagga-refsíngu annarstaðar á landinu.

13. gr.
Embættismenn þeir, er lögreglu eiga að gæta, eiga vandlega og

hyggilega að sjá um, a~ fylgt se reglum þeim, sem eru íþessari til-
skipun Vorri. Se nokkur í vafa um, hvort eitthvað, sem hann "ill
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gjora, geti staMzt eptir tilskipuninni eður ekki, getur hann leitað álits
lögreglustjóra, og ef honum vírðíst það ekki vera á móti grundvallar-
reglum tilskipunarinnar, getur hann leyft það, Virl'list Iögreglustjóranum,
a~ brot á móti tilskipuninni hafi kornið af fyrirgefanlegum misskilningi,
skal hann ab eins vara hinn víð, og ef þörf er á, gefa út auglýsíng
mönnum til leíðbeíníngar og viðvörunar, og tjáir ekki upp frá því að
afsaka sig með þekkíngarleysi eða misskilníngi.

14. gr.
Allar sakir um brot á móti tilskipun þessari skal fara með og

dæma eins og Iögreglumál. Þegar brotið er ekki meira en svo, al'l
bætur liggja víð, má amtmaður skera úr málinu samkvæmt tilskipun
dags. 24. dag janúarmán. 1838, 10. gr.

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

se eptir þessari tilskipun Vorri, og reyna til með viðvörun og áminn-
ingum al'l aptra mönnum frá al'l brjóta móti tilskipuninni, og einkum
láta ser vera annt um að innræta mönnum þá sannfæríng, að þeir
verði fúsir á að færa ser guðsþjónustuna í nyt. þeir skulu einnig
vil'l og við, og að minnsta. kosti einu sinni á ári, brýna ítarlega fyrir
söfnuðinum, hve árí'bandi það se að sækja opt kirkju með guðrækilegu
hugarfari. Prófastar og biskupinn skulu einnig bæði á emhættlsferðum
og endrar nær reyna að komast eptir, hvort þessarar tilskípunar Vorrar
er gætt.

16. gr.
þessar framan töldu ákvarðanír gilda ekki um þá, sem sýna þjón-

um kirkjunnar ósóma og ofbeldi eða með annari óhæfu trufla helgi
kirkjunnar, og skulu þeir sæta refsingum eptir fyrirmælum og aðal-
reglum laga þeirra, sem um þa~ gilda. En það, sem í tilskipun dags.
29. dag maímán. 1744 er akveðíð um drottins daga og annara helgi-
daga-hald, og ákvarðanir þær, sem þar eru um refsíngar fyrir helgi-
dagabrot, skal nú tekið úr Iögum.

Eptir þessu eiga allir hlutaðelgendur ser þegnlega að hegða
Gefið í höll Vorri Friðriksborg, 28. dag marzmánaðar 1855.

Undir Vorri konúnglegu hendi og innsigli.
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vm.

Opið bréí,
er Iögleiðír á Íslandi liig 30. júní 1850 um ávísanir embættislauna

og þess konar, sem og um borgun slíkra launa fyrir fram.

Ver Friðrik hinn Sjöundi, o, s, frv.
Gjörum kunnugt: Eptir að Ver höfum meðtekið þegnlegt á-

litsskjal Vors trúa alþíngis, um að gjöra gildandi á Íslandi lög 30.
júní 1850 um ávísanir embættislauna og þess konar, sem og um
borgun slíkra launa fyrir fram, bjóðum Ver og skipum fyrir á þessa leíð :

1. gr.
Frá 1. ágúst 1850 skal borga út bæði konúngspenínga og líf-

eyri konúngsættarinnar og öll embættlslaun, sem tekin eru af ríkis-
sjó~num, eptirlaun og bíðlaun fyrir hvern mánuð og fyrir fram "i~
byrjun hans.

2. gr.
þ6 maðurinn deyi á þeim mánuði, eða fái lausn frá embætti, þarf

ekki fyrir það a~ greiða aptur neitt af þeim launum, sem hann hefur
feínglð fyrir fram fyrir þann mánuð,

3. gr.
ön ný embættislaun, eptirlaun eða bíðlaun byrja með 1. degi hins

næsta mánaðar, eptir það að veitt hefur verið embættið, gefin lausn frá
embætti, eða maðurinn hefur daíð, nema það se í einstökum tilfellum til
tekið með berum orðum, að launin skuli reikna frá einhverju seinna
tímabili.

4. gr.
Af eptirlaunum og bíðlaunum fæst ekkert meira fyrir fram úr

ríkissjéðnum en mánaðarborgun sú, sem til tekin er í 1. gr.

5. gr.
Af launum þeim, sem eru 1000 rd, að stærð og minni, má fá

borgað út fyrir fram, ef serleg og brýn nau~synber til, allt að
fjórMngi árslaunanna, svo að ekki se sett. veð fyrir eða vextir af
goldnír, og skal það þá aptur goldið í seinasta lagi á 2 árum með því
að draga %.t hluta á manuðí af laununum. Sá, sem hefur feingtð
slíkt lán, getur ekki feíngíð neitt þess konar lán a~ nýju, fyr en ár
er liN~, frá því hann hefur endargoldið fyrra láni~.

Af hærri embættislaunum getur slíkt lán einúngis feingizt, ef
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svo stendur á, að skipt er um embætti víð manninn, án þess a~ hann
hafi æskt þess, og a~ öðru leyti með því skilyrði, sem á~ur er nefnt.

, ~ .: ~
. :6'. gr.'q ;

Skyndilán þau, sem til þessa tíma hafa verið veitt, skal endur-
gjalda með því ao draga fd laununum á hverjum nuínubi .eptír ruí-
kvæmari ákvdrðun ríklsfjérstjórans, svo framarlega sem önnur skil-
yrbl hafa ekki verlö til tekin, þegar láni~ var .veltt, Meo það, sem
hefur verið borgað út fyrir fram, má fara eiIis 'og með veitt skyndilán.

Í ríkisreikníngnum skal gjöra nákvæma grein fyrir því, sem á
því ári hefur endurgoldizt í launa-afdrætti og þeim skyndllánum,
sem enn eru ógoldin.

7. gr.
Uppgefin eru þau skyndllán, sem tilfærð em í hinni serstöku

uppskript, sem fram er lögð, á~ stærð 25,139 rd. 55 sk., og einnig
þau skyndilán, sem veitt voru fyrir 1841, og tílfærð eru í hinni al-
mennu uppskript, stafliú A, 1. röð (Conto) undir Ö, ao stærð 1850 rd.

Eptir þessu eiga allir hlutabelgendur ser að hegða.
Gefio í höll Vorri Friðriksborg, 31. dag majmanaðar 1855.

Undir Vorri konúnglegu hendi og innsigli.

IX.

Opið breí,
sem

Iögleíðír á Íslandi, me~ nokkrum breytíngum, lög 5. janúar 1851,
um skyldu embættismanna til ab sjá ekkjum sínum borgið

með fjárstyrk eptir sinn dag.

Ver Friðrik hinn ~jöundi~ o. s. frv.,
Gjörum kunnugt: Eptir að Ver höfum meðtekið þegnlegt á-

litsskjal Vors trúa alþíngls, um a~ gjöra gildandi á Íslandi með
nokkrum breytingum, lög 5. janúar 1851, um skyldu embættismanna
til ao sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk eptir sinn dag, bjóð-
um Ver og skipum fyrir á þessa lelð :

1. gr.
Serhver embættismaður, sem hefur embætti, eða biðlaun, og sem

samkvæmt eptirlaunalögunum hefur rett til eptirlauna, og ekki er
fullt sjötugur ao aldri, er skyldur til í hinni dönsku líf8fjár- og fram-
færslu-stofnun, sem rfkissjéðurínn ábyrgist, að sjá ekkju sinni borgíð
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með f~styrk æfilángt, sem byrjar víð dauða hans, og að minnsta
kosti er 1/5 hluti af þeim embættislaunum hans, sem koma til álita,
þegar eptirlaun hans eru reiknuð út samkvæmt 4. gr. sömu laga, þó
ekki meiri en 600 rdI. árlega.

