
1. júlí fyrsti fundur.
Mi~VikUdaginn, 1. dag júlímanaðar 1857, var alþíngi Íslendínga

sett í Reykjavík. Á~ur en þíngið var sett, var guðsþjönusta haldin
í dómkirkju bæjarins, og prédikaði aöstoðarprestur, herra E. Ó. Kúld,
og lagði út af 1. Pet. 4, 1].

Auk konúngsfulltrúa, herra amtmanns P. iUelsteðs, r. af d. og
dbrm., og skrifara hans, prestaskólakermara herra S. Jle78teðs, voru
þessir alþíngismenn víðstaddir.

A. Konúngkjörnir:
1. ll. G. Thordersen, biskup yfir Íslandi.
2. Þórður Jónassen, háyfird6mari.
3. P. Petursson, prófessor og forstÖ~um. prestaskóla ns.
4. 1'. Finsen, kanaelírað og landf6geti.

5. B. Johnsen, rektor.
B. Þ j óð k j örn ir:

1. Jón Guðmundsson, lögfræðíngur, frá Reykjavík, fyrir Skapta-

fellssýslu.
2. Páll Sigurðsson, hreppstjóri, frá Árkvörn, fyrir Rángárvallasýslu.
3. iUagnús Andresson, sættamaður, frá Byðra-Langholtl, fyrir Ár-

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

bríngu- og Kjósarsýslu.
5. Jón Petursson, dómari í landsyfirrétrínum, fyrir Reykjavíkurbæ.
6. Kolbeinn Árnason, hreppstjóri, frá Hofstöðum. fyrir Borgarfjarð-

arsýslu (varaþingmaður).
7. Jón Sigurðsson, hreppstj öri, frá Tandrasell, fyrir Mýrasýslu.
8. E. 6. Kúld, aðstoðarprestur, frá Flatey, fyrir Snæfellsnessýslu

(varaþíngmaður).

9. Guðmundur Einarseon; prestur, frá Kvennabrekku, fyrir Dala-
sýslu.



10. Ö. Sioertsen, prófastur fd Flatey, fyrir Barðastrandarsýslu,
ll. .Jón Sigurðsson, skjalavörður, frá Kaupmannahöfn, fyrir Ísa-

fjarðarsýsl u.
12. .1sgeir Einarsson, bóndi, frá Kollafjarðarnesi. fyrir Strandasýslu.
13. R. M. Úlsen, umboðsmaður, frá Þíngeyrum, fyrir Hrínavatnssýslu.
14. Jón Samsonsson, bóndi, frá Keldudal, fyrir Skagafjarðarsýslu,
1 fí. Stefán Jónsson, umboðsmaður, frá Steinsstöðum, fyrir Ey ja-

fjarðarsýslu.

16. Jón Kristjánsson, prestur, frá Ytra felli, fyrir Suður-þíngeyjar-
sýslu.

17. Vilhjálmur Oddsen, hreppstjóri, frá Teigi, fyrir Norður-Múla-
sýslu.

18. Jón Hávarðsson, prestur, frá Skorrastöðum , fyrir Suður-Múla-

sýslu.
Konttngsfulltrúi setti því næst þíngtð með eptirfylgjandi ræðu :

Il e í ð r u b u alþíngismenn! Ástkæru landsmenn!

Á'Our en eg í kenringsins umboði set alþíngi í þetta sinn, finn
eg mel' skylt, heiðruðu alþíngismenn! a'O ávarpa yður með fáeinum

orðum.
Eg verð þá fyrst og fremst að láta í ljósi ánægju mína yfir

því, a~ eiga her fyrir höndum samvinnu með þeim mönnum, hverra
flestallir hafa ásamt mer á undanfarandi þíngum unnið að þeim
málefnum, sem oss hafa verið feingin í hendur til íhugunar og um-
ræðu, og hverra stöðugur velvilji híngað til hefir gjört mer sam-

vinnuna með þeim Iðttbæra og ánægjusama.
þó megum ver nú allir sárlega sakna tveggja manna, sem báNr

hafa verið stöðugir meðlimir þessa þíngs frá fyrstu stofnun þess, og
sem báðir á því hafa haft forsetastörf á hendi, nl. konferenzráðs og
háyfirdómara Þórðar sáluga Sveinbjarnarsonar og prófasts síra
Hannesar sál. Stephensens. þessir menn, sem dauðinn nú hefir
kippt burtu frá oss, unnu báðir af einlægu hjarta vorri sameiginlegri
fðsturjörðu, og kappkostuðu af ítrasta megni a'O efla heill hennar.
Þingi þessu unnu þeir báðir gagn og sóma með viturleik sínum,
þekkíngu og lipur leik, og mer veittu þeir báðlr opt á ýmsan hátt
aðstoð í ráðum og dá~ í stöðu minni, og verður mer því minning
þeirra jafnan ógleymanleg.

Af málefnum þeim, sem stjórnin mun hafa áforma~ að leggja
fyrir alþingi í þetta sinn, eru flestöll enn þá ókomin, og er það
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mjög óþægilegt bæði fyrir þíngíð og mig; mun þetta sel' í lagi hafa
orsakazt af rállgjafaskiptum þeim, sem urðu Í Danmörku íÍ næstliðnu
vori, og þeirri töf, sem af því hefir Ielðzt í meðhöndlun og afgreibsln
stjórnarrnálefnanna; þó hafa mer sendar verið fd stjórninni bækur
þær og skjöl, sem til heyra jarðarnatsmallnu, með þeim ummælum,
all stjórnin hafi í hyggju all leggja málefni þetta fyrir alþíngi á þessu
sumri. Líka hefi eg fcingi"O frá stjórninni almennar tilskipanir, sem
komið hafa út fyrir Danmörku árin 1855 og 1856, í því skyni, að
alþíngi segi álit sitt um, hvort ella ab hve miklu leyti þær eigi ab
fá lagagildi her lí Íslandi. þetta síðastnefnda málefni mun eg því
bráðum leggja fyrir þíngið ; og eins mun eg haga svo til, að f,i
þínginu jarðamatsmalið til meðferðar, svo að þíngmenn bæði geti
felnglð tækifæri til að kynna ser þau mörgu og margbrotnu skjöl,
er máli þessu til heyra, og þar á lllebal einkanlega störf jarðamats-
nefndar þeirrar, er skipuð var all konúngsbobl í máli þessu her í
Reykjavík árið 1855, og líka til þess, ab nefnd geti orðið sett af
þínginu til all yfirvega og undir búa til aígrelðslu þetta vandasama
og margbrotna mál, ef það þykir henta.

Um afgreiðslu og úrslit þeirra málefna, er send voru stjórninni
frá síðasta alþingi, get eg því miður ekki enn þá gefill þínginu neina
ávísun, þar ell hin konúnglega auglýsíng til alþíngis, um árángurinn
af störfum þess 1855, ekki er enn þá til mín komin.

þall er yður kunnugt, heiðruðu alþíngismenn! ao næmt og hættu-
legt kláðafaraldur á sauðfé er farið að út breiðast á nokkrum hluta
lands þessa, og hefir því stjórnin boðill amtmönnum landsins að eiga
fund með ser her í Reykjavík, til þess að yfirvega þetta áríbanda
málefni, stínga upp á ráðstöfunum þeim, er hentugastar virðast til
að út rýma faraldri þessu, og síðan leggja malefnið alltsaman fyrir
alþíngi. þau her að lútandi frumvörp eru að sönnu að nokkru leyti
þegar búin, en þó ei algjörltrga, og líka eru þau enn þá öprentuð ;
en 8,'0 fljótt sem málefni þetta verður fullbúið, skal eg leggja það
fyrir þínglð, og treysti eg þá, að þíngio leggi fram sína beztu krapta,
til þess ao yfirvega nákvæmlega þetta vandamál, og ráN úr því á
þann hátt, er affarabeztur má verða fyrir land og lýð.

Eg fulltreysti því, heiðruðu alþfngismenn! að þer munið sýna
mer hina sömu velvild á þessum samvinnu tíma vorum, sem eg hefi
reynt af yður að undanförnu, og sem hefir !ett mer svo mjög þá
byrði, sem staða mín leggur mer :í herðar, og að þer munið "inna
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ii!' voni sameiginlega ætlunarverki á þessu þíngl, mel'! þeirri sömu
ahí", og eindrægni, sem mer af reynslunni ál'!ur er fullkunnug.

í þessu trausti, og með einlægri bæn til hans, sem blessar öll
gól'! og hreinskilin áform, a\'! hann styrki vora veiku krapta, lýsi eg
þá, Í nafni vors allramildasta konúngs, því yfir, al'!

ALþÍNGI ER SETT.

A'O ræðulokum svaraði einn þingmanna:

Leingi lifi komingur vor, Friðrik binn sjöundi!
og tóku allir þíngmenn undir í einu hljó\'!i.

Komíngsfullt1'úi: Eg skal fyrst geta þess, al'! dómsmálaráð-
herrann hefir tilkynnt mer, að í stað konferenzráðs sríluga Þ. Svein-
Uiarnarsonar og amtmanns Havsteins, sem hefir f'eíngið lausn frá þíng-
setu, hafi komingur kosið kauselírað landfógeta 17. Finsen og rektor
viö hinn lærða skóla B. Johnsen, og sýslumann í Norður-Múlasýslu
Þ. Johnsen til varafulltrúa; sömuleíðís hefi eg feingið ávísun um,
a'b í stað þingmannsins í Norður-Múlasýslu, stúdents G. 17igfússonar,
hafi á kjörþíngi í "or verið kosinn til þingmanns hreppstjóri Sveinn
Sveinsson í Vestdal, og til varaþfngmanns 17ilhjálmU1' Oddsen á Teigi,
en þar e\'! alþíngísmaðurínn sökum heilsulasleika ekki gat sótt þíngtð,

aðvaraði hann varaþíngmanninn um það á lögshipaðan hátt, og er þessi
þyí her víðstaddur lÍ þinginu. Ístað héraðslæknis J. Skaptasens, sem
hefir afsalað ser þingsetu fyrir Hrinavatnssýslu, var stúdent R. M.
Ólsen lÍ Þingeyrum kosinn alþíngísmaður, og er hann nú mættur her
lÍ þinginu. Enn fremur hefi eg heyrt, al'! þíngma'burinn fyrir Norð-
urþíngeyjarsýslu, umboðsmaður Jón Jónsson, muni ei mæta lÍ þessu
þingi. þíngma\'!ur Snæfellsnessýslu, síra Fr. Eggerz, hefir tilkynnt
mer, a\'! hann geti ekki sótt þetta þíng, og því er varaþmgmaðurlnn
síra E. Kúld nú her viðstaddur í hans stað. Hinn 4. konringkjörnl
þíngmaður, kammerráð Þ. Guðmundsson, er bráðum væntanlegur.
því næst skora eg samkvæmt 47. gr. alþíngistilskipunarinnar á hina
heiðruðu þíngmenn, að láta í ljósí, ef þeir kynni al'! hafa eitthvað
athugavert vm kosningu einhvers þingmanns: og skal eg í því tilliti
geta þess, a\'! eg hefi feinglð bréf fd stiptamtmanninum, með hverju
hann sendi mer bréf frá adjunct H. K. Frið1'ikssyni, sem lætur í
ljósi, a\'! hann álíti assessor J. Petursson hafa afsalað ser þíngsetu
fyrir Reykjavíkurbæ, með Því að mæta sem varaþingmaður fyrir Stranda-
~.{..JlI 1Rfí!L og spyr því stíptamtrnann, hvers "egna hann hafi kallað
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yflrrettardémarann, eu ekki síg til alþfngis <Í þcssu xumrl. hverju
tilliti stiptamtrnaburlnn hefir geti\) þess, að hann hafi kallað yfirrétt-
ardómarann hingað, af því að hann hafi einga vísbendíngu feingiO
fr:í þínginu um kríngumstæðurnur. Um þetta atriði bið eg ljá hina
heiðruðu þíngmenn að láta í ljó~i tueíníngu sína; og með þyí líkindi
eru til, að umræður kunni a'O verða um þetta, vil eg kveðja hinn
heíðraða þíngmann Skaptfellínga til að bóka þær, meðan eg stýri
þíngstörfunum, og forseti ekki er kominn.

Skjalavörður Jón Sigurðsson: Mætti menn ekki fá að heyr»
bréf stiptamtmanns?

Konúngs{ulltrúi: Eg skal lesa þíngmönnum brefi0, og var þa'O
svo Lítandi :

"Yaraþíngmaour Reykjavíkurbæjar, adjunct Friðrlkssou, hefir í
hjalögbu bréfi kvartað yftr, a'O eg hefi til alþingis þess, er nú skal
halda, inn kallað landsyflrréttardómara J(ín Petursson sem alþíngis-
mann fyrir Reykjavík, þó þessi megi álítast að hafa hafnað alþíngis-
munnsstöðu fyrir Reykjavíkurbæ, hvar hinn var kosinn varafulltrúi,
af því alþíngtsmaðurlnn fyrir Strandasýslu ekki gat mætt á alþíngi
1855, svo að assessórinn gekk í stað hans sem varafulltrúi fyrir
te'ða sýslu.

þó eg ,ilíti, að meiníng sii, er bréfskrifarinn hefir latið í ljósi,
að 2 kjördæmi ekki geti láti'O sama mann mæta á alþíngi fyrir ::;ig,
se samkvæm alþíngístllskípunlnnl, hefi eg þó, þar e'O kríngumstæð-
urnar ekki hafa verið mer tilkynntar fni alþíngl, ekki geta'ð tekið
tillit til þeirra ,'i'O innköllunina, og hlýt þ"Í, jafnframt þvf a'O senda
yðar hávelborinheitum hið umtalaða bréf, að afhenda spursnuíllð til
úrgreiðslu alþingis, sem er þess rétta forum.

Íslands Stiptamtshúsi, þann 15, jún í 1857,

J. D. Trampe.
Rett eptirrit, vitnar

Jón SigU1·ðsson.
ru

Fulltrúa komings á alþíngi 1857".