2. gr.
Undanteknir eru embættismenn þeir:

1) sem eru fullt sextugir að aldri, á~ur en þessi lög koma út, og eru giptir;
2) sem, á~ur en þessi lög koma út, hafa þegar, samkvæmt skyldu sinni,

se~ ekkju sinni borgið, með þeim hæstu eptirlaunum eða leigufe
. æfilángt, 400 rdl., samkvæmt híngað til gildandi reglum, á meðan
þeir ekki fá meiri embættislaun, því ef svo er, leggst skuldbindíngin
eptir þessu lagaboði á þá, að því leyti er launaviðbótina snertir;

3) sem sanna fyrir rfkisfjárstjérnlnnl, að ekkjum þeirra se á annan
hátt se'ð borgið æfilángt með ekki minni árlegum tekjum, en
fjárstyrkur sá er, sem ákveðinn er í 1. gr:

Loksins eru einnig prestar undan teknir, og skal um skyldu
þeirra að sjá fyrir ekkjum sínum standa við það, sem nú er í lög-
um, þangað til serstakt lagaboð gjörir breytíngu :í því.

3. gr.
Einginn prestur má gefa saman í hjónaband nokkurn embættis-

mann, sem á rett til eptirlauna, fyr en hann með vitnisburðarbréf
frá hlutaðeigandi amtmanni hefur sannað, að hann se undan þeginn
þeirri skyldu, að sjá ekkju sinni borgið með fjárstyrk eptir sinn dag,
eða að hann hafi sent amtmanni beiðni til ríkisfjárstjórnarinnar um
að mega leggja í lífsábyrg'ðarsjó'ðinn. Ef út af þessu er brugðið,
varðar það 100 rdl. sekt til fátækra á þeim stað.

4. gr.
Ríkisfjárstjórnin skal gæta þess, a'ð skyldur embættismanna til

a'ð sjá ekkjum sínum borgið, verðí uppfylltar eins og vera ber, og
getur, ef á þarf að halda, krafizt þess af yfirbobara hvers eins, að
honum se þraungva~ til þess með sekt.

5. gr.
Tillögin tillífsfjár- og framfærslu-stofnunarinnar skulu greidd einu

ári fyrir fram, og skal draga þau bæð! af embættislaunum og af bíð-
launum eða eptirlaunum hlutaðeiganda.

6. gr.
Þegar tillögunum verður ekki haldið inni á þenna hátt, og þau

eru ekki greidd á gjalddaga, skal ríkisfjárstjórninni heimilt a'ð borga
þau fyrir fram IÍr ríklssjéðnum, sem aptur á móti á rett á, að fá
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penínga sína endurgoldna með lögtaki, samkvæmt tilskipun dags. 2.
júním. 1830, þó skal greiða hina almennu borgun til fóetans. Ef
hlutaðeigandi deyr, á~ur en endurgjald næst, skal halda eptir fram-
færslufð því, sem ekkjunni hefur verið ætlað, þánga~ til fe það, sem
þannig hefur veríð borgað fyrir fram, er endurgoldið.

7. gr.
VerM þeirri abferð, sem um er getíð í 6. gr., einhverra orsaka

vegna ekki vi~ komið, eða ef einhver embættismaður fær lausn eptir-
launa- og blðlauna-laust, á~ur en hann hefur lokið því, sem hann á
a'b grelða til lífsfjár- og framfærslu-stofnunarinnar, þá skal, ef van-
rækt er a~ greiða tillögin, þegar svo stendur á, gilda híð sama, sem
um þá, er sjálfrá'bir eru hluttakendur í stofnuninni.

8. gr.
Lífsfjár- og framfærslu-stofnunin er skyld að taka víð hverjum

embættismanni, sem hluttakara. fyrir það framfærslufé, sem hann á
að sjá ekkju sinni borgið með eptir 1. gr., gegn því, a'b hann útvegar
ser lögboðínn læknísvítnísburð, a'b lífi hans se eingin bráð hætta búin.

9. gr.
Ef maðurinn hefur Ieíngíð skilnaðardóm víð konu sína, er hann

eptirleiðís laus víb þá skyldu, a'b sjá konu þeirri borglð sem ekkju,
er hann hefur skili'b víð, og á hann rett á að gánga úr lífsfjár- og
framfærslu-stofnuninni, samkvæmt reglum þeim, sem gilda um sjálf-
ráða hluttakendur.

Þegar hjón skilja eptir samkomulagi, er það undir því sam-
komulagi komið, a'b hve miklu leyti maðurinn er laus víð þessa
skuldbindíngu. Ef slíkt er ekki berlega til tekið, víðhelzt skuldbind-
íngin, að svo miklu leyti sem embættistekjur þær snertir, sem mað-
urinn hafbí, þegar skilnaðurinn varð,

10. gr.
Þegar sá maður, sem se'b hefur ekkju sinni fyrir framfærslufé

gegn æfílaungu tíllagí, fær síðar lausn frá embætti með eptirlaunum,
á hann rett, á að fá gjald það, er hann er skuldbundinn til að greiða
eptir þessu lagaboðí, mínnkað a~ tiltölu víð eptirlaunln, og eptir
því skal reikna framfærsluféð.

Eptir þesssu eiga allir hlutaðeigendur ser a'b hegða.
Gefi'b í höll Vorri F'1'ið'1'iksborg, 31. dag maímánaðar 1855.

Undir Vorri k o n ú n g l e g u hendi og innsigli.
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X.

Tilskipun,
sem

lögleíðír á Íslandi lög 5. janúar 1851, um eptirlaun.

Ver Friðrik hinn ~jönndi. o. s. frv.
Gjörum kunnugt: Eptir a~ Ver höfum meðtekið þegnlegt á-

litskjal Vors trúa alþíngis, um að gjöra gildandi á Íslandi lög 5.
janúar 1851, um eptírlann, bjóðum Ver og skipum fyrir á þessa leíð:

1. gr.
Serhver sá, er konúngur hefur gjört að embættismanni og launað

er af sjóN ríkisins, á rett á, að fá eptirlaun eptir lagaboði þessu,
þegar honum er veitt lausn frá embætti fyrir aldurs sakir eða heilsu-
lasleika, eða annara orsaka vegna, sem honum er ósjálfrátt.

Me~ lagaboðí skal ákveða, hverja embættismenn konúngur setur,
en þangað til slíkt lagabob er gjört, verður það eptir sömu reglum
og híngað til, þó þannig, a~ þau embætti, sem samkvæmt reglum
þeim, sem híngað til hafa gilt, hafa ekki veitt rett til eptirlauna,
skulu heldur ekki gjöra það eptir þessu lagaboði, eins og a~ hinu
leytinu serhver sá, sem, þegar þetta lagaboð kemur út, er í þvílíku
embætti, að hann eptir þeim híngað til gildandi reglum hefur getað
vænzt eptirlauna, en embættið nú eptir þessu lagaboði veitir ekki
rett til eptirlauna, skal eiga heimtíng á eptirlaunum fyrir sjálfan sig.

Hinn sama rett til eptirlauna eiga þeir embættismenn, sem hafa
embætti vi~ ríkisþfngið, eða víð stofnanir þær, hverra tekjur og gjöld
eru ákveðin í ríkisfjárlögunum.

þó einhver se settur embættismaður um hríð, hefur hann ekki
reU til eptirlauna.

Sveitirnar ákve~a sjálfar, að hve miklu leyti embættismenn þeirra
geti feíngíð eptirlaun, sem og hversu mikil þau skuli vera.

2. gr.
Eptirlaunin verða borguð úr ríkíssjdðnum, a~ svo miklu leyti sem

þau ekki verða greidd á annan hátt, samkvæmt reglum þeim, sem
híngað til hafa gilt um það efni, eða seinna kynnu að verða ákveðnar.