Síðan las konúngsfulltrúi einnig bréf Tl. Kr. Fl'iðl'ikssonm', og
er það svo látandi :

"Á kjörþíngi þVÍ, sem haldið "ar her í Reykjavík 10. dag maí-
mán. 1855, til að kjósa alþíngismann og varaalþíngísmann fyrir
Reykjavíkur-kaupstað, var landsyfirréttardómari Jón Petursson kosinn
til alþínglsmanns fyrir bæinn, en eg fyrir varaalþínglsmann, og mer
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tilkynnt kosníngln af kjörstjóranum, kauselírací V. Finsen, meö bréf

dagsettu daginn eptir.
A alþíngi það :ir, 3. dag [úlímán., tók velnefndur herra lands-

yfirréttardómari Jón Petursson, eins og sj:í m:i af alþínglstíðlndunum

fyrir það ár, bls. 18, eptir atkvæð! þíngma~na) sæti á þínginu sem
vnrafulltrúi Str,mdasÝ8Iu, mco því ablþíngmal'>urinll eigi gat komið
:í þíng, og eg var mel'> bréf konringsfulltrúa s, d. kallaður til þíng-

setu, sem Iulltnií Reykjavíkurbæjar. Nú get eg eigi betur beð, en að
herra landsyfírréttardémari Jón Petursson hafi að fullu og öllu afsalað
ser Iulltniadæminu fyrir Reykjavík, er hann tlík sæti á þínginu sem
fulltrúi Strandasýslu, enda j.itabi hann þa\) sjálfur, ao hann hcf(.i

eigi afsalað Sel' eða afsagt vnrafulltrúadæmið fyrir það kjördæmi,
eins og sjá má af þess ars ulþíngtstfðindnm, bls. 16. NÍl hefi eg
heyrt, að þer, havelborui herra, hafið eptir því sem fyrir er mælt í
tilskipun 8. marz 1843, 39. gr., kallað velnefndan herra landsyfir-
réttardómara Jón Petursson til þíngs í sumar sem fulltrúa Reykja-

víkur, og leyfi eg mer því, að spyrja yður, hvort þer, eptir því sem
fram fór á þínginu 1855, UIIl þingsetu hans, eigi eruð mer sam-
dÓllla í því, að hann hafi afsalað ser fulltrúadæminu fyrir Reykja-
v ik, og seno þel' mer samdóma, vegna hvers þer þá hafið kallað
hann til þings í sumar, en eigi mig.

Iieykjnvfk, 1;,. dag jlíllímállu'tar !8&7
Au'trnjúkast

II. Kr. Friðriksson.
Rett eptirr!t, vitnar

Jón SigU7'ðsson.
Tíl

herra stíptamtruauns, grcifa J. D, Trampe. Rdr, af Dhr: og Dbm".

Jón Petursson: Áður en mál þetta er rætt, vildi eg leyfa
mel' ao geta þess, að mer finnst umkvörtun herra H. Kr. Friðríks-
sonar og href stlptamtmannsins vera byggt lÍ tveim ástæðum, 1., ao eg
hefði ekki afsalað mer varaþíngmannskosníngu fyrir Strandasýslu,
þegar eg var kúsinn til þíngmanns fyrir Reykjavík, og 2., al'>eg hefti
mætt í hitt hið fyrra fyrir Strandasýslu. Af því kjósendur mína
hlýtur að varða það miklu, að fá al'> "ita, af hvaða astæðum það
væri, ef mer skyldi verða mót von minni bönnuð þíngseta, þá vil
eg leyfa mel' að spyrja hinn háttvirta konúngsfulltrúa, hvort hann
!terM nokkuð á móti þvf', a'tl þessu máli væri skipt í tyÖ spursnuíl,
-.unkvæmt fyrteoum áSk-COUIll stiptamtmannsins og kennara H. KT.
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Friðrikssonar, og þá 1. rætt, hvort eg væri úlö~lega kosinn sem alþíng-
ísmaður fyrirfleykjavík, af því eg þá ekki hafði afsalað mer varakosn-
íng minni fyrir Strandasýslu, og ef það yrði samþykkt, a~ kosníng
mín fyrir Reykjavík hefði verið lögleg, þá 2. hvort eg ekki gæti mætt
her mí, vegna þess eg hefði mætt í hitt hið fyrra sem varaþingmaður
fyrir Strandasýslu í forföllum alþfngísmannsíns þaðan,

Konúngsfulltl'úi: Fyrir mitt leyti hefi eg ekkert á uuiti því,
ao spnrníngunnl se þannig skipt, fyrst þingmaðurinn óskar þess, hati
þíngíð ekkert á móti því; en þess vil eg geta, ao þar eð þíngit
1855 ekkert hafði á múti kosningu ulþíngismanusins fyrir Reykjavfk,
þegar eg skoraðí á það ao koma fram me'b mótmæli sín gegn kosn-
íngunum, þá álít eg spurnínguna um gildi hinnar her umræddu
kosningar með því að öllu leyti útkljáða,

Þ. Jónassen : Mer vlrðist, ao hel' geti ekki verlb spursm.il UIJI,

hvort kosníng fulltrúans, sem her ræðir um, hafi verið lögleg eða
ekki, því þínglð er á'bur búið aa skera úr því spursmalí, samkvæmt
þVÍ, sem ályktað var á fyrsta standaþíngi í Hréarskeldu, því þar stól)

eins á og her, að einn af fulltniunum, sem mættu, hafði verið kos-
inn varafulltrúi, án þess hann hefði skorazt undan að gegna þeirri
köllun, þegar hann á öðrum stað aptur var kosinn fulltrúi, og þetta
áleit þíngið löglegt, og maðurinn varð aðalfulltrúi, þótt hann væri
þar til seinna kosinn; her verour því einasta spursmal um, hvort
fulltrúi nn fyrir Reykjavík, með því hann tókst á hendur, samkvæmt

þíngsins ályktun, að gegna varafulltrúaköllun fyrir Strandasýslu, hafi
hafnað abalfulltrúakdllun sinni fyrir Reykjavík; og þetta viroist mer
ekki a'b hann hafi gjört. Ao VLiU hefir hann, a'b því leyti eg man
eptir orðum hans, ekki sagt beinlínis, eða þó heldur, hann sagði
ekkert um það, hvort hann vildi mæta einúngis í hið eina skipti
fyrir Strandasýslu eða ekki, heldur let hann, án þess all taka þetta
fram, þíngtð ráila, fyrir hvort kjördæmið hann ætti að mæta; og
þannig verour ekkert leitt af orðum hans í þessu efni, en þá viro-
ist mer eðlilegt, eins og vant er, þegar máli skiptir um afsölun á
rettíndum, að álíta, a'b hlutaðeígandl ekki hafi hafnað öðru eða meiru,
en því, sem beinlínis verður leitt af orðum hans. Eins og eg því
hlýt að álíta, ail mjög hart væri farið í þetta mál, ef fulltrúanuni
fyrir Reykjavík yrði af framangreindri ástæðu vlldð frá þingsetu í
þetta skipti, þannig hlýt eg og ail halda, all það að öllnt leyti s~
mjög ísjárvert, þar sem hann, eins og kunnugt er, er einn af hinum
3 mönnum, sem setið hafa í þeirri nefnd, sem út nefnd var á síð-
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asta þíngi til þc~~ aa rannsaka og lagfæra jal'calllatic, iní þar sein
eg nú hefi heyrt af munni konúngsfulltrtía, að mál þetta eigi ao
takast fyrir ~íþessu þíngi, ræður ao líkindum, hversu árfðandi þa'O
~e fyrir þíngio, a'O missa ckki mann þann úr flokk sínum, sem að
undanteknum hinulll 2 meðnefndarmönnum bezt hlýtur a'Oþekkja til
málsins, og a'O geta skýrt þab fyrir þínginu. þao er Vví mitt álit,
a'O þíngi'O eigi hvorki ne megi festa allt of mjög sjónir á málsins
formlegu hlíð, heldur að það eigi að fara eptir því, sem er sann-
gjarnast og þínginu hagfelldast, og það álít eg að vera það, að Reykja-
víkurfulltrúi haldi þíngsetu sinni í þetta skipti.

E. Ú. Kúld: Mer finnst, að her se ekki spursmál um, In-ort
þíngmaðurlnn se loglega kosinn fyrir Reykjavík, því þao nuí álíta
sem afgjört her á þíngi í hitt hið fyrra, heldur cinúngis nm þar,
h \ ort einn þíngmacur geti tekið á móti kosningum fyrir tvö kjdr-
dæmi í senn. Ef eg man rétt, þá mun cg hafa verið sá, sein her
á þíngi 1855 hreífði því, ao þessi þingmaður mætti fyrir Stranda-
sýslu, og var það einmitt af þVÍ, að eg sá þá auð nokkurra þíng-
manna sæti, sem eg, eptir því sem þá nr míkíð verkefni alþingis,
helzt hefðí viljað a'O öll hefði verið fyllt, án þess eg þá beinlínis
áliti nauðsynlegt ao tala um lögmæti kosníngar hans fyrir Reykjavík.
Eg se, að nú stendur öOl'U\bi á en 1855, því þíngmaðurinn úr
Strandasýslu er nú her mættur; en hver er nl! sá her staddur, sem
geti ábyrgzt oss það, al) hann geti verið Ii þíngi þíngtímann út 'log
ef hann fatlast, þ,í þætti Jller sjálfsagt, að kjósendurnfr í Stranda-
sýslu ætti heimtingu á, al) einmitt þessi sami þíngmaður væri inn-
kallaður fyrir Strandasýslu; þá dylst eg og ekki vlð það, að eg
kynni ei við, ao hann í miðju þíngi skipti um sæti og hætti víð al)
mæta sem þínginaður Reykjavíkur og gjörðíst varuþíngmaður Stranda-
sýslu. Eg játa það, al) þíngiuu má vera mikil eptirsjón í þessuni
þlugmanni vegna jarbamatsins, þar hann hefir "erið í hinni koming-
legu juröamatsnefud, en her í þessu tilliti má ei líta á, hvað hag-
ur se fyrir þ ínglð, heldur elnúngis á reU þfngsíns og það, að fyrir-
byggja; ef kostur er, að um slíkt þurfi að ræða framvegis á hínuni
seinni þíngum.

Skjalavörður Jón Sigurðsson: Eg er samdóma hinum heiðraóa
þíngmanni, el' síðast mælti, nm það, sem mer virðíst href stíptamt-
mannsins einnig benda til, ao einginn þingmaður megi hafa á hendi
kosnlugu fyrir hö kjördærní í senn, eður þaðan af fleiri; mer finnst
tl~) ac' lmo hljóti ao vera hverjum muuní auðsætt, a'O þaD væri með
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öllu ótiltækilegt, ao fara nú all ræða um það, livort þíngmaðurinn
se löglega kosinn fyrir Reykjavík, því þa'ð var útkljáð á alþíngi í
hitt hið fyrra. Hann kom þá fram á þíngi með tvær lögmætar kosn-
íngar, aðra sem varaþíngmaður Strandasýslu, og aðra sem þíngrnað-
ur fyrir Reykjavík, og gaf þá þínginu fríviljuglega á vald all skera
úr, hvort hann skyldi mæta sem þíngmaður Reykjavíkur eður sem
varaþingmaður Strandasýslu; var þ,i· alyktab, að hann skyldi mæta
fyrir Strandasýslu, og þVÍ á ekki við ao ræða þetta a\) nýju. En
þar sem hinn luíttvirt! 2. konúngkjörni þínginaður kom með

dæmi frá Danmörku, þ;i vero eg að geta þess, a\) það dæmi sannar
öldúngls ekkert í þessu máli, eins og það er nú vaxlð, heldur gat
það átt við, eins og ástatt var í hitt eð fyrra. EI eg man rétt, þá
kom fram á fyrsta þíngi í Hröarskeldu einn maður, sem hafði á
hendi bær kosníngar og hafði hvoruga afsalað ser, en hann óskaði
og beiddi leyfis að mega halda hinni síðarl, og þab var honum veitt,
en þar kom aldrei til mála, að þíngrnaðurinn mætti hafa tvær kosn-
íngar á hendi, því öllum þótti sjálfsagt, a\) hann gæti ekki haft fleiri

en eina. Eg man heldur ekki betur, en að konúngs{ulltrúi væri
einmitt lÍ því, að hin fyrri kosningin væri hin rétta og þingmaður
bundinn víð hana, eins og alþíng alyktaðí her í hitt e\) fyrra, en
þingmenn urðu á hinu, að honum skyldi leyfast ao taka hina síð-
ari. Þa\) er auðsætt, að ef maður mætti hafa á hendi tvær kosn-
íngar í einu, þá mætti maður hafa eins þrjár eða fjórar eða fleiri;
þá gæti maður, sem byggi her í Reykjavík, látið kjósa sig í öllum
hinum fjærliggjandi sýslum, og mætt svo á víxl fyrir sýslurnar, eptir
því sem á þyrfti a'b halda. þetta kann vera a'b ekki se beint á
móti lagastaf alþínglstllsklpuuarlnnar, en það er á móti allri skyn-
samlegri reglu, sem hver einn finnur. Eptir þessu se eg ekki betur,
en að allt þetta mál se fullkomlega afgjiirt aður, svo a'b alls ekki
þurfi að greiða um það atkvæði, allra sízt um löglegt gildi kosníng-
arinnar, heldur kemur her einúngis til greina sú spurníng, sem stend-
ur íbrefi stiptamtmanns, að þíngið skuli skera úr, hvort þíngmaður-
inn se rett kvaddur eður ekki, sem þíngmaður fyrir Reykjavík, eður
a~ varaþíngmanninn hefði átt að kalla ao rðttu lagi.

Jón Petursson: Af ræðum þingmanna finnst mer það vera á-
litlð her um bil afgjört, að kosníng mín sem alþíngismanns fyrir
Reykjavíkurkjördæmi se lögleg. En aptur á mót skil eg ekki þíng-
Illann Ísfírðínga, þar sem hann sagði, a'b baðar kosníngarnar væri

löglegar, en einginn gæti haft tvær kosníngar á hendi; þetta þykir
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mer nokkuð skrítið, og eg get ekki samþykkt það, En með Þ\Í eg er
hinum heiðraða þíngmanni samdóma um það, að kosningar mínar se
báðar löglegar, þá verð eg og að álíta sem sjálfsagða afleiðing þar
af, að það se löglegt al'> hafa. aðrar eins tvær löglegar kosníngar á
hendi, og her ræðir um, og sem geta samþýðzt hvor vm aðra ; þetta
sannar og áminnzt kanselíbréf 31. áglÍ8t 1844, og reglan, sem fylgt var
vil'> Standaþíngin í Hröarskeldu, og í Stats-Calendernum stend eg
mí sem alþfngismaður Reykjavíkur og sem varaþfngrnaður Stranda-
sýslu i þetta er og mel'> öllu rétt, og ekkert ócolilcgt, því þar eg
fyrst tók á móti kosníngu sem varuþíngmaður fyrir Strandasýslu og
ekki hefi afsagt mer henni, er eg skyldur til al'> mæta :i þínginu,
þegar alþínglsmaðurínn þaðan ekki mætir; þetta vissu kjósendur
mínir í Reykjavík, þegar eg tveim arum seinna var kosinn þar fyrir
alþíngismann, al'> eg sökum þessa kynni að forfallast að mæta fyrir
Reykjavík, því kjörstjórnin her skýrði þeim frá því, en þeir vildu

samt ekki sleppa al'> kjósa mig fyrir alþínglsmaun sinn, þrátt fyrir
þessi mögulegu forföll mín; þegar þvf alþínglsmabur Strandasýslu

mætir á þínginu, SYO eg ekki þarf að mæta sem varaþingmaður fyr-
ir þá sýslu, er það bæði skylda mín og rðttur, al'> mæta sem alþíng-
ísmaður fyrir Reykjavík, þar eg og seinna tók á móti þeirri kosnÍngu.
Eg skil heldur ekki, al'> her eigi vil'> það, sem þíngmaðurinn talaði
um, a~ hefði einn þingmaður fleiri en eina kosníngu á hendi, þá
mundi hann og geta haft 3 eða 4, þvf það er þó auðsætt, að mun-
ur er á þv í, að hafa tvær kosningar á hendi, sem ekki eru sam-
kynja, það er aðalþíngmanna og varaþíngmanns-kosníng, eður al'>
hafa 3 eður 4 samkynja kosningar á hendi og gjörast aðalþingmað-
ur eður varaþíngmaður í 3 eður 4 kjördæmum.

Hinn heiðraði varaþfngmaður Snæfellínga sagði, að það væri rett
ab innkalla varaþfngmann Strandasýslu, ef abalþíngmaöur fatlaðist,
en er þá eigi rett al'> fylgja hinni sömu reglu her fyrir Reykjavík,
ef á þarf a'b halda? Hann kunni vel við það þó í hitt eð fyrra, ab eg
skipti um sæti á þínginu. Annars verð eg að geta þess, að á al-
þíngi 1855 var ekkert afgjört um það, a'b eg skyldi mæta fyrir
Strandasýslu framvegis, heldur al'> eins á þínginu þá, er ekki held-
ur átti við. Retti Reykjavíknrbúa væri og misboðíð, ef mer væri
meinað a\) mæta á þíngi fyrir þil, þegar eg annars get mætt og ekki
er fatlaður ; með þessari aðferð setur alþíngi sig upp yfir kjördæmið

og gjörir sig að formyndara kjósenda minna. Eg verð að ítreka
það aptur, að eg ætla, að eingum þíngmanni hafi dottlð það í hug
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í hitt hið fyrra, þegar þíngtð ákvað, ao eg þá skyldi mæta fyrir

Strandasýslu, er það þóttist gjöra til þess, að fleiri þíngmenn þá
kærníst að, að með því sama væri akveðíð, að eg ekki mætti mæta
mi fyrir Reykjavík.

G. Brandsson: Mer finnst þao augljóst, að ekki þurfi að ræða
leingi þetta mál, því 12. gr. alþíngistilskipunarinnar sker her úr
allri þrætu, þar sem hún telur það sem ástæðu fyrir því, að þíng-
maður eða varaþingmaður geti ekki tekið á móti hinni síðarí kosn-
íngu, ef hann er aður kosinn í öðru kjördæmi, en vildi þíngmaður-
inn halda hinni sfðarl kosningu, þ,i hlaut hann ao afsala ser hinni
fyrri, og það átti þíngmaðurínn ao gjöra, ef honum var alhugamál
ao vera fulltrúi Reykjavíkur. þetta er annars útkljáð mál, því þíngið
neitaði því 1855, með atkvæðagreiðslu sinni þá, að þingmað-
urinn mætti mæta framar fyrir Reykjavík.

Jón Petursson: þetta er mísskilníngur ; þíngmönnum má vera

kunnugt, að eg mætti fyrst fyrir Reykjavík og kaus forseta, og hafðí
þíngtð ekk ert lÍ móti því, ao eg væri rett kosinn fyrir Reykjavík;

tveim eður þrem dögum síðar sáu menn, ao þíngmenn ætluðu að
verða heldur falr, töluðu þá nokkrir þíngmenn um það, hvort, til
þess að fá fleiri þíngmenn, ekki mætti taka mig fyrir Strandasýslu í
það sinn, og varð þao ályktun þingmanna, án þess að afgjöra nokkuð

um það, hvort eg mætti framvegis mæta fyrir Reykjavík eða ekki.
hí þao spursmál lá þ,i ekki fyrir, og alþingísmaður Gullbríngu-
sýslu gat þá ekki seo, ao nokkuð annað leiddi af því, þó eg þá mætti
fyrir Strandasýslu, en ao þíngio þar við ynni einum þíngmanni fleira;
hann þóttist því þá ekki vera að afgjöra neitt það spursmál, er hefði
þær afleíbíngar, að Reykjavíkurbúar skyldi missa rétt sinn til þíng-

manns síns, því þá svipta menn kjósenduma rðtti sínum, er þeir
meina þeim ao koma á þíngio fyrir sig, er þeir trúa bezt til þess.

G. Brandsson: Eg vero að segja það, að á alþíngi 1855 voru
það margir þíngmenn, sem ekki vissu fyr en síðar, að þíngmaður
Reykjavíkur væri líka varaþingmaður Strandasýslu; en þegar hann
tók það sæti á þínginu, þá álitu menn það afgjört, að hann ætti
einúngis að mæta fyrir Strandasýslu, en ekki fyrir Reykjavík upp
frá því,

Jón Petursson: Eg skil þó ekki, hvernig þessum þíngmanni
eða nokkrum öðrum þíngmönnum yfir höfuo hefir getað dulizt það
á alþíngi 1855, að eg og væri varaþingmaður Strandasýslu, því eg
var kosinn það 1853 og stóo sem varaþingmaður Strandasýslu í al-
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þíngistí~indunulU 1853 og 1855. En á þinginu 1855 mætti eg Iyrst
sem alþíngismaður Reykjavíkur, móti hverju þ,i voru gjörð eingin
mótmæli. En síðan, þegar alþínglsmaður Strandasýslu ekki kom,
var vegna þíngmannafæðar ákvebib, a~ eg skyldi mæta sem vara-
þínginaður fyrir Strandasýslu, svo að varaþíngmaðurlnn fyrir Reykja-
víkurbæ kæruíst a~, sem og val' fyllilega löglegt.

G. Brandsson: Eg leyfi mer a~ mælast til þess af hinum hæst-
virta lwnúngsfulltrtta, að hann skýri fyrir mer og öðrum efni og
anda 12. gr. alþfngístilskipunarinnar.

Konúngsfulltrúi: Í sjálfu ser er sú grein alþíngistilskipunar-
innar, sem hinn helðraðí þingmaður, er nú settist nicur, spurði UIU,

að mer virðist, öldúngis IF" og sýnist að benda til þess, að s,í
þíngmaður, sem tekið hefir móti kosningu í einu kjördæmi, ekki geti
síðar tekið móti kosníngu annarstaðar. En þó hefir ekki þessum
skilningi greinarinnar verið fylgt in praxi; þ\í á fyrsta Hréarskeldu-
fundi, þegar spurníng varð um, hvort sá, er kosinn haf'öí verið sem

varaþíngrnnður í einu kjördæmi, mætti mæta sem aðalþingmaður fyrir
annað kjördæmi, er síðar hafði valið hann, þá var þessari spuruíngu
játa~ með miklum atkvæðafjölda ; og kanselfíb hefir með bréfi 31.

<Íg. 1844 tilkynnt stiptamtmanninum á Íslandi, a'ð þó því virtist
spurníngin nokkuð vafasöm, væri þó ei ástæða til, að álíta slíka
kosníngu sem her ræbir um, með öllu ógilda, þar eb þíngið í IIró-
arskeldu hefði áliti~ þvílíka kosníngu gilda.

Jón Pitureeon: Eg leyfi mer að endurnýja þá ósk mína, þeg-
ar til atkvæða verour geíngíb, a~ það se gjört á þann hátt, er eg
öndverðlega stakk upp ,1, því eg sé, að nokkrir þíngmenn efast um,

hvort kosníng mín sem alþíngismanns fyrir Reykjavík hafi verið lögleg.
Skjalavörður Jón Sigurðsson: Eg mótmæli því í alla staði, a~

skorað se á þfngið að gefa atkvæði um þat, sem það hefir aður á-
kveðið, og eg þykist fullviss um, að hinu h.ittvírtí konúngsfulltrúi
muni aldrei leyfa slíka óreglu. Bréf stiptamtmannsins er þa'ð eina,
sem eg álít rett að leggist til grundvallar fyrir atkvæðagrelðslunní,
og samkvæmt því óska eg a'O hún fari fram.

E. Kúld: Eg mótmæli því líka, a'O farið se 11'0 vefja það III al
með nýrri atkvæðagreíðslu, sem útkljað var 1855, og eingin mótmæli
komu þá fram því til hnekkíngar. Eg álít, a'O það, sem þíngi'ð þá
úrskurðaði, se þínginu núna eins og dómur þíngsins í því máli, er
her ræðir um, og að hann hafi þegar þá verið afgjörður og upp~
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kveðinn, og því mun eg ei her gefa atkvæði um það, heldur hvort
þíngmaður þessi se nú rettilega innkallaður fyrir Reykjavík eða ekki.

Skjalavörður Jón Sigurðsson: Eg leyfi mer a~ fylgja því fram,
a~ spurníngin se eins lög~ fyrir þfnglð og- stlptamtmaðurinn bendir
til í bréfi sínu til konúngsfulltrúans, eða með öðrum orðum, hvort
þíngmaðurinn hafi ekki með því að mæta sem varaþmgrnaður fyrir
Strandasýslu afsalað ser þeim retti að geta mætt fyrir Reykjavíkur-
bæ, og hvort ekki eigi þess vegna að inn kalla til þessa þings vara-
þíngmannínn fyrir Reykjavíkurbæ.

Jón Petursson: Þíngma~ur Ísfirðinga sýnist vera með öllu ó-
kunnugur því, er fram fór her í hitt eð fyrra, og kann þess vera
nokkur von , en ekki skil eg, hvernig hann enn getur áliti~ tvær
kosningar lögmætar, en aðra einlægt ógilda, og það þó þær ekki se
svo ásigkomnnr, að þær ríM í bága hvor víb aðra, því þá væri þær
ekki baðar lögmætar. :Mer finnst mál þetta vera einfalt. Eg var
kjörinn alþíngísmaður fyrir Reykjavíkurbæ, og á því að mæta fyrir
hann, þegar eingar tálmanir, hvorki laganna vegna (juridiskar) eða
af náttúrunnar völdum (physiskar), banna mer það ; en eg hafði
fyrir 2 árum á~ur og verlð kosinn varaþingmaður fyrir Strandasýslu
og því get eg ekki mætt fyrir Reykjavík, þegar alþínglsmaður Stranda-
sýslu ekki mætir á þíngi. En lelðlraf þessu það, eður þó eg í hitt
i~ fyrra í forföllum þíngmanns Strandasýslu þá yrðl að mæta fyrir
Strandasýslu, a~ eg ekki nú megi mæta fyrir Reykjavík, þegar al-
þíngísrnaðurínn fyrir Strandasýslu er kominn, samkvæmt þeirri skuld-
bindingu minni, að mæta fyrir Reykjavík, hve nær sem eg er ótálm-
aður? Annars er það serlega undarlegt, að nokkrum skuli geta
komið til hugar, a~ þíngíð eigi að banna mer að mæta fyrir kjós-
endur mína í Reykjavík, er einmitt hafa falíb mer að mæta fyrir sig á
þínginu, hve nær sem eg gæti, og a~ það í þess stað eigi a~ kalla
þann á þing þeirra vegna, sem þeir aldrei hafa falið á hendur að
mæta öðruvísí fyrir sig en í forföllum mínum. þetta er beinlínis
að taka fram yfir hendur kjördæmanna, og þíngíð fer þá sjálft að
kjósa fyrir þau

P. Sigurðsson: Mer finnst alþíngístílskípunín benda til þess,
að fulltrúar eigi ekki að takast á hendur kosníngu í tveimur kjör-
dæmum. Þegar þfngmaðurínn i hitt i~ fyrra tók sæti semþingma~ur
Reykvíkinga, hafði eg ekkert á móti þvi, þar eg íþann svipinn mundi
þá ekki, ab hann líka væri fulltrúi Strandasýslu; en þegar þa~
kom sí\'lar upp, a~ hann tók sæti sem varaþingmaður Strandasýslu,
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hafN eg heldur ekkert móti því; en mel) þVÍ fannst mer hann af-
sala ser þíngmannssæti Reykvíkínga. Ef fulltrúi er kosinn fyrir 2
kjördæmi, og ekki afsalar ser öðru hvoru, getur hæglega annaðhvort
kjördæmið orMð þíngmannslaust fyrir þær sakir, því þá eru ekki kosn-
ir utan 3 í báðum. Ef núna skyldi hvorugur geta mætt, aðalþing-
maður Strandasýslu og varaþíngmaður Reykvíkínga, þá yrði annaðhvort
kjördæmið að vera fulltníalaust, og beri slíkt við á 1. þíngi eptir
nýjar kosníngar, þ,i gæti kjördæmi það, er væri þíngmannslaust,
ekki kosið að nýju, og væri það fulltrúa þeim að kenna, er ekki hefði
frásagt ser að vera fulltrúi utan í öðru. þetta er og ljóslega tekið
fram í nýju alþtnglstllsklpunlnnl, að ef fulltrúi se kosinn utanhðraðs,
þá skuli það vera sannað fyrir kjósendum, að hann vilji takast þar
kosningar á hendur, en ekki öðru kjördæmi.

Jón Petursson: Þíngmaðurinn vlrðíst ekki vita, a'ð það stend-
ur næstum eins á fyrir mer í þessu tilliti og þíngmanni Skaptfell-
inga ; hann er varaþíngrnaður fyrir Kjósar- og Gullbríngusýslu, og
svo er hann nefndur í "Statscalenderen"; væri þá ekki rettast ab
taka það mál líka til álita og atkvæða þíngsins?