Af konúngspeníngunum og lífeyri konúngsættarinnar hvoru fyrir
sig greiðast eptirlaun þau, er á þeim hvíla.
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Þegar konúngaskipti verða, eða þegar einhver sá lífeyrir, sem
nú er, CI' á enda, verður í hvert skipti ákYe~i~ með serstöku laga-
boðí, hver eptirlaun rfkíssjóðurinn skuli greiða í því tilliti.

3. gr.
Eptirlaunin skal reikna eptir tímaleingd þeirri, sem hlutaðeig-

andi hefur þjónað sem embættismaður með eptírlaunarétti, og eptir
upphæðinni að meðaltali á embættislaunum þeim, er hann hefur haft
5 síðustn árin, á~ur en hann fekk lausn frá embættinu, eða í öll
þau ár, sem hann hefur þjóna~ embætti, svo framarlega sem það
hafa ekki verið fimm ár, þannig ab:
fni 0- 2 .íra þjónustu veiti 1/10 af launaupphæð. a'ð meðalt. í eptirlaun
» 2-4 2/10

" 4-7 ---- %0
» 7-10 -tIl 0
» 10- 20 %0
" 20--21 :H/6O

» 21- 22 -- :l%o

» 22-23 -- 3%0
» 23-24 - :1%0
» 24-35 3%0

))25-26 3%0
))26-27 :l7/60

» 27- 28 3%0

» 28- 29 3%0

leingri en 29 - 4%0

Sá, sem er fullra 70 ára, á rett lí að f.í lausn með eptirlaun-
um samkvæmt þessu lagaboði.

Sá embættlsmaður, sem slasast þannig, þegar þann er a'ð gegna
embætti sínu, að hann verður að fá lausn frá embættinu, fær ávallt
% af embættistekjum sínum í eptirlaun.

Ef eitthvert embætti er lagt niður, á sá embættismaður heimt-
íng á að njóta % hluta af embættistekjum sínum í 5 ár í biðlaun,
en er þá undir eins skyldur til a'ð taka aptur ,'i'ð hæfilegu embætti
með sömu tekjum að minnsta kosti, sem því embætti fylgdu, sem
niður var lagt. Hafi hann ekki feingíð nýtt embætti a'ð 5 ára fresti,
verða honum veitt eptirlaun. þau ár, er hann hefur notið biðlauna,
skal álíta sem embættisár, þegar fari'ð verður síðar að reikna eptir-
laun hans; en eptirlaunin skal reikna eptir þeim embættístekjum, er
hann hafði, aður en hann fekk bíðlaun. Ef hann tekur á móti cm-
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bætti, sem fylgja minni tekjur, fær hann af þeim eptírlaunum, sem
honum bera eptir híð meira embætti, er hann á~llr hafði, svo mikið,
sem samanlagt víð tekjur hins nýja embættis jafnast vib tekjur hans
í hinu fyrra embætti, og ekki meira.

4. gr.

þær embættistekjur, sem teknar verða til greina, þegar reiknuð
eru eptirlaun eða bíðlaun samkvæmt 3. gr., eru:
1) viss árleg laun, og skal þar með einnig talin uppbót fyrir land-

auragjald, sem embættinu fylgir, að SYO miklu leyti sem þessi upp-
bót er einskorðuð við ákveðna penínga-upphæð ;

2) Iaunavíðbdt, sem veitt er manninum sjálfum;
3) aukatekjur, starfalaun (Gebyrer), hundraðsgjöld, skrifarakaup og

því um líkar óvissar tekjur, sem lagaheimild er fyrir (þó undan
skilst hlutur í sektarfé, auka kaup, dagpeníngar, borðfé, skrifstofu-
peníngar, og peníngar til hestahalds og þess konar), sem og slík
hlunnindi (leigulaus bústaður, bújörð, eldiviður og ljós þar í talið),
sem með berum orðum eru veitt hlutaðeiganda sem laun eða
hluti af launum hans. Þegar allar tekjur embættismannsins sam-
an taldar eru meiri en 1000 rd., skal draga % frá, af því, er allar
tekjurnar verða meiri en 1000 rd., fyrir það, a~ hinar áður greindu
óvissu tekjur og hlunnindi er með talið.

Við þau embætti, þar sem skrifstofuhald og ferðakostnaður og
þess konar er sameinað embættunum, en eingar tekjur eru lagðar ser
í lagi til þess að standast slík útgjöld, skal þá peníngaupphæð, sem
álíta má að þar til gángi árlega, draga frá öllum tekjum embættisins,
og skal reikna eptirlaun af tekjuhæð þeirri, sem þá er eptir. það
sem embættistekjur, sem taldar eru eptir áður nefndum reglum, eru
meiri en 6000 rd., skal ekki tekið til greina. Eingin eptirlaun mega
vera hærri en 3000 rd.

5. gr.
Sá er fyrirgjörir embætti sínu, missir einnig rett til eptirlauna.

6. gr.
Þegar embættismanni er víkið frá, fyrir einhverjar misfellur, sem

ekki varða embættistöpun, en veikja þó þá virðingu og traust, sem
nauðsynlegt er fyrir stöðu hans, skal ákveða eptirlaun hans með
serstöku lagaboðí.
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7. gr.
Eptirlaun ella bíðlaun missast :

1) gjörsamlega eða a~ tiltölu, þegar hlutaðeigandí fær aptur embætti
og laun;

2) þegar hann án konúngsleyfis geingur í þjónustu útlendra ríkja;
3) þegar hann tekur ser bústað í öðrum löndum, án samþykkis

konúngs;
4) þegar hann hefur ekki tekið eptirlaun eða bíðlaun sín í 3 ár, og

getur síðan ekki sannað lögmæt forföll.
5) þegar hann verður dæmdur sekur í þess konar athæfi, sem mundi

hafa svipt hann embætti, ef hann hefði þá í því verið, eða ef
það sannast upp á hann, a~ hann hafi orbíð sekur í slíkri hegð-
un, á~ur en hann fekk lausn frá embættinu.

Þegar embættlsmaðnr, sem hefur felngið lausn frá embætti með
eptlrlaunum, tekur víð nýju embætti, hefur hann rett til, þegar hann
fær lausn frti þessu embætti, að fá eptirlaun þau, sem hann á~ur hafði.

8. gr.
Hver kona, sem héðan í frá verður ekkja eptir embættismann

þann, sem hafði eptirlaunarett eða eptírlaun, skal hafa rett til að fá
eptirlaun úr sama sjóN, sem maður hennar, með undantekníngum
þeim, sem til eru teknar í 9. gr.

Eptirlaun ekkjunnar reiknast % af launum mannsins, eins og
þau eru talin eptir 3. og 4. gr. þessara laga, þegar þau eru lögð til
grundvallar fyrir því, hvernig reikna skal eptirlaun hans, þó svo, að
eptirlaun ekkjunnar, sem á þenna hátt koma út, geti ekki verið meiri
en 600 rdl., ne heldur meiri en þau eptirlaun, sem maðurinn hef'bi
getað feíngíð, eða hafðí, þegar hann dó.

þar sem krfngumstæðurnar mæla með því, getur komingurínn
þar al'l auki í viðbót víð eptirlaunin veitt 10 til 50 rdl. árlega fyrir
hvert af börnum ekkjunnar, sem ekki er se~ fyrir, þangað til hvert
barn er 18 ára; þó skal eptírlaunavíðböt þessi því að eins haldast,
al'l kringumstæður þær, sem Mn er byggð á, eigi ser framvegis stað,
og skal sanna það á hverju ári fyrir ríkisfjárstjórninni.