Jón Guðmundsson: Eg get ekki gjört a'ð því, þó a'ð eg se í
"Statscalenderen" nefndur varaþíngma'bur fyrir Gullbríngusýslu; hitt
veit eg, og eg skírskota því til hins 2. konúngkjörna þíngmanns, sem
þá var sýslumaður í Gullbríngusýslu, a'b eg afsalaði mer strax vara-
þíngmannskosníngunní, því mer þótti ekki annað mega segjast, þar
e'\) eg hafði áður boðið mig fram til alþíngismanns í Skaptafells-
sýslu.

Jón Petursson: Hvað sem nú um þetta er eður ekki, þá hljóta
þó allir að skilja, að eg mæti her nú undir allt öðrum kringumstæð-
um, en á þínginu 1855; ákvörðun sú, er þar þá var gjörð, getur
því ekki verið nein regla nú.

Hreppstjóri J. Sigurðsson: Þegar alþíngi 1855 var sett og asses-
sor Jón Petursson kom þar fram sem þíngma'ður fyrir Reykjavík,
mæltu þíngmenn ekkert á móti kosníngu hans, og mun slíkt hafa
floti'\) af því, a'b sumir hafa ekki vítað, að hann var kjörinn vara-
þingmaður fyrir Strandasýslu. Eg fyrir mitt leyti get nú ekki bar-
i'\) því víð, því eg hafði se'b það í blöðunum, a'b hann var fyrst kos-
inn varaþingmaður Strandasýslu, en þá hann hafN nú tekið ser þíng-
setu fydr Reykjavík, þeinkti eg, a'bhann strax, þá hann fekk kosn-
ingu þar, mundi hafa frásagt ser varaþíngmannsdæmið fyrir Stranda-
sýslu.
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Nú þá ekki kom þíngmaðurinn fyrir Strandasýslu, kom það upp
daginn eptir, að assessor Peturson gæti enn nú mætt sem varaþíngmað-
ur fyrir Strandasýslu, og varð þá ályktun þíngsins, að svo skyldi
vera. Hvað því "i~ víkur, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi let í
ljósi, ao þínglð nú skyldi gefa atkvæði nm, hvort hann væri rett
kosinn fyrir Reykjavík eða ekki, finnst mer það varla geta átt ser
stað, þar eg meina, þó einn se kosinn í 2 kjördæmum eður fleirum,
þá geti allar þær kosníngar verið réttar af kjósendum, og líka kjör-
stjórum, þar þeir sjaldnast geta leiðbeint hinum í þessu falli, þar
lögboðlð er, a~ kosníngar skuli fram fara um allt land í sama mán-
uðí, en það er þíngmaðurinn sjálfur, sem eptir á hlýtur, samkvæmt
12. gr. alþíngistilsldpunarinnar, ab ógilda allar þær kosníngar, utan
þess eina kjördæmis, fyrir hvert hann vill mæta, en þar þessi þíng-
maður hafði ekki gætt þessa, hlaut þmgíð 1855 ao gjöra það, og
ályktaði það, a~ hans fyrtsa kosníng skyldi standa gild, og þar þingmað-
urinn hefir enn nú í dag ekki sagt sig frá varaþíngmannsdærní fyrir
Strandasýslu, finnst mer, a~ þfngib hljóti enn að halda þeirri sömu
ályktun.

Jón Petursson: Eg verð þó að óska, ao atkvæða se leítað um
þetta mál á þann hátt, sem eg hefi beðið.

Konúngsfulltrúi: þar e~ þíngmenn hafa verið því mótfallnir,
að spurníngunni væri þannig skipt, eins og þíngmaðurínn fyrir Reykja-
vík hefir óskað, álít eg mig, meðan eg stýri umræðum þíngsins,
eptir anda (i Analogie) 74. greinar i alþíngistilskipuninni hafa reU
til að bera spurnínguna þannig upp til atkvæðagreiðslu: hvort þíng-
maðurinn fyrir Reykjavík se rétt kallaður til þingsetu fyrir te~ kjör-
dæmi eða ekki?

Jón Peturson: Eg óska, að nafnakall se víðhaft.
Konúngsfulltrúi gaf leyfi til þess og mælti svo fyrir, ao þeir

segð] j á, er áliti yfirdómara J. Petursson réttkallaðan til þíngs sem
fulltrúa fyrir Reykjavíkurbæ, en hinir n e i, er væri á gagnstæðu máli.

B. Johnsen: Eg óska að vera frí víð að gefa atkvæði í þetta
skipti, þar eg þykist ekki þekkja málavexti til hlítar.

Konúngsfulltrúi : Eg álít þingmanninn hafa rett til þess, að
gefa ekki atkvæðí.

Síoan var til atkvæða geingíð og sögou þessir
já: nei sögðu :

Ásgeir Eínarssen.
E. Ó. Kúld.

V. Finsen.
Jón Kriiltjáneson
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n e i :;\;g'ðll:

Guðmundur Brandsson .
Guðmundur Einarsson.
.JÓn Guðmundsson.
Jón Hávarðsson.
Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn.
J. Sigurðson fd Tandraseli.
Kolbeinn Árnason.
R. M. Ólsen.
Ólafur Sívertsen.

Páll Sigurðsson,
Stefán Jónsson.
Vilhjálmur Odds en.

Konúngsfulltnti: Eg skora þá á hinn elzta þíugmann, er eg
meina se þíngma'bur Barðastrandarsýslu, prófastur síra O. Sívertsen,

a'ð láta kjósa forseta.
Prófastur Ó. Sívertsen kvaddi þá prestana G. Einarsson og

E. Ó. Kúld að rita upp atkvæðin við forsetavalið.
Voru þá atkvæði greidd og var skjalavörður .] ón Sigurðsson

kosinn til forseta með 20 atkvæðum, lögfræðingur Jón Guðmunds-
son a~kk1 atkvæði.

Skjalavörbur Jón Sigurðsson gekk þá til forsætis og mælti:
þa'ð er einúngis í trausti þess, að eg muni njóta hinnar sömu

göðvíldar og aðstoðar af hálfu hinna háttvirtu þíngmanna, eins og

fyrri, að eg tek á móti þessari köllun þeirra, og vil eg leitast við eptir
efnum að upp fylla þá skyldu, sem mer er þar með upp á lögð. Eg
leyfi mer sömuleiðis að vænta þess af hinum háttvirta konúngs-
fulltrúa, að hann veiti þinginu og mer allan þann styrk og aðstoð,
sem ómissandi er til þess, að störf þíngsins geti farið vel fram,

Eg veit, að eg tala samkvæmt hugsun allra hinna háttvirtu þíng-
manna, þegar eg af þíngsins hálfu tek undir þau orð, sem hinn
háttvirti konúngsfulltrúi talaði í minníng hinna ágætu merkismanna,
sem guð hefir kallað, síðan hinu seinasta alþíngi var lokið.

A'ð svo mæltu let forseti kjósa varaforseta og varð Iögfræðfngur
Jón Guðmundsson fyrir valinu með 16 atkv.; landfógeti Finsen fðkk
2 atk., biskup Thordersen 1, og prófessor P. Petursson 1.

Forseti bað þíngi'ð þessu næst að kjósa þíngskrifara og var
Guðmundur prestur Einarsson kosinn til þess með 15 atkvæðum og

já:
.Jón Samsonsson .
þ. Jónassen.
Magnús Andrésson.
P. Petursson.
H. G. Thordersen.
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umboðsmaður ll. ill. <Jlsen mel) 11 ath. (B. Kúlel prestur fekk 10
atkvæði),

Forseti kvað þá ekki frekara verða gjört lÍ þessum fundi. ('II

dagskni mundi verða fest upp á lestrarsalnum til JlIPc'ta fundar. og
f'agM því næst

fundi slitio.

3. júlí annar fundur.
Forseti: Eg skal leyfa mer, áður eu teklð er til dagskdl'inn<1J'.

al'l leita atkvæða hins luittvirta kon1Íngsful1t1'lía um, al'l fá 2 auka-
skrifara innanþíngs.

Konúngsfulltníi: Eptir tilmælum [orsct« hefi rg kvatt 2 nu-nu
til aukaskrifara, cand. phllos, St. Thordersen og rand. philos. A.
Ólafsson, og eru þeir rni her til staðar lÍ þfnginu.

Forseti skýrl'li þingmönnum fní, al'l 2 þingmenn væri nú viðstadd-
ir, þeir el' ekki voru á fyrsta fundi: hinn 4. koruingkjörnl þíngmab-
ur, kammernið Th. Guðmurulssen, og skólakennari H. K. F1'iðrih~on,
sem 1111,æri haddur til þíngsetu samkvæmt ályktnn fllþíngi~ lÍ síl\-
asta fundi.

!>íngbókin lesin og saniþykkt.
Páll Sigurðsson: Eg vil leyfa mer ab spyrja hinn h.ittvirt.i

forseta og konúngsfulltrúa, hvort þessir tveir aukaskrifarar se teknir
fyrir allan þíngtímann, eður þeir se teknir til reynslu, því reynslan
á fyrri þíngum hefir sýnt, al'l ærið mikið ríður :í, al'l aukaskrifarar
se nettir og athugasamir al'l ná sem bezt réttrt meiníngu 1Íl" ræð-
um þíngmanna, og þeir hafa verið mjög misjafnir til ab ná réttmn
meiníngum IÍr ræðum þíngmanna, þó þeir hafi bæði veril'l menntaðir
yel og ágætir ritarar.

Forseti: Eg skal svara spurníng hins helðraba þíngrnanns á þ.i
leið, a~ þeir vorn teknir til aukaskrifara, er ver álitum bezt til þess
hæfa, en þeir eru þó teknir til reynslu, og ef þeir reynast ekki vel,
þá verba aðrir teknir í þeirra stað, ef nokkrir betri fást, en Pg hold.
að ,"er eigum ekki al'l sinni völ á öðrum betri.

Ál'lur en tekil'l er til dagskrárinnar, þ:í vil eg vekja athygli þíng-
manna á því, al'l gjöra þarf raðstöfun fyrir alþíngísuðíndunurn ; eg
hefi skrifað stíptsyflrvöldunnm í því skyni, og skal eg á sínum tíma
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-ikýra þíngmðnnum frá svari þeirra; en nú þarf at, "elja tvo rit-
-tjrirn, ()g~kal eg sl{jtÍta því til hinna háttvirtu þíngmanna. hvort

kj(!All skuli nú þegar, eður látt það bfb fyrst um sinn.
Var þá samþykkt a'ð kj6sa þegar.
Alls vorn greidd 23 ntkvroðí, og voru þeir kosnir skólakennnrl

ll. Kr. Friðl'iksson með 19 atkvæðum og pr6fessor P. Petursson
með 15 atkvæðum.

Forseti kvaðst hafa gjört rá'ð fyrir Iní í brðfi sínu til stipts-
yfirvaldanna, a'ð prentuð yrðl 600 exx. af alþínglstíbiudunum, eins og
nú hefði verið næst a(') undanförnu, og skaut því til þíngmanna, og
var það samþykkt.

Forseti: Nú komum ver þá til dagskr.íarínnar ; hinn háttvirti

7conúngs{ulltrúi mun þá fyrst leggja fram konúnglegt álitsmál um
nokkur almenn lagaboð, er komið hafa út fyrir Danmörku árin 1855
og 1856, til að leita um það .íIits alþingis, hver af þeim eigi al)
(\'blast lagagildi her ti landi.

Konúngsfulltrúi: Samkvæmt konringsúrskurðí 10. nóv, 1843

hefir dómsmálastjórnarhcrrann með bréfi 20. maí þ. á. sent mer hin
almennu lagaboð, sem út hafa komið fyrir Danmörku árin 1855 og
1856, svo a'ð alþíng geti sagt álit sitt um, a'ð hve miklu leyti laga-
boð þessi eigi a'ð lögtaka her á landi, og getur stjórnarherrann þess,
al) í því tilliti muni ekki geta kornið til skoðunar önnur lagaboð
en þessi :

1. Lagaboð fni 22. febr. 1855 viðvíkjundl auglýsíngum, sem ao
undanförnu hefir boðið verið ao prenta skyldi í dagblaði því,

sem heitir "lidl'essecontoirets Efterl'etninger".
2. Lagaboð frá 6. apr. s. á., sem að nokkru leyti gefur frjálsa

Ieiguupphæð af peníngahíni, og hreytir hegníngunní, sem lögð
var vi'b okur, o. 5. frv.

R. Lagaboð 13. sept. s, á., um leyfi fyrir danska skipherra að taka
útlenda sjómenn fyrir háseta (forhyre), og

4. Lagaboð 8. marz 1856, sem býður hæstarétti að gefa ástæður
fyrir dómum sínum.
þar hjá getur stjdrnarherrann þess: a ð það megi álítast nauð-

synlegt, a\'! lagaboðið nr. 1 nái til Íslands, því annars muni þa\')
eptir ýngra opnu bréfi 9. maí 1855, með hverju lagaboð 25. apr.
1850 hefir feíngið gildi her á landi, stundum geta or'bi'ð nauðsyn-

legt, ao Innkallanir (Proclamata), stefnur, og aðrar opinberar aug-
lýilíngar se birtar í ofannefndll blaði, II ~ það 110 sönnu !le líklegt,
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at> lagaboðið nr. 3, nú sem stendur, hafi litla þýðíngu fyrir Ísland

en ao það samt, ef til "ill, kunni ao geta feíngið hana meiri, þegar
verslunin heflr n:ít> meiri þroska her ií landi, og a ð stjórnin ao

sönnu álíti lagabeðið nr. 4 þegar vera gildandi á Íslandi eptir inn-
taki þess, en þótt þó eiga við, ao benda þínginu til þess, einkum af
því, ao opið bref 17. febr. 1847, um málsfærslnlaun verjanda fyrir
hæstarétt! er leitt í lög á Íslandi með opnu breti 9. maí 1S5 5.

Ao öðru leyti er þao sj:ílfsagt, að það er á þingsins valdi ao
taka til yfirvegunur, hvort nokkurt nunað af hillum ofannefndu al-
mennu lagaboðum fyrir Danmörku eigi við ,i Íslandi með eður án
breytínga ellegar ekki.

Jafnskjótt og nefnd er kosin til að íhnga mal þetta, skal eg
afhenda öll hin .íminnztu almennu lagabob þeim nefndarmanni, sem
flest hefir atkvæði.

Forseti: Eg skal þá leyfa mer ao skora ii hina heiðruðu þíng-
menn að kjósa nefnd í þetta Ill/ii, sem i mörgum greinum er svo
merkilegt, og ætla eg, að það se hæfilegt ao kjóiSa 5 manna nefnd,
eins og vant hefir verið ao gjöra að undanförnu.

H. G. Tordersen kvaðst ætla 3 manna nefnd nægja; en með
því fleiri þíngmenn "om fyrir 5 manna nefnd, fell hann fní upp.í-
stúngu sinni.

Alls voru getin 23 atkvæðl, og voru þessir 5 menn kosnir í
nefndina: Þ. Jónassen með 22 atkv., V. Finsen með 2\ atkv., P.
Sigurðsson með 16 atkv., og R. M. 6lsen og síra Jón Kristjánsson
hvor um sig með 15 atkvæbum.

Forseti: þessu næst er þá eptir dagsknínní uppástúnga hins
heibráða þíngmanns Snæfellínga ásamt með fylgjandi bænarskr.ím,
sem legið hafa á lestrarsalnum þíngmönnum til eptirsjónar. Uppá-

stringumaður viII má ske gjöra svo vel að lesa uppástúngu sína fyr-
ir þingmlinnum

E. 6. Kúld : Með leyfi hins háttvirta forseta skal eg þá lesa
uppasténguna, og er hún svo Lítandí :

"Hinn frjálsi fundur a~ Kollabúðum 16. júní þ. lÍ, hefir falið

mer til flutnings á alþingi þessu 7 bænarskrár, undlrskrifuðar af
228 mönnum í ÞorsktirOíngaþínghá, allar þess efnis, að alþíngi sendi
vomm milda komíngi þegnsamlega bænarskrá um, a~ hans hátign
komingurínn láti oss Íslendinga sem fyrst verða nj6tandi þess fyllsta
réttar, er oss ber, samkvæmt loforði hans í allrahæstu brðf 2,1. sept.

1848 og auglýsfngu 12. maí 1852.
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Ari\) 1853 sendi alþíngi konúngl þegnsamlega bænarskrá um,
ab skipun yrði gjör\) á máli þessu, en í auglýsíngu komings til
þíngsins 1855, 7. júní, er sagt, að það haft ei þótt ráMegt, eins og
þá stó\) á, ao bera undir :íIit alþíngis frumvarp til laga um stöðu
Íslands í alríkinu. þetta þótti mer mí ao vísu eðlilegt svar, af
því alríkislög Danaveldis voru þá ei útkljáð, en síðan þau eru ákom-
in 2. okt. 1855, má eg ei vi\) það dyljast, a\) eg vona fastlega, að
sá tími se mí þegar kominn, að ver megum vænta br.íðrar uppfyll-
ingar lÍ þeim heitorðum vors milda konungs, sem áournefnt allra-
náðugast bréf 23. sept. 1848 birti oss Íslendíngum.

Fyrir því leyfi eg mer, að skora á hið heíðraða alþingi, að það
nú taki þetta míkilvæga málefni til meðferðar, og sendi hans hátign
kouúnginum þegnsamlega bænarskr.í um:

nýtt og unibætt fyrirkomulag stjórnarinnar yfir Íslandi, sem
og Ulll að ákveða stöðu þess í fyrirkomulagi komingsveld-
isins, og ao jafnframt Be haft tillit til undírstöðuatríba þeirra,

sem alþingi 1853 tók fram í allraþegnsamlegustri bænar-
skr,í 9. ágúst 1853.

Reykjavík, 2. d. júlímán. 1857.

E. Ó. xau«
Forseti: Á'Om en upprístunga þessi er rædd, skal eg leyfa mer

ao skýra fr:í bænarskrám þeim, sem uppástúngan er á byggð i þær

em þessar:
1. Bænarskrá frá Kollabúðafundi 16. júní 1857, sem hinn háttvirti

uppdstúngumaður hefir framlagt, um:
ao hans hátign láti Íslendínga verða aðnjótandi þess fyllsta

réttar, er þeim getur borið samkvæmt loforði hans í allrahæsta
hrefi frá 23. sept. 1848, og auglýsingu 12. IIIaí 1852, og
lcggi þar um frumvarp fyrir alþíngi, sem haldið verbur 1859.

Mco þessari bænarskrá Kollabúðafundar fylgir:
2. Bænarskrá frá tveggjahreppafundi í Ísafjarðarsýslu 23. maí 1857, um :

aú hans hátign, af landsföburlegrí umönnun fyrir sannri hag-
sæld vorri og vísdómi sínum, mætti þóknast, sem fyrst a'Oefna
hið allra milda sta fyrirheit í brefi hans hátignar 28. sept. 1848,
og veita landi voru þau fyllstu rðttíndí í stjórnarmálefnum

Í líka stefnu og fari'O var fram á af alþíngi 1853 (22 nöfn).
3. Bænarskrá frá Gufudalssveit í maí 1857, um:

a'O alþíngi með alvarlegum uppástúngum og beztu fyrirmæl-
um komi því til vegar ti næsthaldandi alþingi, aú þa~ bioji
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stjórnina sem allrafyrst , a~ velta Í:llandi þann rétt, sem
það á fylletan í stjúmarmálefnum sínum (23 nöfn).

4. Tvær samhljóða bænarskrár frli Strandasýslu í maí 1857 um:
að alþíngi riti konúngi bænarskrá um: ao hans hátign láti
Íslendínga verða aðnjótandi þess fulla réttar, er þeim getur
borið í öllum stjrirnarmalefuum, og leggi þar um frumvarp
fyrir alþíngí það, sem haldið verður ári~ 1859 (102 nöfn).

5. Bænarskr.i frá Selárdalssókn, sumardag 1. 1857, um:
a~ alþíngi á næsthaldandi þíngi bibji sljórnina, sem allra fyrst
a~ l'á~a til lykta málefninu um stjórnarfyrikomulag Í:lland~
í alríkinu (34 nöfn).

6. Bænarskrá frá Barbstrcndíngnm 29. maí 1857 um:
a'O alþíngi biðjí stjórnina a~ leiba til lykta malefnið UIll

stjórnarfyrirkomulag Íslands í alrfkinu (6 nöfn).
7. Bænurskra frá Geiradals- og Reykhóla-hrepp 1857, um:

að alþíngi biðji stjórnina sem allrafyrst ab veita Íslendíng-
um sem fyllstari rétt í stjórnarmálefnum sínum (41 nafn).

8. Enn framar eru þrjár samhljóða bænarskrar, sem þingmaður Suð-
ur-Múlasýslu hefir borið fram, frá frjálsum fundi í Suður-Múlasýslu

maí 1857, um:
að alþíngi sendi hans hátign konúnginum bænarskra, og óski,
ao hann efni sem fyrst heityrði sín frá 23. sept. 1848, end-
urnýjuð með auglýsíngum 1852, og leggi fyrir alþíngi sem
fyrst frumvarp Ulll stöðu Íslands í ríkinu (136 nöfn).

9. þli er enn bænarskra, sem varaþíngmaður Norður-Mrilasýslu hefir
borfð fram, frá þíllghöf\)afundi í Norður-Múlasýslu 3. júní 1857, um:

að alþíngi beri fram fyrir konóng auðmjúkar bænir um það
stjérnarfyrirkornulag her li landi, sem byggt se á réttlndum

landsins fornum og nýjum, ser í lagi innifalið í eptirfylgjandi
greinum:

1. Ao stjórnarathöfn lands vors, í löggjöf, dómsvaldi og fram-
kvæmdarvaldi, komi sem mest í hendur þjóðar vorrar, en
verði ekki í höndum annara þjóða, Af þessu flýtur, ao
alþíngi vort fái fullt löggjafarvald með konúnginum, fullt
vald til a~ ákveða tekjur og útgjöld og skatta og öll þau
afskipti af málum landsins, sem slík þjóoþíng hafa, sem
frjálslega eru skipuð. Ao allir dómar se dæmdir í land-
inu sjálfu og fóe ekki háoir nokkrum útlendum dómstól-
um. Ao komingur 'for láti framkvæmdarvaldið her ti landi
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eiga aðsetur í landinu sjálfu og vera i höndum eins inauns
eða fleiri, sem hafi ábyrgt fyrir þjóOiuni og komínginum,
og ao "er f;íum erindisreka þann í Danmörku, er beri stjórn-
armálefni þau fyrir konunginn, sem fyrir hann þurfa aa
koma og fr;í honum til "or.

2. Að í málefnum þeim, sem kynni aa verða sameiginleg
fyrir þjóo vora "ib Dani, eða menn í i;()flUll hlutum veldis
kornings vors, verði þess gætt, að vér í afgreiðslu þeirra
uuíla höfum Iullkomlð jafnrðtt! vtð þá.

3. Ao fjárhagur lands "01'5 verði aöskilinn "ia fjárhag ann-
ara hluta ríkisins. Í kostnaði þeim, sem kynni að YCI'oa

sameiginlegur, tökum "er þátt eptir rettri og sanngjarnri
tiltölu (21 nafn).

10. Enn framar bænarskr.í, "elli þfngmaðurinn úr Dalasýslu hefir fram
borið og er J'r;i :öyari hluta Dalasýslu, í maí 1857, um:

ao alþíngi biðji komíng: að hann slái ekki leingur ;í frest
ali fullnægja sínu konúnglega heiti íbrefi 23. sept. 1848
(88 nöfn).

ll. Ali síðustu eru tvær samhljóða bænarskrár. sem þínginaður Suð-
ur-þíngeyjarsýslu hefir fram borið úr kjördæmi sínu, dagsettar

maí þ. ú. sem biðja alþíngi að koma ÞYÍ fram vlð konúng,
:10 frumvarp til stjórnarlaga fyrir Í:öland verði lagt fyrir það
þíng, er hafi nægt vald til a\') ræða nuílið til hlítar (196
nöfn).

E. Ó. Kúid : Eg þarf ekki að skýra hinu heiðruðu þíngi frá
uppastungu minni, því hinn háttvirti [orseti hefir nú sagt mönnum
frá, hvalian hún se sprottin og hvemig til orðin. Eg get ekki held-
ur ætlað, ao eg þurfi að mæla fram með henni við hina heiðruðu
þíngmenn, er SYO aa kalla allir voru her á þíngi 1853 og
samþykktu þá þau nndirstöðuatrlðl. sem eg í upp.ísningu minni hefi
viljað Líta fylgja. Híngað til þíngs hafa og núna streymt bænar-
skrár um þetta efni úr öllum áttum, i;YO lllenn geta ekki efazt UI1l,

a'O þetta se eindreginn vilji þjóðarinnar. Eg vona og líka, ao þetta
se vilji stjórnarinnar; því mælt er, að hún ætli að senda frumvarp
til þíngsins, er lýtur að efni því, sem nokkuð á skylt víð þetta mál.

En eg hefi heyrt það á sumum þingmönnum, ao einmitt það, ao
lllenn þykjast eiga \'011 á þessu frumvarpi frá stjórninni, en frum-
varp þetta er enn ékomíð, llluni verða því til fyrírstöðu, að nefnd

YeI'Gi kosin núna strax í upp.istúugu mína. .S þessa SkVOUll get eg
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ekki fallizt, því einginn veit með vissu, hvort þetta frumvarp llluni

nokkurn tíma koma, og, ef það kemur, þá er og ó\í~t, hve nær þao
muni koma, því eins og það hefir dregíst híngað til, getur þa'o

dregizt her eptir. Annars skal eg ekki nú fara fleiri orðuni UIII

þetta mál, meðan einginn mælir á móti nefnd í málið,
Konúngsfulltrúi: þao er auose() bæði af hinni konúnglegu

auglýsíngu til alþíngis frá 7. júní 1855 og eins af þeirri ítarlegri
skýrslu, er eg samkvæmt boði hennar gaf þínginu um astæður þær,
er einkum reou, þá er hin einstöku atriði í bænarskrá alþingis 1853
Ulll stjdmarsklpunanuállð voru íhuguó , ao stjórnin eingan veginn
hefir viðurkennt, að alþingi væri þess umkomið ab bera fram bæn-
arskní UIlI stjómarmálefni landsins, heldur látio þetta liggja milli
hluta, þar co bænarskr.í þíngsith um þetta lIl:íI var :lYO hóflega ~alll-
in; og eins virðist þao mega riÍ0i1 bæði af uuglýsíngunni og nefndri
skýrslu og eins líka af auglýsíngu konúngs 12. maí 1852, aú kun-
úngur sjálfur ætli ser af fyllíngu valds síns að hefja mals (tayc
lnitiativet) ,i þessari sök, og ,íharoa, hverjum breytingum stjóru
landsins skuli taka samkvæmt þörfum landsins og all" ríkisins. Líka
hefi eg orðið þess áskynja mco fullri vissu, a~ stjórnin hafi í hyggju
ail leggja fyrir þíng þetta nú í sumar lagafrumvarp, er veiti alþingi
ályktunarvald í skattaalögumalum (besluttende Jlyndighed i Skatte-
bevillingssager), þó frumvarp þetta se hín gað enn lJá ékomið, hvers
vegna mer hefði þótt betur fara á því, ao þíngið hefðl frestað þessu
málefni, þ<Íllgað til frumvarp stjórnarinnar kæmi, ail minnsta kosti
fyrst fram eptir þíngtímanum. En samt sem áour vil eg ekki setja

mig á móti því, a~ nefnd se kosin í þessu málefni, ef þínginu er
það mjög hugfast. En til þess vil eg benda hinu helör.tða þíngi,
a~ það er mjög árfðanda, a~ nefnd sú, er kosin verður í þessu máli,
verði vel og vandlega valin, svo að hiin verði skipuð þeim mönn-
um, sem bæði eru hyggnir og gætnir, og bera gott skynbragð lÍ,

hvað landinu og ríkinu yfir höfuð gegnir bezt, 8\0 að þeirri nefnd
mætti fá í hendur stjómarfrumvarpið um fjárhagsmaleínið, þegar það
kemur frá stjórninni. Eg skýt þess vegna til þíngsins, hvort það nú
þegar vill kjósa nefnd í málið eða ekki, en ræð til þess, ao flýta ei
svo mjög málinu, eður ráða því til lykta, fyr en frumvarp stjórnar-
innar kemur, svo a'ð málið komist ekki í bága vi'6 þá stefnu, SPili

stjérnarmalefníb miðar í.