9. gr.
þær embættismanna ekkjur hafa eingan eptírlaunarétt, sem hafa

gipzt eldra manni en 60 ára, eða á banasæng hans, eða eptir a~ hann
fðkk lausn frá embætti með eptirlaunum, eða ef hjónabandinu var
gjörsamlega slltíð, á~ur en maðurinn dó.
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10. gr.
Embættísmannakonur, sem samkvæmt lagaboðí þessu ekki hafa

leingur rett til eptirlauna, en eptir híngað til gildandi reglum áttu
eptirlaun í vændum, á~ur en lög þessi koma út, geta fyrir sjálfar sig
vænzt svo mikilla eptirlauna, sem venjulegt hefur verið a~ undan
förnu a~ hver þeirra feingi.

11. gr.
Eptirlaun ekkna missast :

1) þegar ekkjan giptist á ný,
2) þegar hún tekur ser bristað í öðrum löndum án samþykkis konúngs;
3) þegar hún hefur ekki hirt eptirlaunin í 3 ár, og getur síðan ekki

sannað lögmæt forföll,
4) þegar hún verður dæmd sek í einhverri athöfn, sem a~ almenn-

íngs áliti er ósæmileg.
Þegar ekkja missir eptírlaun, af því hún hefur gipzt á ný, á hún

rett á, a~ fá aptur hin sömu eptirlaun, ef hún verður ekkja í ann-
a'b sinn.

12. gr.
Reglurnar um eptirlaun presta og presta-ekkna skal ákveða með

serstökum lögum.
Einnig skal akveða eptirlaun handa þeim embættismönnum, sem

eru í nýlendunum og ekkjum þeirra með serstökum lögum.
Þánga~ til þessi lög verða útgefin, geta bæði prestar og presta-

ekkjur, sem einnig embættismenn í nýlendunum og ekkjur þeirra vænzt
sömu eptirlauna, og híngað til.

13. gr.
Föðurlausum og móðurlausum börnum þeirra embættismanna,

sem áttu rett til eptirlauna, getur konúngur veitt hverju um sig 20
til 100 rdI. eptirlaun árlega, að svo. miklu leyti og svo leingi, sem
þau þurfa yi'ð og eru þeirra makleg; þó ekki leingur en þangab til
þau eru 18 ára; þörf þeirra og maklegleik skal árlega sanna fyrir
ríkisfj árstj órninni.

14. gr.
Þegar eptirlaun eða bíðlaun eru ekki hirt í heilt ár, hverfa þau

það ár í þann sjó~, er þau áttu að gjaldast úr.
Eptir þessu eiga allir hlutaðelgendur ser að hegða,

Gefi'ð í höll Vo.rri Friðriksborg, 31. dag maímanaðar 1855.
Undir Vo r r í k o-nú n g l e g u hendi og innsigli.
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Athugasemd. Í hinni konúnglegu auglýsíngu til alþíngis í sumar, dagsettri 7.
d. júním. þ. á., er sagt, a'll auk þessara lagabo'ba, sem her eru prentuð, seu út
komin þessi 4 lagaboð:
1. 9. maí þ. á., tilsipun, sem l ð g l e í b í r á Íslandi, m e b nokkrum

breytíngum, lög 3. janúar 1851, um prentfreisi.
2. s. d. o p í b b r ð J, er lúglei'llir á Íslandi o p í ð b r é f 17.febrúar 1847,

um borgun fyrir málaflutníngsmenn vi'b hæstarett í þeim
d6msmálum, sem þeir þar verja.

3. s. d. o p í b b r ð f, er l ð g l e í b í r á Íslandi lóg 29. desember 1850 um
þa'll, hvernig beita skuli hinum ýmislegu tegundum hegníng-
arvinnu.

4. s. d., 0 P i 'll br e r, sem I ó g I e I 'Ill r á Í 5 I and I I iig 25. a p r í I 1850, er
t 11 tak a, a'll ang lýs í n g a r Þ æ r, e r á'b u r var bo 'll i 'll, Þ e ga r svo st ó 'll
á, a'll birta í Altónaborgar "Mereur", I1amborgarblú'/>um, og á
kaupmannahúsi Hamborgar, skuli ekki framar eiga ser sta'll.
En þessi lagaboð eru enn eigi komin til stipamtmannslns, og því verða þau

eigi ber prentuð.
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VIÐBÆTIR,
c.

Um bókasafn alþíngis.

Bækur þær, sem bætzt hafa víð bókasafn alþingis, síðan víð árs-
lokin 1853:

A. keyptar.

Lovsamling for Island. III., IV. og V. D.
Lovsamling af Ussing, for 1853 og 1854.
Rescripter for 1846, 1847 og 1848.
Hovedregister til Rescripterne 1831-48.
Departementstidende 1853-1854.
Alþíngisbækur frá 1701 til 1797, og 1799-1800, 10. b,

B. gefnar,

a, frá rfkisþfnginu.
Rigsdags - Tidender, 3.-6. Session.
Forslag til Finantslov 1854-55.
Finantswv for 1854-55.
Finantslov for 1855-56.
Fortegnelse over Rigsdagens Bibliothek 1849.

1855.
Statsreuisorernes Beretning om Regnskabet 1851-52.

b, frá sjókortasafninu.
Kort over det sydvestlige Islands Ky.~ter.
e, frá ríkislýsíngar-skrifstofunni (Statistisk Bureau).
Statistisk Tabelværk, ny Række, 7., 8. og 10. B.
Folketælling i Island 1850.
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d, frá herra alþingismanni J. Sig u r ~s syni í Kaupmannahöfn.
Deutschlands Constitutionen.
Statskalender 1854.
Rördam: Et Ord i Anledning af Arvefölgesagen 1853.
Kongen, Rigsdagen og Ministeriet 1854.
Tscherning: Belysning af de senere indre politiske Begivenheder

og Tilstande.
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VIÐBÆTIR,
D.

Beikníngur
yfir alþínglskosmaðínn 1853.
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Glöggur og árei~anlegur reikningur yfir alþíngískostnaðinn 1855
varð ekki saminn, um það leyti prentun tíblndanna var lokið, því þá
voru ekki komin í kring öll útgjöld. En mestallur þessi kostnaður
er samt sem á~ur sumpart avfsaður úr [arðabökarsjöðnum, en sum-
part má með nokkurn veginn vissu ætla lÍ hann; og mun mega hafa
fyrir víst, að hann fari ekki mikið fram úr 6,700 rdl. eða verðí
nálægt 700 rdl. minni en 1853; og kemur það einkum til af því,
að fæðíspeníngar og ferðakaup alþíngismanna var í ár 334 rdl. minni,
og allur prentunarkostnaður tíðíndanna nálægt 400 rdI. minni held-
ur en var 1853.

Reykjavík, 15. desembermán. 1855.

Jón Guðmundsson,
varaforseti alþíngieins 1855.
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FIMMTA þiNG,
1. JúLÍ TIL 9. ÁGÚST

1855.

Ritnefndarmenn :

P. Petursson, H. Kr. Friðriksson.
pr6fossor og Dr. sk élakeunarl,

REYKJAVÍK 1855.
PRENTUÐ Á KOSTNAÐ ALþiNGIS, í PRENTSMIÐJU ÍSLANDS, HJÁ

1-:. þÓRDARSYNr.
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Yfirlit
yfir

málefni þau, sem borin hafa verið upp á alþíngi
1855.

I. Konúngleg frumvörp.
1. Frumvarp til tilskipunar um s v e í t a s tj é r n á Íslandi (Við-

bætir A, bls. 3 -30.), bls. 11, 20-21; nefndarálit og undir-
biíníngsumræða, bls. 588- 639, 643-666; ályktarumræ'ða, bls.
726-772, 776-784; álitsskjal til konúngs, bls. 876-900.
(Nefnd: Jón Petursson) Jón Guðmundsson} P. Petursson, St.

Jónsson, Jón J6nsson; formaður: Jón Petursson; fram-
sögumaður: P. Petursson).

2. Frumvarp til tllskipunar um breytíngu á tilskipun 8.marz
1843, v í ð v í kj a n d l kosningum til alþíngis (Vi'ðbætirA,
bls. 31-43), bls. 11, 20; nefndarálit og undirbúníngsumræ'ða,
bls. 177-198; ályktarumræ'ða, bls. 234 -- 260; álitsskjal til kon-
úngs, bls. 303 -307.
(Nefnd: Þ. Sveinbjörnsson, Y. Finsen, E. Kúld; formaður: Þ.

Sveinbjörnsson; frarnsögumabur: E. Kúld).
3. Frumvarp til opins bréfs, hve r ni g gr e i 'ðask u I i k 0 st n a b,

er þarf til a ð framfylgja lögunum af 15. apr. 1854
(Vi'ðbætir A, bls. 44--49), bls. 11, 21-22; nefndarálit og und-
írbuníngsumræða, bls. 471-488; ályktarumræ'ða, bls. 523 -537;
álitsskjal til konúngs, bls. 838- 843.
(Nefnd: V. Finsen) P. Petursson} Þ. Jðnassen, Ó. Sivertsen, J.

Hávarðssoni formaður og framsöguma'ður: V. Finsen).
4. Frumvarp til opins bréfs um, a ð stofna byggíngarnefnd á

Akureyri (Vi'ðbætir A, bls. 50-55), bls. 11, 22; nefndarálit
og undirbúníngsumræða, bls. 140-153; ályktarumræða, bls. 199
- 215; álitsskjal til konúngs, bls. 469 - 470.
(Nefnd: Jón Jónsson) Þ. Jðnassen, St. J6nsson; formabur : J.

Jðneson; framsögumaður i Þ. Jðnassen).
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II. Kontl.nlel( álitsInál.
1. Uppastúnga, h v e r n í g lagfæra eigi j a r ð a m a t lb áÍslandi

(ViðbætirA, bls. 56-65), bls. 11, 22, 45 j nefndarálit og und-
írbúníngsumræba, bls. 800- 835; ályktarumræða, bls. 847-856 ;
skýrsla til konungs, bls. 909 -920, sbr. 538-540, 560-561.
(Nefnd: Jón Guðmundsson, Þ. Sveinbjörnsson, ilL Andrésson,

6. Sívertsen, J. IIávarðsson, J. Jónsson, G. Brandsson,
J. Samsonsson, J. Petursson; formaður og framsögu-
maður: Jón Guðmundsson).

2. Um, a ð h v e miklu leyti l ö g l e í ð a skuli ~íÍslandi laga-
boð þau, er út hafa k om í ð í Danmörku árin 1853 og
18 54, bls. 11, 45- 46; nefndarálit og undlrbtíníngsumræða, bls.
519-523; ályktarumræ'ða, bls. 557-559; álitsskjal til konúngs,
bls. 772--774.
(Nefnd: Þ. Jónassen, V. Finsen, Þ. Guðmundsson, H. G. Thord-

ersen, J. Petursson,. formaður og framsögumabur : Þ
Jónassen).

3. Um.Ji v o r t Gy'ðíngum eigi ekki a ð leyfast,a'ð taka ser
bólfestu her á landi, bls. 11, 46--48; nefndarálit og undir-
briníngsumræba, bls. 215-224; ályktarumræ'ða, bls. 260; álits-
skjal til konúngs, bls. 351·-352.
(Nefnd: II. G. Thordersen, P. Petursson, V. Finsen; formaður:

H. G. Thordersen; framsögumaður t P. Petursson).

III. þegnle~ar nppásttíngnr,
sem nefndir eru settar um, og bænarskrár ritll~ar til konúngs.

1. Bænarskrá frá fulltrúa Skagfir'ðínga, a ð lög g i I daS a u ~ á r-
krók, sem kauptún, inngángsumræ'ða, bls. 56-62; nefnd-
arálit og undirbúníngsumræ'ða, bls. 450-467; ályktarumræ'ða,
bls. 540--557; bænarskrá til konungs, bls. 772-774.
(Nefnd: J. Samsonsson, J. Sigurðsson, Þ. Jónassen, J. Há-

varðsson, J. Kristjánsson; formaður : J. Kristjánsson;
framsöguma'ður: J. Sigurðsson).

2. Bænarskrá frá hinum 4. komíngkjörna þíngmanní, uma ~ st 0 fn-
a ð u r v e r ð í lagaskóli í Reykjavík, lnngangsumræða, bls.
63-69; nefndarálit og undírbiiníngsumræða, bls. 327-343; á-
lyktarumræða, bls. 391-418; bænarskrá tilkonúngs, bls. 639-
643.
(Nefnd: P. Petursson, J. Petursson, Jón Guðmundsson, P. Sig-
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urðsson, E. Kúld; formaður: P. Petursson; íramsögu-
maður: J. Petursson).

3. Bænarskrá frá fulltrúa Barðastrandarsýslu, um stofnun bún-
a b ars k ó I a, bls. 56; ínngríngsumræba, bls. 79 - 82; nefndar-
álit og undírbriníngsumræða, bls. 277 -297; ályktarumræba, bls.
378-383; bænarskrá til konúngs, bls. 836-838.
(Nefnd: G. Einarsson, J. Kristjánsson, Þ. Guðmundsson; for-

mabur : Þ. Guðmundsson; framsögumaður. G.Einarsson).
4. Bænarskrá frá varafulltrúa Snæfellínga, a ~ m á I a fl u t n í n g s-

m enn ver ~ isk i p a 'b i r vi 'b I and s y fí rr ett inn, bls. 56;
fnngangsumræða, bls. 94-99; nefndarálit og undirbúníngsum-
ræða, bls. 431-450; ályktarumræða, bls. 488-493; bænarskrá
til konúngs, bls. 863 - 8661•

(Nefnd: Jón Guðmundsson, V. Finsen, J. Petursson; formaður
og framsögumaður : Jón Guðmundsson).

5. Bænarskrá frá fulltrúa Skaptfellínga, um bús t a 'b s Ý s 1uma n n s-
ins í Skaptafellssýslu, ínngéngsumræða , bls. 100-103;
nefndarálit og undirbúníngsumræba, bls. 260- 270; ályktarum-
ræða, bls. 271-277; bænarskrá til konúngs, bls. 860-862.
(Nefnd: Jón Guðmundsson, P. Sigurðsson, Þ. Guðmundssoni

formaður: Þ. Guðmundssoni Iramsögumaður: P. Sig-
ur'bsson).

6. Bænarskrá frá fulltrúa Árnessýslu, um ný veg ab 6 t a lög, bls.
56; ínngangsumræða, bls. 103 -106; nefndarálit og undírbún-
íngsumræða , bls. 343 -350; alyktarumræða , bls. 385 -391;
bænarskrá til konúngs, bls. 857 -860.
(Nefnd: M. Andresson, J. Hávarðsson, J. Sigurðsson, Þ. Svein-

björnsson, Þ. Guðmundsson; formaður: Þ. Guðmunds-
son; framsögumaður: M. Andresson).

7. Bænarskrá frá fulltrúa Dalasýslu, um bet r i I æ k n ask i p u n
her á landi, ínngangsumræða, bls. 128-133, 163-168;
nefndarálit og undírbúníngsumræba, bls. 497 -518; ályktarum-
ræða, bls. 561-580; bænarskrá til komíngs, bls. 668-670.
(Nefnd: G. Einarsson, P. Petursson, Þ. Guðmundsson, M. And-

resson, H. G. Thordersen ; formaður og framsögumaður:
P. Petursson).

8. Bænarskrá frá fulltrúa Snæfellsnessýslu, u ID end u r b 6 t á P 6 s t-

l) Ath u g a B. Ö~ru atribt þessarar bænarskrár, a~ fj(ilga~ yr~i dómendum
vib landsyllnettinn, var vísab frá at þínginu.
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gau II g U III á Ís I and i, íungnngsumræba, bls. 133 -136; nefnd-
arálit og undlrbúníngsumræða, bls. 671- 683; alyktarumræða,
bls. 702-714; bænarskrá til konúngs, bls. 873-876.
(Nefnd: Þ. Sveinbjörnsson, 1'. Finsen, Jón Guðmundsson, E.