II. G. Thordersen : Mer finnst þUt> vel til fallit'J eins og lrinn
háttvirtí komtngsf'ulltníi benti til: a'ð setja þegar nefnd í þetta nuil.
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og þao þVÍ fremur, sem menn eiga VOII ci frumvarpi frá stjdrninui
11111 líkt efni, og nú er lítið fyrir hendi ao gjöra; en eg vil samt
ekki ráða til að hraða því, al> leiða nuíl þetta til lykta, því eitt er
að byrja, en annað er að enda, Eg vil leggja það til, að mál þetta
~e ekki eudub, fyr en unnablivort frumvarpio kemur frá stjórninni,
eta uienu eru orðnir úrkula vonar um, a() þao muni korua ; eg vil
því, a() lll<Í!iO t;~ dregið og boMo víð eptir frumvarpi stjórnarinnar;
I,ú er þa() ekki uieining mín, a() menn skuli bíða von úr viti. Eg

vr InÍ samþykkur hinum háttvirta 7wnúng.~rulltrúa, að flýta ekki
iu.iliuu, og eg vona eptir því, að frumvarp stjórnarinnar muni koma,
og í því trausti vil eg gefa atkvæði fyrir því, a() uefud verði sett Í
llliÍlið, eu þú með því skilyrði, a() ekki veröí fl§tt að leiða þaö til

lykta.
E, Ú. Kúld:' 1>a'0 getur ekki annað en glaLt mig stórlega ao

heyra, hversu \"CI hinn háttvirti konúngsfulltrúi tók undir þetta mál ;
eg er og samþykkur hinuni helðraba 1. konúngkjöma þíngmanni, er
l:lí()a6t mælti, að ei þurfi nefndin, sem kosin verður, mjög ao flýta
III alin ll. Eu þar seru hinn heiðraði konúngs{ulltníi vakti máls á því,
ao það mundi vel tilfalllð, ao hinni sömu nefnd, sem kosin yrði í
þetta mál, yrti og feingtð skattgjaldsm.illð til meðferðar, þegar þa\)
kæiui, þá get eg þó ekki Iallízt með öllu ci það, þVÍ mer finnst það
ekki eiga vel vio, ao konúnglegu frumvarpi væri skotlð til nefndar
þeirrar, sem búið væri að kjósa í mál það, er kornið var frá þjóðinni,
ilð minnsta kosti hefir það ei verið vani her ;Í þíngum. Að öðru
leyti vil eg skjóta því til hins háttvirta forseta, hvort honuni þyki
það alls kostar eiga vel viö,

Forseti: Eg ætla, aö konúllgs(ulltrtti muni hafa komið fram
iueó þessa uppastúngu vegna skyldugleika málanna, skattgjaldslag-
unna og þessa máls, sein nú er UIII að ræða, því að öbru leyti finnst
mer úvíðkunnanlegt, ao f.í þau hinni sömu nefnd til meðferðar. og
:0\0 getur lller ekki heldur sýnst, að málin se 8VO skyld, ao þau
\ erðl feingin sömu nefnd; það er einúngis fj;írhagilatriðio Í þessari
uppiistúngu, seru skylt á Yið skattgjaldslögin, og gæti nefndin Iarib
luegt Í þao atrlölð, þ.ingað ti! frumvarpið kæmi, og geta menn þá
aheði~ nm, hvort það skyldi þá felngíð sömu nefnd, er sett yrði í
aka ttgjaldsniallð.

Konúngsfulltrúi: Af Þ\Í mer virðist sumir þíngmenn hafa
skilið 01'0 mÍII áoan nokkuð öoru\'í5i, en eg ætlaðist til, skal eg skýra
meiuíugu mína nokkuð betur; hún var nl. sú: ao mer þykir málefni
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það, sem nú er her fram borið, vera eitt af þeim mest árÍl'>andi, er
her geta komið fyrir, og á hvers réttu meðferð er híð mesta vand-
hæfi; og þVÍ ríður mjög mikil'> á, al'> nefnd sú, sem kosin verður til
al'> yfirvega það, innilyki í ser beztu krapta þíngsins. Skyldi þal'>
form, al'> "Ísa stjérnarfrumvarpinu til nefndar, er sett hefir verið til
a'O íhuga uppástúngu frá einum þingmanna, virðast miður eiga vil'>,
getur það lagast mel'> því, al'> velja sömu mennina í nefnd til al'>
yfirvega stjérnarfrumvarpíð. Eg skal enn fremur geta þess, að stjórn-
arfrumvarp það, sem von er á, eigi mun .ihræra skattalög, eður geta
alitlzt a'O vera frumvarp til nýrra skattalaga, heldur mun þal'> míba
til a'O veita þínginu al'> minnsta kosti að nokkru leyti skattaalögu-
rétt ; og er þessi réttur einn hinn verulegasti partur af stjórnarbótar-
málinu, og hefir jafnan verið álitinn sem fóturinn undir serhverju
frj álslegu stjérnarfyrlrkomulagí.

P. Pétursson» Eg get ekki gefið atkvæði mitt fyrir þVÍ, að
setja strax nefnd í þetta mál, vegna þess al'> - eptir því sem sagt er
- þá er von :í frumvarpi frá stjórninni um skattaálögurett ; en allir
hljóta að játa, al'> þal'>mál er svo náskylt uppástringu þessari, al'> þessi
tvö mál verða ekki aðskilin, því skattaalögurðtturinn er undirstaða

undir og kjarninn úr allri stjórnarskipun. Ef nú nefnd er sett, og
ljárlagafrumvarp kemur síðan frá stjórninni, þ:i verður annaðhvort
ál'> fá það hinni sömu nefnd til meöferðar , eður kjósa aðra nýja.
Mer þykir ekki fara vel á því, al'> afhenda frumvörp frá stjórninni
þeim nefndum, sem búil'> er al'> setja í prívat- málum; en ef kosin
er ný nefnd, þá tel· eg óvíst, al'>í hana verði kosnir hinir sömu menn,
og ef það er Ieíngíð annari nefnd en þeirri, er nú skal kjósa, þá
verður þetta mál rætt tvisvar, og getur hin fyrri umræða riNI'> Í bága
vil'> hina síðarl. þal'> hefir verið sagt, al'> þíngi'O þyrfti ekki al'> ræða
strax þetta mál, þó nefnd se mí kosin; en eg get ekki sel'>, al'>Þíngil'>
geti neitað al'> ræða málið, ef ekki stendur ,í nefndinni og ekki er
annað til a'O ræða ; mer finnst og heldur eingin brýn nauðsyn til a'O
kjósa nú þegar nefnd Í malíð, heldur vil eg láta bíða eptir frum-
varpi stjórnarinnar, og þá geta menn tekið bæði málin fyrir sam-
slða, eða kosið eina nefnd Í bæði,

J. Kristjánsson: Mer finnst hinn heiðraði 3. konúngkjörni
þingmaður villist mjög í þessu efni, er hann bindur svo fast saman
þau tvö mál, sem her ræðir um, því stjórnin mun ekki ætla, al'>
stjórnarbótin se svo fast samteingd fjárhagsmálinu, eins og þíngmað-
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urinn ætlar, ao minnsta kosti eptir þVÍ sein raða mú af þVÍ, dem
þegar er fram komið, eða ver eigum, ao sögn, nú Í vændum.

P. Petursson: Stjórnarbótin getur komizt þVÍ ao eins á, ao
fe se henni til framkvæmdar, annars ekki, hversu falleg sem stjórn-
arskipunin kynni að sýnast, því skattaalðgurðtturlnn er, eins og hinn
háttvirti konúngsfttlltrúi sagði, fóturinn undir allri stjórnarskipun;
munurinn er einúngis sá, aa skattagreíðslurétturlnn verbur eins og
að gánga ;i undan, annars verour stjérnarbritiu ao eins til í lausu

lopti og á pappírnum.
J. Kristjánsson: Mer þykir ekki ískyggilegra, ab stjérnarbútar-

frumvarpio gángi á undan skattalögunum. heldur en ao þau gállgi
,í undan stjórnarlögunum, þVÍ mer virðíst í baðuni tilfellum baginn

verða hinn sami, og, ef til vill, meiri Í hinu seinna tilfellinu, eptir
þVÍ sem á stendur.

P. Petursson: þetta getur þíngmuöurinn ekki dregið út úr
mínum orðum, ar því eg mælt! ao eins á móti. þVÍ, ao nefnd yrði
sett nú þegar.

G. Brandsson: Mer finnst standa Iíkt á her og 1849, þegar frum-
vörpin vantaði frá stjórninni Í byrjun þíngsills og koma þeirra drógst,
þangað til hinn Iögboðní tími var næstum út runninn; þar ,i meðal
var frumvarp það til kosníngarlaga þjóOfundarins, er menn þrriðu
einnamest ; en þegar koma þess þótti dragast, fóru menn að búa til
nýtt frumvarp þessa efnis, sem þó mismunaði talsvert fr.í stjórnar-
frumvarpinu, þegar það loksins kom, og þóttu þetta þá eingin vand-
ræði, og held eg, ab hinn 3. háæruverðugí konúngkjörni þfngmabur hafi
geiugið einnabezt fram með breytíngaratkvæbín, sem áttu að sameina
meiníngar beggja frumvarpanna. Mel' viroist það valt, að bíða eptir því,
sem enn þá er ékomíð og má ske kann að koma í ótíma, og verð
eg því ao mæla fram með því, ao nefnd se kosin í þetta nuil nú
þegar, og álít eg, að ekki veiti af 7 mönnum í hana; ao menn Liti
ser hugfast, a'O velja beztu mennina, sem faung eru á, í nefnd þessa,
það tel eg sjálfsagt, og eins, ab þeir gæti bendíngar þeirrar, er hinn
hæstvírtí konúngsfulltrúi gaf mönnum í tilliti til nefndar þeirrar, er
seinna kynni sett verða í fjárhagsmálinu.

Á. Einarsson : Eg vil geta þess, að mer virðíst uppastringan
og bænarskrárnar einúngis fara fram á, að frumvarp til nýrra stjórn-
arlaga verði lagt fyrir næsta alþíng, en sumar, ab frumvarpio verði
lagt fyrir þjöðfund, sem kosinn væri til ao ræða það mál, og finnst
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mer glío ustreba til uö hreiía málinu, þar mer finnast ástæðuruar
sanngjarnar. Mæli eg þVÍ fram með nefnd í þessu máli.

G. Brandsson: Nefndin getur lagað uppéstringur sínar, sem hún
vill, hvort heldur hún biður um frumvarp, sem lagt yrði fyrir ser-
stakan fund eða þá fyrir næsta alþíngi, eins, hvort hún stíngur upp á
mörgum eða fáum undírstöðuatriðum í stjórnarskipuninni ; allt þetta
verour henni í sjálf" vald sett, og sýníst mer því ekki vert, ao tala,
frekar um það í þetta sinn.

E. Ú Kufli: Mer viroist hinn háttvirti 3. konúngkjörni þíng-
maður of mlkíð vilja binda mál þessi saman, og get eg ekkí heldur
fundið, að þó aö þetta mál se nú tekið fyrir, að það þ,i verbí frem-

ur lít í blaínn eða byggt á pappír, heldur en 1853, og vero eg þVÍ
ab álíta þá mótbáru léttvæga ; mer bregður annars við að heyra
kvörtun yfir því, hvað lítið se ao gjöra; cptast hefir þó heyrzt hart-
ao um, að þfnglð hefði of mikíb að starfa; en því minna annríki sem
er, þess hægra er ao gánga vel frá málunum. Þegar stórnarmálefn-
in koma, verða þau sjálfsagt nú, eins og vant er, látin sitja í fyrir-
rúmi, en þá mætti þetta mál má ske vera svo lán gt ;Í leg komrð, að
litlum tíma þyrfti til þess ao eyða.

Ekki get eg mælt fram með þVÍ, að binda sig við að kjósa sömu
mennina Í þessa nefnd og þá, er seinna kynni ao verða sett. Í skatt-
gjaldslagamálinu, sem menn vona ao korni frá stjórninni, þótt þau
se nokkuð skyld, heldur mætti þá, ef svo sýndist þínginu, taka nokkra
hina sömu menn í þá nefnd. Eg skal ei mæla móti 7 manna nefnd,
þó eg hefbí ætlað, að 5 manna nefnd mundi nægja.

V. Finsen: Sambandið milli þessarar uppastungu og laga-
frumvarps þess, er stjörninvkvað ætla a~ leggja fyrir alþíngi, finnst
mer vera svo míklð, að mjög æskilegt og hentugt væri, ao ekki væri
nema ein nefnd í báðum þessum málum, þannig að geíngið væri út
frá stjórnarinnar frumvarpi, og við það teingdar þær uppastúngur,
sem menn kynni frekar að vilja gjöra; en aptur værí það miður
hentugt, að 2 nefndir væri settar í 2 svo skyldum málum, sem fylgdi
hver sinni stefnu, og finnst mer, ao jafnvel þeir, sem Ieingst vilja
fara í þessu málefni, mætti síður óska slíks, Eg vil því heldur óska,
að nefnd ekki væri nú sett Í málinu, heldur beðið eptir frumvarpi
stjórnarinnar, og skal eg því skora á hinu heíðraða nppástringumann,
að hann í þessu skyni taki að svo stöddu aptur uppástúngu sína,
eður fresti að bera hana fram, svo sem vikutíma, þVÍ innan þess
tíma mætti í öllu falli vera von á frumvarpi stjórnarinnar.
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Jón Guðmundsson: Mer virðíst menn gjöra of mikið úr stjórn-
arfrumvarpinu ; eg veit al) vísu, al) démsmálarábherrann gjörðí rál)

fyrir þVÍ á ríkisþínginu í vetur, al) semja þess konar frumvarp, og
leggja fyrir alþíngi, en opt hafa bæðí frestazt raðagjörðír raðhert-
anna, og þeim jafnvel snúizt hugur; ekki er heldur al) vita, hvort
mál þetta verður lagt fyrir þíngið sem álitsmál eður sem frumvarp,
og er mikill munur á því; mer finnst því þal) vera eins og a'6
binda sig við fugl Í loptinu, ef eg mætti SYO að orði komast, al)
byggja fast upp <Í frumvarp stjórnarinnar, enda virðíst mer uppa-
stúngan og bænarskrárnar einúngis gánga út lÍ, al) biðja stjórnina að
flýta því, að frumvarp um stöðu Íslands verði lagt fyrir þíngiO, og
óvíst er, að nefnd sú, er sett yrði, færi leingra, og allrasízt gjöri
eg rá'O fyrir, að hún fari leingra, en uppristtinguatribin bentu til í
bænarskrá alþingis 1853, og því síður, að hún semji skipulegt frum-
varp til stjörnarlaga. þal) gleður mig að öðru leyti, hval) vel ken-
úngsfulltrúi og fleiri þíngmenn hafa tekið þessu máli, og einnig það,
að hinn heiðraði 3. konúngkjörni þíngmaður einúngis hefir mælt á
móti málinu af ástæðum þeim, er eg nú hrelíöí, en ekki mælti móti

málefninu sjálfu. Eg verð því al) mæla fram með þvf, al) nefnd

verði kosin nú þegar.
E. Ó. Kúld: Viðvíkjandi því, er hinn heiðraði 5. konúng-

kjörni þíngmaður sagðí, skal eg leyfa mer að svara því, al) eg er

ófáanlegur til að taka aptur eða fresta uppasningunni. Hinn hátt-
virti forseti hafði sett uppástúngu mína á dagskrána, því það var á
hans valdi, en ei að eg reði því, nær hún yrði rædd; að ö~ru leyti
skal eg geta þess, að mer getur ekki skílizt, að uppástúngan þurfi
a'O komast Í nokkurn bága viG frumvarp stjórnarinnar, og ekki ii
eg heldur vissu fyrir þVÍ, al) frumvarp þetta verðí komið að viku
Ilðínnl ; þó það annars kunni al) koma einhvern tíma.