Kúld, H. G. Thordersen; formaður og kosinn fram-
sögumaour : Jón Guðmundsson, síðar kosinn furmaður :
H. G. Thordersen. framsögumaður : E. Kúrd).

\.I. Bænarskrá frá fulltrúa HeykjavÍkur, um br e y t í n g u á 4. gr.
l a g a.b o b s l n s, 15.apríl 1854, lungringsumræða, bls. 157-
163; nefndarálit og undírbúnfngsumræða, bls. 6!l4 -6!l8; álykt-
arumræða, bls. 722 - 726; bænarskrá til konúngs, bls. 844 - 847.
(Nefnd: II. Kr. Friðriksson, V. Finsen, J. Pétureson ; formaður

og frarnsögumaður : H. Kr. Friðriksson; kosinn fram-
sögumaður: 1'. Finsen).

10. Bænarskrá frá fulltrúa Rángvellínga, um gr e in i I e ga n r e i k n-
í n g um up p h æ ð k o l l e k t u s j ó ð s l n s og hv a r hann 'le
ni '0 u r k 0 III inn, ínngangsumræða, bls. 224 - 228; nefndarálit
og undlrhúníngsumræða, bls. 580- 585; alyktarumræðn, bls.
698 -701; bænarskrá til komings, bls. 7\.15-796.
(Nefnd: Jón Guðmundsson, P. Sigurðsson, Þ. Sveinbjörnsson;

E. Ó. Kúld síðar kosinn í nefndina; formaour og kos-
inn framsögumaður : Jón Guðmundsson; framsögumað-
ur: P. Sigu1·ðsson).

1 I , Bænarskrá frá fulltrria Skaptfellínga, um ab v i t ni s bur '0i r
þeir, sem k o n ri n g s ri r s k u r ð u r 8. apríl 1844 .í s k i l u r,
v e rb i eigi teknir gildir, nema þeir s ð u frá prófess-
órnum í íslenzku do Kaupmannahafnar-háskóla,
e ð a kennaranum í íslenzku v í ð hinn læ r ö a skóla í
Re y k ia v í k, ínngangsumræða, bls. 365 -378; nefndarálit og
undlrbúníngsumræða, bLi. 786 -792; alyktarumræða, bls. 7%-
800; bænarskrá til konungs, bls. 871-- 8721.

(Nefnd: Jón GuðlJlundsson, Þ. Guðmundsson, P. Pétursson ;
formaður og frnmsögumaður r Þ. Guðmundsson; kosinn
framsögumabur : Jón Guðmundsson).

1) Athugas. [sess! bænarskni fúr því einnig fram, a'O alþíngi ítreka'Oi þá
bæn sína, a\) konungur skrifa'Ci undir íslenzku lagaboða þeirra, er gilda ættu á
Íslandi, en því atrfM var hrundib, og eigi feingi'b nefndinni til íhugunar. Enn
fremur fór hún því á ilot, a'b ákvarbaniruar í bréfum stjórnarrá\)anna 14. júlí og
1!1. ágúst f. á. ver'bi apturkallaðar, en því IIlri\)t var einnig hrundíb af þínginu,
samkvæmt uppástúngu nerudanunar.
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IV. þegnleJ;;'arnppástún3ur,
som nefndir eru settar um, en eingar bænarskrár rita'óar til komings.

1. Bænarskrá frá fulltrúa GuIlbríngusýslu, u III bót á 1a tl n u III

s Ý s lu m ann sin s í Gull b rín gus Ý s l u, tnngángsumræða, bls.
69--71; nefndarálit og undírbuníngsumræða, bls. 308 - 326; á-
lyktarumræða, bls. 418 ·-430.
(Nefnd: G. Brandsson, Þ. Jánassen, H. Kl'. Friðriksson; for-

maður: G. Brandsson ; framsögumaður: H. Kr. Frið-
riksson).

2. Bænarskrá frá fulltrúa Barðstrendínga, u m rál) til a b afstýra
h a II æ r i, Inngtíngsumræba, bls. 297·- 303; nefndarálit og undir-
buníngsumræða, bls. 683-- 694; alyktarurnræða, bls. 714-722;
sbr. 867-871.
(::-\efnd: Ó. Sioertsen, Y. Finsen, M. Andl'esson; formaour og

framsögumaður : Ó. Sívertsen).

V. þegnlegar nppástúngur,
sem ,ísa'ó hefur yeri'ó til anuara þíugnsfuda.

1. Til nefndarinnar, um löggildíngu Sa u ()ár k r ó k s.
Bænarskrá frá fulltrúa Mýrasýslu, um lög g i I d í n guS tr a u m-

fj a r ð a r og Hr a k a r p o Lls, sem kauptúna, bls. 19, 51-
55, 63.

Bænarskr-í frá fulltrúa Mýrasýslu, um lög g i I d ín g tl Kr 0 s sv ík-
ur, sem k a u p t ri n s, bls. 127.

2. Til nefndarinnar, um frumvarp stjórnarinnar um
s v e l t a s t j é r n á Íslandi.

Bænarskní frá fulltrúa Barðastrandarsýslu, uma () II U g lýs t i r ver \)i
r e ik n In g a r opinberra stofnana og sj ó ð a , bls. 56,
77 -79.

Bænarskrá frá fulltrúa Rríngvellínga, ums a m a e fn i, bls. 136.
Bænarskní frá fulltrúa Mýrasýslu, tl m I a u n hr e p p s tj ó r a, bls.

136.
3. Til nefndarinnar, um betri læknaskipun á Íslandi.

Bænarskrá frá hinum 6. konúngkjörna þíngmanni, IIma\) Árn e s-
sýsla v e r ð i gj ö r ð al) læknisumdæmi ser, bls. 19,
90-94.

Bænarskrá frá hinum 3. komingkjörna þíngmanní, uma ~ hol d s-
vei k u III í R 0 S III h val II nes h r e p p vei t ist 1 0 0 r d d.
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5 t Yr kur á rl e g a úr s p ít a I a sjó ~ II U m, e ~ a Þ e i III S e u
gefnir eptir spítalahlutirnir í hreppnum, bls. 154
-157, 359-365.

4. Til nefndarinnar, um ný v e g a b ó ta lög.
Bænarskrá frá fulltrúa Mýrasýslu, um y e ga bæt IIr, bls. 136.

VI. þegnlegar uppástúngnr,
sem vísa'tl hefur veri'tl frá þínginu, og eigi hafa veri'tl feingnar þíngnefndum

til meðferbar.

1. Bænarskrá frá fulltrúa EyfirMnga, u III r Ý mk u n á I e y f is-
b refi því, sem konúngur gaf prentsmíðjunni á Akureyri, eink-
um v í ð v í kj a n d l r é t t í til a ð prenta ýmsar andlegar
bækur, bls. 51-52, sbr. bls. 19.

2. Bænarskrá frá fulltrúa Árnessýslu, uma ~ af tek i n væri
d a u ð a h e g n í n g fyrir b a r n s b u r ð í meinum, bls. 56,
71-74.

3. Bænarskrá frá fulltrúa Barðastrandarsýslu, um ný jan i ~ u r-
jöfnun prestakalla og e n d u r La g a ð a r s ó k n a s k í p-
anir, bls. 56, 74-77.

4. Bænarskrá frá fulltrúa Norður-þíngeyjarsýslu, um a ~ i nnl ei d d
v e r ð í e r f'ð a Les t a, bls. 19, 82-85.

5. Bænarskrá frá fulltrúa Árnessýslu, uma ~ k i r kj urs e u
sky 1d a ~ a I' t iI a ~ end urg ja 1das í n umr ii t t usk u I d-
heimtumönnum skuldir sínar, og a ð nefnd v e r ð í

set t, e r haf i ums jón m e ~ v nha 1d i Þ e ir r a 0 g fj á r-
g æ z l u, bls. 106--112.

6. Bænarskrá frá fulltrúa Eyjafjarðarsýslu, uma ~ h v ers unn u-
og helgi-dagur, frá byrjun hans til enda, se lög-
helgur, bls. 112-123.

7. Bænarskrá frá fulltrúa Gullbríngusýslu, um I a g fæ rí n gu á
g r e l b s l u gjaftollsins þar; bls. 123-125; sbr. bls. 19.

8. Bænarskní frá fulltrúa Mýrasýslu, uma ~ her a ~ s pró fas t a r
f e ing j u I ey fi Þ a ~, er bis k u P i er veit t m e ~ t iIsk ip-
un 23. marz 1827 1. gr., v í ðv í kj an d í fermingu
barna, bls. 136-139.

9. Bænarská frá fulltrúa Suður- Þíngeyjarsýslu, ums t j ó rna r-
skipun íslands, bls. 168-177.

10. Bænarskrá frá hinum 3. komingkjörnaþíngmanní, um breyt-
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íngu á l a g a b o ð l 28. des. 1836, 11. gr., um hafnar-
gögn, bls. 35·1,-359.

11. Bænarskrá frá fulltrúa Suður- Múlasýslu, a ~ S ey M s fjö r ~u r
v e r ð i gj ö r ð u r a ð up p s l g l í ng a r s t a ð fyrir útlenda
v e r z l u n a r m e n n í s t a ð Es kif'j a r ð a r, bls. 467-469.

12. Bænarskrá frá fulltrúa Gullbríngusýslu, IImbr e y t í n gás k a t t-
gjaldslögunum þar, bls. 585-588.

13. Fyrirspurn frá fulltrúa Barðstrendínga, hvort Frakkar megi
stofna f í ak iv er k un a r s t ö ð u v í ð Dýrafjör~, bls. 494
-497.

Registur
Y fi r

hin helztu efni í tíðlndum frá alþíngi

1855.

A ~ al p ó s t m á Ias tj ó r n, sjá "póstgaungur".
Afgj a l d s p í t a l a] a r ð a, sjá "Læknaskipun".
Akureyri, stofnun byggíngarnefndar þar, bls. 11, 22, 140-153,

199-215, 469-470; Vlðb. A, bls. 50-55.
Al tó n a bor ga r- "M e re u r", auglýsíngar í því blaði teknar úr

lögum, bls. 7; sbr. Vi~b. B, athugas. bls. 90.
Alþíngi, breytíngar á kosníngum til þess, bls. 9, 11, 20, 177-

198, 234-260, 303-307, Vi~b. A, bls. 31-43.
vald þess og verkahríngur, sjá "Stjórnarbót".
leingíng þess, bls. 384-385, 560, 667, 835-836.
bókasafn þess, bls. 352-353, 906-907. Vi~b. C, bls.
90-91.

Al þ In g l ak os t nsð u r 1853, Vi~b. D, bls. 94-96.
A I Þ íngi s m a ~u r, hinn 2. konúngkjörni, lausn hans frá þingsetu,

bls. 4.
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Alþíngismenn, nöfn þeirra, bls. 1-2.
Alþíngistíði n d i, ritnefnd, bls. 55.

- - - - upplag, bls. 85-86.
- - _.. - útsala, bls. 856, 902-909, Viðb. D, bls. 96.
- ._-- - réttritun á þeim, bls. 307-308.

Arn t s r é ð, sj:i "Sveitastjórn".
Árnessýsla, fjölgun þingstaða þar, bls. 7, Víðb. B, bls. 75.
A II g lýs í n g konúngs til alþíngis, bls. 7 - 11.

Innanríkisrabherrans 29. jan. 1855, bls. 228-233 (sbr.
270--271).
ínnannkísraðherrans, um aukagjald fyrir utanríkis skip,
vrss. E, bls. 76.

Aukaskrifarar alþíngis, bls. 12-13.
Á vís a n i I' embættislauna, bls. 7- 8, Viðb. E, bls. 81 - 82.
Ila u k i á Íslandi, bls. 9--10, 56, 87-90.
Earnaskóli í Reykjavík, bls. 8.
Earnsburour í meinum, bls. 56, 71-74.
Erákarpollur, sjá "Verzlun«.
II l' e fb II r 'll ark a u p, sja "Póstgaungur«
Eref forseta alþíngis til Íslendínga, bls. 867-871.
Eref s tj ó rn a r r á ð a n n a 14. júlí og 19. ágúst um brðf þau, er

gánga til stjórnarrá'ðanna, bls. 365-378.
13ú n a ð ars jó ð u r, sjá "Eúna'ðarskóW' og "Sveitastjórn".
13únaDarskóli á Íslandi, stofnun hans, bls. 10, 56, 79-82, 277

--297, 378-383, 836--838.
Eyggíngarnefnd, sjá "Akureyri«.
B ys s usk 0 t, sj:i "V eiði",
llænarskrár, meðferðþeirra, bls. 13-14.
Da u 'll a h eg n ín g, sjá ",Barnsbur'ður í meinum".
Dýrafj ö r ö u r, sjá "Fiskiverkunarsta'ðnr".
Embættismenn a Iþ í n g í s, bls. 6.
Embættismenn, eptirlaun þeirra, bls. 7, Vi'ðb. B, bls. 85-89.

skylda þeirra, að sjá ekkjum sínum borgið með
fjárstyrk eptir sinn dag, bls. 7, Vi'ðb. B, bls. 82-84.

Erf'ðafesta, bls. 19, 82-85.
Fátækrasjó'ðir, sjá "Sveitastjórn".
Fermíngaraldur barna, bls. 136-139.
Fiskiverkunarstaður, að Frakkar stofni hann víð Dýrafjörð,

bls. 494-497.

109



Gjaftollur, í Gullbríngusýslu, bls. 10,123-125.
Gyllíngar, að þeir megi setjast all á Íslandi, bls. 8, 12, 215-

224, 261, 351 --352.
lIafnargögn, bls. 354-359.
Hallæri, rá\') til all afstýra því, bls. 297-303, 683-694, 714-

722, 867 -871.
IIallbjarnareyrar-spítali, sjá "Læknaskipun«.
II eg n ín g a r vin n a, hvernig henni skuli beita, bls. 7; sbr. athugas,

Villb. B, bls. 90.
Helgihald sunnudaga og h a t í ð í s d a g a, bls. 7,19, Villb. B,

bls. 76-80.
breytíng tilskipunarinnar, bls. 19, 112 -123.

H e yj a á set n íng, sjá "Hallæri".
II 0 Id s y e i k i r, sjá "Rosmhvalaneshreppur«.
Hreppsnefnd, sjá "Sveitastjórn«.
Hreppstjórar, laun þeirra, sjá "Syeitastjórn«.
Húnavatnssýsla, fulltrúi hennar, bls. 4, 5, 26-41, 42--44 .

. Hússtjórnarlög, bls. 10.
IIörgslands-spítali, sjá "Læknaskipun«.
Ið n a ð a r m en n, sjá "Alþíngi, breytíng á kosníngum til þess",
Ísafjarl'larsýsla, fulltrúi hennar, bls. 5, 127-128 .
.Jafnal'larsj6ðir amtanna, sjá "Kostnal'lur, er þarf til að fram-

fylgja lögunum 15. apríl 1854« og "Sveitastjórn«.
.Ia r ð a m a t í ð á Íslandi, bls. 8, 11, 12,44-45, 538--540,560·

561, 800-836, 847 -856, 909-920; Vil'lb. A, bls. 56
--65 .