Forseti skaut þVÍ næst til þíngsins, hvort nefnd skyldi velja
eður ei, og urðu 20 atkvæði mel), en 1 lÍ móti; því næst skaut for-
seti því til þíngsíns, hvort velja skyldi 5 eður 7 manna nefnd, og
urðu 13 atkvæði fyrir 7 manna' nefnd, en 9 móti. Síðan skoraði
forseti á þíngíð, a'Ovelja 7 menn í nefndina, og vorn þessir kosnir:

V. Finsen mel) 22 atkvæðum

P. Petursson og
Jón Guðmundsson hvor
E. Ó. Kúld
H. Kr. Friðriksson

19
17

- 16
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.J. Háoarðsson með 15 atkvæðum
Á. Einarsson - 14 ._-
Forseti: Eg get ekki, sem stendur, ákve()i\')dagskrána til morg-

uns, en hún skal verba fest upp álestrarsalnum hi\') fyrsta er verður.
Fundi slltib.

4. júlí - þriðji fundur.
Allir á fundi.
Forseti gat þess, að hin íslenzku laga boð, þau er út væri kom-

in, síðan alþíngi val' slitið 1855, væri lögð fyrir sæti allra þíngmanna.
Þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Á\)ur en dagskráin er tekin fyrir, vil eg leyfa mel'

a'b skýra þínginu frá bænarskrám þeim og uppástúngum, er síðan
síðasta fund eru komnar til þíngsins, og eru það þessar:
13. Bænarskrá frá ÞínghöfOafundi í Norður-Múlasýslu, framlög'ð af

varaþfngmanni V.Oddsen, dags. 3. júní 1857, um, a\')þíngíð
bíðjí konúng ab gjöra Seyðisfjörð að aðalverslunarstað á
austurlandi í stað Eskifjarðar, sem lagaboðið 15. apr. 1854
nefnir. Me\') 23 nöfnum.

14. Uppástúnga frá þíngmanni Dalasýslu, dags. 3. júlí 1857, um, a\')
alþíng taki tilskipun um sunnu- og helgidagahald á Íslandi,
dags. 28. marz 1855, til yfirskoðunar ogendurlögunar, og
sendi hans hátign kominginum bænarskrá um þær breyt-
íngar á te\')ri tilskipun, sem þíngíð kann að álíta nauðsyn-
legar.

15. Bænarskrá frá Dalasýslu, íramlögð af þíngmanninum þaðan, rit-
uð í maí 1857, með 96 nöfnum, um, að alþíng í sumar taki
tilskipun af 28. marz 1855, um sunnu- og helgidagahald,
til íhugunar og umbótar, og sendi konúngi bænarskrá þar
um, og se í henni eink~m og ser í lagi tek i\') fram, að
míðaptans-helgl sunnudagsins se úr lögum numin, sem guðs
lögmáli gagnstæðíleg , og a II ursunnudagurinn skipaður
löghelgur.

16. Uppástúnga frá Kollabúðafundi 17. júní 1857 framlögð af þíng-
manni Dalasýslu um, að alþíng se beðið um, að taka tilskip-
un um sunnu- og helgidagahald frá 28. marz 1855 til end-
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urskoöunar, og breyti henni :i þann hátt, að tvær fyrstu

greiuírnar rir henni verði burt numdar, og i þeirra stað
settar aðrar greinir, er rikvebl, hvað nauðsynjalnust skuli á
löghelgum tíðum vinna:

1. Aú helgi drottins daga og annara löghelgra tíða skuli
standa frá miðnætti til miðnættis.

2. Ao á helgidögum öllum se bannað ao vinna nauðsynja-
laust hvers konar vinnu, nema þá einu, er menn kunna
að hafa ser til siðsamlegrar dægrastyttíngar áreynslulaust.

3. A'l'! drykkjuskapur allur og ésiðsamar skemmtanir se harð-
lega bannaðar á helgum dögum.

4. Ao dansleikar og aðrar almennar skemmtanir, þó sið-
samal' sð, megi ekki fram fara á helgum dögum fyr en
eptir náttnuil.

5. Ao í fám og skilmerkilegum orðum verði til teklð, hverjar
se lögmætar nauðsynjar á helgum dögum.

17. Uppástúnga frá þíngmanni Rángvellínga, um, ao alþingi taki til
meðferbar og biðjl konúng ftO til taka með lögum, hvaða
aðgang ao brauðum þeir prestar og stúdentar, sem út skrif-
azt hafa frá Bessastaðasköla, skuli almennt hafa á móti
þeim, er hafa tekið og framvegis taka embættispróf við há-
skólann, prestaskólann, eða hafa i 6 ár verið skrifarar hjá
stíptamtmanní og biskupi, svo framarlega sem lagaboð um

þetta efni ekki er mí þegar útgefio.
18. Uppástúnga frá þíngmanni Strandasýslu um, að alþíng vilji

þegnsamlegast biðja "om allramildasta konúng, að fjölga
ölmusum víð prestaskölann, og auka þannig þann styrk, er
þei.m er veittur, sem gánga á þenna skóla, að hann geti
verið nægilegur, og ao tiltölu við þann, sem veittur er í
hinum lærða skóla; og ao þtngíb í Því tilliti fari því þegn-
samlegast á flot, að bætt se 3 ölmusum við þær, sem nú
eru, mco sömu upphæð, og húsaleigustyrkurinn hækkaður
um 20 dali fyrir hvern stúdent á prestaskólanum.

Forseti lagði því næst fyrir 1. mál á dagskránni: bænarskrá
frá innbúum í Norður-Múlasýslu, sem varaþíngmaöur sýslunnar bar
fram, ao Seyðlsfjörður yrðl aðalkaupstaður í staðinn fyrir Eskífjörb ;
var síðan bænarskráin afhent flutníngsmanni, er las hana upp, svo
hljöðandl :

"Þegar verzlunarmál vort var rætt á alþíngum, var mönmun
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fyrst nokkur vafi á, hver hentugastur mundi vera aðalkaupstaður
á austurlandi. þó varð það jafnan álit allra kunnugra, a'ð Seyðís-
fjörður væri bezt fallinn til, og á þjöðfundínnm 1851, þegar flestir
vorn við kunnugir, varð einginn "afi um þetta atriði. Ekki höfum
ver heldur heyrt geti'ð um, a'ð eitt orb hafi verið talað móti Seyðís-
firði á þíngunum í Danmörku, þegar verzlunarmál vort var leitt til
lykta undir síðustu aðgerðir stjórnarinnar. því brá OS8 svo í brún,
þegar lagaboðið 15. apr. 1854, um frjálsa verslun hjá oss, kom út,
og þar stendur Eskífjörður fyrir Seyðlsijörb. Ver vitum ei, hvað
valdið hefir þessari breytíngu, en það finnst oss, sem bezt þekkjnm
her til, ab breytíngin se óhagkvæm, þar SeyMsfjörl'lnr liggur bezt
allra kauptúna á austurlandi fyrir meiri hluta allrar uppsveitaversl-
unarinnar og töluverðum hluta af Ijarðaverzlun. Enda hefir mí
reynslan sýnt, a'ð Sey'ðisfjör'ður hefir eflzt fram yfir hin kauptunln á
Hum árum, SYO nú eru þar komnar 3 verzlanír, en annarstaðar
ekki nema 1. Oss s)!nist því reynslan sanna mál vort, að Seyðís-
fjör'ður eigi a'ð vera aðalkauptún á austurlandi, og það væri næsta
hagkvæmt, a'ð ntanríklsskip, sem híngað leítaðí, ætti fyrst ab koma
þangað, sem er nú aðalverslun austurlands. þa'ð virðíst og nauð-
synlegt, að þánga'ð kæmi sem fyrst lögreglustjórn á þetta kauptún,
sem er og mun verða fjöl"óttast her hjá oss.

Af þessum astæðum biðjum ver yður, heiðruðu alþínglsmenn I
a'ð bera fram fyrir komíng vorn þá au'ðmjúka bæn vora, að Beybís-
fjör'ður verði gjór'ður aðalverslunarstaður á austurlandi í stað Eski-
fjarðar, sem lagaboðið 15. apr. 1854 nefnir.

Undirskrifu'ð á frjálsum fundi að Þínghöfða, dag 3. júním. 1857.
Eg óska, að hi'ð heíðraba alþíng! taki bænarskrá þessa til

umræðu,
Reykjavík, 3. júlí 1857.

V. Oddsen".

V. Oddsen : Eg þarf ekki a'ð fala mörgum or'ðum um bænar-
!lkrá þessa, mer finnst hún mæla bezt fram rne~ sér ijálf, og allt
mæla fram með henni, en ekkert á mðtl.

J. Hávarðsson: Mer er mál þetta kunaagt, og einnig er eg
kunnugur krfngumstæbum og landslagi; veit eg, a~ það mun vera ein-
læg ósk landsbúa, að breyting þessi verðí gjörb, því bæMel' það
lettara fyrir landsbúa I5jálfa og líka fyrir útlenda, því lángtmn fleÍJi
versla á Sey'ðisfirN en á ESkifirði, og er þeim þVÍ hægra a~ koma
þangað fyrst; einnig er innsiglíng hægri á Seyðisfirðí en á E8kilj.r~i
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(P. Petursson: en höfnin?); hafnirnar bríðar veit eg ekki betur en
se jafngöðar, nema ef tclja skal, að þa'\) eru leingri grynníngar út að
marbakka á Seyðlsfjarðaröldu en á Eskifirði.

Komíngsfulltl'úi: Eptir þeirri þekkíngu, sem eg hefi um þetta
mál, verð eg a'ð rá'ða þínginu fr.i, al'l taka það til meðferðar ; eg er
"íst eins kunnugur því, eins og hver annar þingmaður, hvernig til
hagar á Eskíflrbí og Seyðísfirðl, þar e'ð eg hefi verið lángan tíma
sýslumaður í Norður-Múlasýslu, og hefir það jafnan veri~ álit mitt,
a~ Eskifjörður se fullt eins hentugur til a~ vera aðalverzlunarstaður,
sem Seyðísfjörður. Bríðir þessir verzlunarstaðír liggja skammt hvor
frá öðrum, og verbur þess vegna í þV'Í tilliti lítill munur á vega-
leingd þangað ; því þó þau héruð, sem liggja fyrir norðan Scyðis-
fjör~, eigi skemmra að sækja kaupstað þangað, þá eiga hin, sem
liggja fyrir auslan hann, aptur skemmra til Eskifjarbar. Skyldi SYO

fara, sem margir 6ttast fyrir, a'ðSkaptafellssýslu eystri verði a'ð leggja
til austuramtslns, þá liggur Eskifjörður nær míðbíki þessa amts, og
yrði þá hentugri aðalkaupstaður. þar sem borið er fyrir í bænar-
skránni, að ekki hafi verið á ríkisþínginu talað á móti Seyðlsflrðl,
þá er það eðlilegt, þVÍ þar munu ekki hafa verið vlbstaddír aðrir
menn, en þeir, sem 6kunnugir voru landslagi og ásigkomulagi veg-
anna her á landi. Þegar nú stjórnin samt sem áður breytti frum-
varpinu, þá má ætla, að hún hafi gjört það eptir tillögum kunnugra
og óvilhallra manna. Hafnirnar eru á báðum stöðum allgöðar, en
þ6 má geta þess, að skip hefir strandað á Seyðlsflrðl, síðan þar kom
verzhmarstabur, en ekkert á EskifirN, þuð mer er kunnugt. Annars
á það, sem til hefir verið fært um vegaleingd fd sumum sveltum
til Eskifjarðar, ekki víð, þVÍ her er ekki spurníng um, a~ leggja nið-
ur Seybísfjörð sem verslunarstað, heldur einúngi.s um það, hvor vera
skuli aðalverzlunarstaður á Austfjörðum, Eskííjörður eða Seyðlsfjörður.

J. Hávarðssow: Hinn hæstvirti konúngsfulltl'úi veit, a~ fyrir
meginpart landsbúa, er sækja verslun á þessi kauptún, er vegurinn
bæði leingri og verri yfirferðar að Eskifirði en SeyNsfirN, a'ð Eski-
firði heibarvegur her um bil helmfngi leingri og vötn vond y~r-
ferðar, Hvað það snertir, að austurpartur Skaptafellssýslu muni
þurfa a'ð sækja verzlun til Esklíjarðar, þá hafa Austur- Skaptfell-
ingar híngað til verslað á Berufirði og munu framvegis gjöra, því
hitt yrðl þeim 6bærilegt, að sækja aðra verslun, og þegar nú her víð
bætist, a~ í stjórnar-frumvarpinu var Seyðísfjörður settur jafnhliða
Ísafirði, Reykjavík og Akureyri, sem aðalkaupstaðnr, þá finnst mer
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þíngið ætti atl gefa þessari almennu ó~k gaum, og "dja uefnd í
maltð.