.Ja r l'la mat s n e fn d í Reykjavík, bls. 900 - 902, 920.
K a u p sta l'lar bor g a r a r,sjá "Alþíngi, breytíng á kosníngum til

þess.
Kaldal'larnes-spítali, sjá "Læknaskipun«.
Kirkjur, skuldalúkníng þeirra og fjárgæzla, bls. 106-112.
Kollektusj ó ðurinn, bls. 224-228, 580-585, 698-701, 795

-796.
Kosningar til a lþ í n g í s, breytíng á þeim, sjá "AlþíngF(.
Kosning embættismanna alþíngis, sjá "Embættismenn al-

þíngís".
Ko s t n a ð u r, er þarf til að framfylgja lögunum 15. apríl. 1854,

hvernig greiða skuli, bls. 11, 22, 471-488, 523-537,
838- 843, Vil'lb. A, bls. 44-49.
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Kr o s s v í k, löggilding hennar sem kauptúns, sjá "Verzlun«.
La n d s yf i r r é t t u r in n í Reykjavík, aukníng dómendanna og

launahækkun, bls. 56, 94-99, 431-450, 488-493,
862-866.
vald hans og verkahríngur, sjá "Stjórnarbót((.

Le l b a r b r e f, sjá "Verzlun((.
Læknaskipun, bls. 19,90-94, 128-133, 163-168, 497- 518,

561- 580, 668.
Læknir í Árnessýslu, sjá "Læknaskipun((.
Lög, undirskript konúngsundir þau, bls. 9, 366-378.
Lög, sem út hafa komið í Danmörku 1853-54, hver lögleíða skuli

. her, bls. 12, 519-523, 557-559, 772-774.
Lö g f r æ ð í n g a s k ö l í, bls. 19, 63-69, 327-343, 391-418, 639

-643.
Málaflutníngsmenn v í ð h æ s t a r é t t, borgun fyrir þá, bls. 7;

sbr. athugas, Vlðb, B, bls. 90.
Málafl utn í n gsm enn v i ~ I a nds y fi r r é ttinn, sjá "Landsyfir-

réttur",
Mælíngarbref, sjá "Verzlun«.
Mö ð r uf e l Is s p f t a l í, sjá "Læknaskipun«,
No r ~ u 1'- Múlas ýsl a, fulltrúi hennar, bls. 4.
Op í ð b r ð I, um fjölgun þ f n g s t a b a í Árnessýslu, sjá "Ár-

nessýsla ".
um bor gu n m á I a fl u t n íngs man n a v i ~ hæ s t a-
r ð t t, sj:í. "Málaflutníngsmenn«.
hvernig beita skuli hegníngarvinnu, sjá"Hegn-
íngarvinna «.

um a~ auglýsingar í Al t dn a b o r g a rvj.Me r c u r"
skuli eigi framar eiga sersta~,sjá"Altónaborgar-
"Mercur((.
um skyldu embættismanna, að sjá ekkjum
sínum b o r g í ð eptir sinn dag, sjá "Embættis-
menn",
um ávísanir embættislauna, sjá "Ávísanir((.

Póstgaungur, betri skipun á þeim, bls. 133-136, 671-683,
702·-714, 873-876.

P r e n t fr e I s i, bls. 7; sbr. athugas. Víðb, B, bls. 90.
P r en t s m i ~j a fs I and s, að reikningar hennar verði auglýstir, bls.

10-11.
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P r e nts m i ~j an á A kur eyri, um rýmkun réttínda hennar, bls.
51-52.

Reikníngar opinberra stofnana, bls, 56, 77-79, 136.
Re t t ars a g a í s I and s, sjá ))LögfræMngaskóW'.
Reykjavík, fulltrúi hennar, bls. 15·-18.
RíkiserHalög, sjá "Lög, sem út hafa komið í Danmörku 1853

-54((.
Ríkismynt og Ríkisbánkamynt, sjá ))Lög, sem út hafa korníð

í Danmörku 1853- 54((.
R 0 s m h val a nes h r ep p u 1', styrkur handa holdsveikum þar, bls.

154-157, 359-365.
Ræ ð u r konúngsfulltrúa, bls. 2-3, 921·-923.

fors eta, bls. 6, 923-925.
Saub ar k r dku r, sjá ))Verzlun".
S e y ~ is fj ö r ~u r, að hann yrðí gjörður að uppsíglfngarstað fyrir

útlendínga í stað Eskifjarðar, bls. 467--469.
S ka ttgj al dsl ö g, breytíng á þeim í Gullbringusýslu, bls. 585-588.
Skottulæknar, sjá ))Lög, sem út hafa komið í Danmörku 1853

- 54".
Skuldalúkníng kirkna, sjá ))Kirkjllr((.
Snæ fell s nes s ýs I a, fulltrúi hennar, bls. 4.
Sóknaskipun á íslandi, bls. 56, 74-77.
Spítalar, sjó~ir þeirra og hlutir, sjá "Læknaskiplln((.
S ta ~ fes Hng ísl enz ku ú tleg gíngarinnar á lag ab 0 ~u n-

um, bls. 125-127.
Stjórnarbót á íslandi, bls. 8-9, 48-51, 86, 168-177.
S tr and a s Ý s I a, fulltrúi hennar, bls. 4.
St r a urnfj ö r ð u r, sjá "Verzlun((.
Sveitareikníngar, sjá "Sveitastjórn((.
Sveitastjórn á Íslandi, bls. 9, ll, 20, 136, 588-639, 643-

666, 726-772, 776-784, 876-900, Vi~b. A, bls.
3-30((.

Sýsluma~urinn í Gullbringusýslu, b6t á launum hans, bls.
69-71, 308-326, 418-430.

Sýsluma~ur í SkaptafeIlssýslu, bústaðurhans, bls. 100-103,
260-270, 271-277, 308-327, 860-862.

S Ý s I u n e fn d, sjá "Sveitastjórn((.
Tilskipun um sunnu- og helgidaga-hald, sjá "Helgihald{'.

- prentfrelsí, sjá "Prentfrelsi".
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'fí 1s k i P u n IIm eptirlaun, sjá "Eptirlaun".
Undirskript k on ti n g s undir lög, sem sett verða a Íslandi, sjá

"Lög".
Y firp ós t m e i s tara em bætti, sjá "póstgaungnr".
Yfirstjórn á Íslandi, sjá "Stjórnarbót".
Vegabætur, bls. 56, 103-106, 136, 343-350, 385-391, 857

-860.
Vei~i, breytíng a veíbílögunum 18.19, bls. 10, Vi~b.B, bls. 75-76.
Verzl un lÍ Íslandi, bls. 8, 19, 52-55, 56-63, 127, 450-467,

540-557, 774-776, Vi~b. B, bls. 69-74.
Verzlunarlög, breytíng a þeim, bls. 157-163,694-698,722-

726, 844-847.
Vit ni s bur ~i r danskra manna, er vilja verba embættismenn :i

Íslandi, bls. 365-378, 786-792, 796-800, 871-872.
Vöruskortur, sjá "Hallæri".
Þíngsta~ir, sjá "Árnessýsla".
1)jó l'l veg i r, sjá "Vegabætur".
Þ u r r a b ú l'l a r ill enn, sjá "Alþíngi, breyting á kosníngum til þess".

Pren tvill ur:
Bls. 1720-23• Sú grein á a~ vera svona:

þ. Jónassen: Mig minnir ekki betur, en a'ó þegar jústizrá'ó Thorsten-
5 e n mætti sem fulltrúi fyrir Reykjavfk, a~ þab væri me~ því skilyr'6i frá stjórn-
inni, ab hann sem konúngkjiirinn varaþfngmabur skyldi mæta sem slíkur, þegar
þess þyrfti vib.

Ills. 6526 kennurum
270'" nndír
il4R'1 missiklja
Hól26 greind
5:19" áppástúnga
540" Múlasýslu
551i,18 undirbúuíngsumræ'ðu
717" Tilskipuu

I e s lærisveinum.
undir.
misskilja.
greint.
uppástúnga.
Mýrasýslu.
ályktarumræ~u.
Tilskipun.

113