Konúngsfulltrúi: þar sem einn þíngmanna taldi þat': ~elll ;í-
stæðu fyrir bænarskránni, ao Seyðísfjörður, en ekki Eskífjörður hef'öi
staðið í stjórnarfrumvarpinu, þá virðíst mer sú ástæoa mjög þýtl-
fngarlítíl ; því það er auðvitað, no stjórnin ekki mun hafa breytt
sínu eigin frumvarpi nema af gildum ástæðum.

Á. Einarsson: þao er vandi fyrir ókunnuga þíngmenn að
gefa atkvæði í þe55U máli, en bezta astæðan fyrir breytíngu þessari
finnst mer vera sú, ao verslunin hefir aukizt á Seybísflrðl ; eg ~ilít
ekki reynsluna enn þá hafa staðfest, að þessi verslunaraukl ein-
úngis se svona fyrst í stað af nýúngagirni verslunarmanna, Eg hefi
aldrei viljað tálma framförum verzlunarinnar með öhagkvæmri til-

högun, og þegar kunnugir menn mæla fram með Seyðisfirði, virðist
mer ísjárvert að fella uppástúnguna; þó að skip hafi strandað þar
einhvern tíma, finnst mer ein gin sönnun móti því, a~ höfnin se göð,
en hitt, a~ verzlunin hefir aukizt, er góo og veruleg ástæ~a til a~
álíta staðinn vel fallinn til kauptúns þess, er utanríkísþjdðlr komi
fyrst til.

H. Kr. Friðrihsson: Eg get ekki mælt fram með þessu mali,
því að, þó fjölga~ hafi um 2 eða 3 verzlunarmenn á einhverjum
stað, finnst mer það eingin næg sönnun fyrir, a~ verelunln þar hafi
aukizt svo, a~ þann stað skuli taka fram yfir hinn; einnig 11Ilí geta
þess, ao á Eskifirði er lögreglustjóri, en einginn á Seyðísfirðl, og
þykir mer efasamt, hvort sá lögreglustjóri, sem nú er í Norður-
Múlasýslu, verði skyldaour til a~ flytja ilO Seyðisfirði. Eg vil því
mæla fram með því, ao máli þessu se frestað, þangað til verslunin
hefir feingiO fastari fót, og það sest betur, hvor staðurinn dregur
meir ao ser.

J. Hávarðsson: Ekki getur mer fnndizt SIÍ mótbára mikilvæg,
að eingin lögreglustjóri se á Seyðísflrðl ; :í Akureyri er heldur eing-
inn, og hvað sóttvörn á Seyðísflrðí snertir, stendur Iangtum betur :í
á Beyðísfirðí en á Eskífirði, því Eskífjörður stendur, svo að segja,

einstakur, þar sem á Seyðisfirði ætíð er hægt a~ nálgast fólk frá
bæjunum FirN og Vest dal.

Á. Einarsson: MótMra varaþfngmanns Reykjavíkur finnst mer
ekki vera fullgild; i öllu falli veit eg ekki betur (en þar um eru
aðrír fröðari her :í þingi), en að lögreglustjóra se gert þa~ atl skyldu,
a~ flytja á verslunarstaðinn, þó hann ~e blí settur annarstaðar, og
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þannig ælta l'g se á~tatt:i Eyjafirði, þó það se ei enn þ:i íram-
k, n-mt.

ll. Jú. Fl"iðl'iksson: Mer finnst ekki mega jafna saman Akur-
eyri og Scyðísflrði, því sá er munurinn á, al'l öllum hefir komið
saman um, al'l Akureyri væri hentugasti verzlunarstaður :í öllu norð-
urlandi, en það hefir einmitt veríð þræta um Seyðisfjörð og Eski-
fjör'ð, hvor þeirra væri hentugri.

H. G. Thordersen : þal'l getur verið, al'l eg fari of mlkíð
eptir þyí, hvemig mer leizt á, er eg ferbaðist þar eystra, því eg
skal aldrei neita því, að eg hefi óvíða komið, er mer litist ver á,
eða miður hagað fyrir kaupstað, en á Eskifirði ; lól'l sú, el' kaup-
staðurinn stendur á, má ekki heita nema rönd ein eður spil da, og
gnæfir þar yfir geysihátt fjall; aptur á móti leizt mer í öllu tilliti
betur á Seyl'lisfjör'ð, og hefi eg getíð þess í skýrslu þeirri, er eg
sendi stjórninni um vísítazíur mínar; það stól'l ekki svo á fyrir mer,
þegar eg ferðaðist þar, al'l eg gæti verið al'l leita areiðanlegra upp-
lýsínga um höfnina á Seyðísfirbí ; einhver gat samt um víð mig, al'l
klettar nokkrir væri þar, og veðrasamt, og þori eg því ekki ab full-
yrða, að höfnin á Sey'ðisfirl'li se betri en sú á Eskifirði. Eg mæli
fram með nefnd í þessu máli.

J. Hávarðsson: Eg er öldringís samdóma hinum háttvirta 1.
kenringkjörna þíngmnnni, er síðast talaði. Á Eskifir'ði er ekkert
hyggilegt svæði fyrir stóran kaupstað fyrir á, er rennur milli kaup-
staðanna, er áður voru ; aptur á móti IW! byggja mörg hús á Seyðls-
firðí ; ekki skal eg samt neita því, al'l stundum er þar veðrasamt og
kastvindótt, en höfnin er ei að síður gól'l og nimleg, og hafa aldrei,
svo eg til 'viti, farizt skip á henni, en skip fórst á eyri þeirri, er
þeir Örum 0/' WuTf hafa byggt á.

Konúngsfulltrtíi: f tilliti til þess, sem hinn hríæruverðugí
þíngmaður sagði, skal eg geta þess, að nóg er húsastæði á Eski-
firl'li, þegar tekið er með bæðí Lambeyrartún og Mjóeyri, sem í fyrst-
unni var keypt fyrir kaupstaðarstæði.

H. G. Thordersen : Hvað afstöðu kaupstaðanna snertir, þá ligg-
ur Seyl'lisfjörl'lur ei síður vel við Múlasýslum, en Esklfjörður, því þótt
Ansturskaptfellfngar leiti höndlunar austur á bóginn, er Djúpivogur
sá kaupstaður, sem liggur bezt fyrir verzlun þeirra, og þeir eiga hægt
al'l ná til. Al'l öðru leyti skal eg bæta því víð það, er eg ábur sagði,
að eptir því sem me,r var sagt, hafði hús nokkurt, nokkru ál'lur en eg
ferðaðist austur, farizt í skriðu, og 3 menn týnzt, og skriðan sögðu
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menn mundi hafa tekið af annan kaupstaðinn, heföi ekki stór horöa-
búnki orðið fyrir henni, og skrlban vil'>þal'> felngið abra stefnu; þa\'!
er æbl-mikill munur á Eskifirði og Akureyri, sem stendur undir blft rl

brekku, sem ræktuð er upp á brún.
G. Brandsson: Mer virðast versunarlög vor enn þá of úng,

til þess strax ao fara ao breyta þeim, nema brýn nauðsyn til beri,
og finnst mer ekki standa svo lí her; hin frjálsa verslun vor er cnn þá,
að kalla má, öreynd ; eitt áril'> streymir, ef til vill, lí sumar hafnir
J}öldi lausakaupmanna, næsta ár 1II1i ske einginn eða f;íir. Svona
hefir það geingið hín gal'> til, og svo mun verða her eptir ; ef ao mí
Seyðísfjörður yrðl með tímanum álitinn hentugri fyrir aöalkaupstað,
heldur en Eskifjörður, þú væri víst reynanda a~ fá þessu breytt; það
er ekki heldur svo sem utanríkismenn se eingaungu bundnir við
Eskifjör'ð, þó þeim se gjört al'> skyldu al'> koma þar fyrri en í hinn
kaupstaðinn. Eg vil þVÍ rál'>a til, al'> fresta máli þessu, þangað til
menn mel'> meiri vissu geta sðð , að hvorum kaupstaðunna meira
sækir, og verð eg því al'> vera á móti, al'> nefnd se sett í mál þetta.

Forseti: Fyrst einginn þíngmanna tekur framar til máls, tel
eg mál þetta fullrætt, og skora því á hina heiðruðu þíngmenn, að
gánga til atkvæða um, hvort nefnd skuli setja eður ei. Geingu
menn þá til atkvæða, en af því forseta Ieízt atkvæðagreiðslan óljós,

let hann fram fara nafnakall, og urðu þlí 12 með, en 11 móti nefnd,
þannig:

j lí:
Ásgeir Einarsson.
E. Ó. Kúld.

þ. Guðmundsen.
Jón Guðmundsson.
Jón Hávarðsson.

J6n Kristjánsson.
Jón Sigurðsson.
Kolbeinn Árnason.
Páll Sigurðsson.
Stefán Jónsson.
H. G. Thordersen.

n e i:
Guðmundur Einarsson.
Magnús Ólsen.
V. Finsen.
Guðmundur Brandsson,
Halldór Friðrlksson.
ll. Johnsen.

þ. Jónassen.
Jón Samsonsson.
Magnris Andrésson.
Ólafur Sívertsen.
Petur Petursson.

Vilhjálmur Oddsen.
Forseti skoraði því næst á þíngmenn, að kjósa menn í nefnd,

og stakk upp á 3 manna nefnd, en einginn mælti ,í móti; voru síð-
an kosnir þessir :
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.!/)n Jhh'flI'I'8"()1t IlW\" lf~ atk\':t'(1l1l1.
1 'ilh)álnm I' Odd8C1! -- L r.
ll. (i. l'!tordCl'scn 11

Let síöau [orseti afhenda rnalið J. Hárarðssyni, sem formanni
nefndarinnar, þar hann var eldri en V. Oddsen, er hafði feinglð jafn-
mörg atkvæði.

Forseti: Samkvæmt dagskránni skal eg því næst leggja fyrir
þingið upp.istúngu þíngrnannslns rir Dalasýslu, og þar með fylgjandi
2 bænarskrár, um breytíngu lÍ helgidaga-tilskipuninni, og skal eg um
leið leyfa mel' að vekja athygli þingmanna á tvennu: fyrst, að her
er einúngis að tala um, hvort nefnd skuli velja eður ei, en ekki
11m málio sjálft ; og að öðru leyti: ali, þó þínglb, enn sem komili er,

ekki hafi of mikinn starfa fyrir hendi, er samt bezt að fara varlega
1, al'> setja nefndir fleiri en þarf, því vonum bráð am getur þíngið
f('ingil'> nóg .íríðanda al'> starfa,

Síðan var nppastringan afhent uppastringumanni, og las hann
hana, og er hún svo hljéðaudí :

"Síl'>an al'> tilskipun um sunnu- og helgidagahald á Íslandi, dag-
flett 28. marz 1855, birtist almenningi, hefir hún valdið óánægju
meðal þjóðarinnar, þar el'> ekki einúngis m iðaptansh eigi sunnudags-
ins, sem í henni er tiltekin, heldnr og svo sumt hvað annað, sem
i henni stendur, þykir ýmist ótilhlýðilegt, eða of óákveðið, eða ónógt,
o. s. frv. Kjósendur mínir og fleiri hafa því bæði í "privat((- og
"public"- iiviirpum hvatt Illig til al'> mæla fram með því, að ofannefnd
tilskipun væri tekin til endurskoðunar :í alþingi i ár; af þessum á-
vörpum læt eg fylgja her með bænarskni frá syðri hluta Dalasýslu,
og uppástringu frtí frjálsum fundi að Kollabúðum, hvorttveggja ritað
i vor.

þar eð það el' og hefir verið sannfæring mín, að þráttnefnd til-
skipun þurfi að endurskoðast og umbætast hið allrafyrsta, þá leyfi eg
mer a~1 gjöra til alþingis þá uppástúngu:

ao það taki tilskipun um sunnu- og helgidagahald á Íslandi,
dagsetta 28. marz 1855, til yfirskoðunar og endurlögunar, og
sendi hans hátign konúnginum bænarskrá um þær breytingar
á teðri tilskipun, sem þíngið kann að álíta nauðsynlegar.

Reykjavfk , dag S. jlílí til57.
Vir'ðíngarfyllst

G. Einarsson".

fl. Etnareson: Aíran a'ð tilskipun af 28. marz 1855 kom fyri)'
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aluienuíngs augu, hefir allur þorri Íslendinga, þeirra sem eg hefi
haft kynni ,i~, álitið, a~ hún hafi mjög illa tekizt og geti leitt með
tímanum til ýmsrar ésiðsemi, :í hverri nú þegar He farie ao brydda.

Eg hefi því feingið ýms bref, sem lúta að þessu máli og sýna á-
huga manna, að reyna að stemma stiga fyrir slðferðíssplllíngu þeirri,
er her af kynni fljóta (Því: ,,"i() upptök skal á stífla").

Auk margra galla, sem þykir á tilskipun þessari, eru samt þrír,
sem mest þykir kveða að, fy r s t sá, a() leyft er að vinna alla vinnu
eptir miðaptan á sunnudögum; a IIn a r sá, a() 2. gr. tllskipunariunar

er með "'0 óákye()nulll orðum, að þeir, sem svo eru skapi farnir,
geta farið í kríuguin hana og unnið mestan hluta sunnudagsins aa
ósekju; þriðji er sá, að ekkert verulegt bann er lagt vi() drykkju-
skap, slark og útreiðir, sem, því miður, tíðkast á sunnudögum. Eg
vil, að svo stöddu, ekki leingja tímann með aa sýna fram <Í þaú, hverju
sðrl.ver þessara galla getu!' orðið ullandi í samlffinu, III í eg vona,
a() þíngtð se mer samdóma Í því, aa tilskipunin svona óbreytt sé búin
þegar að eiga nógu laugan aldur, og þurfi því að takast til endur-
skoðunar og umbóta!'. Eg vona aðstoðar þingsins þess heldur, sein
rnalíð er mikilvægara og alvarlegra; því það hlýtur öllum ilO ver.i

ljóst, ab það snertir guðsorð og réttindi þess, og þess vegna virðist
mer, að se nuílinu ekki tilltlýðilegur gaumur gefinn, þei veikist "ic
það máttarstólpar trúarinnar .

.lI. Andrésson : þú a\) úr ýmsum áttum hafi verið skorab ii
mig, ab bera fram bænarskrár sama efnis, hefi eg l'iÍ()ill fTii þrí
"egna þess, al) líkar bænarskrár hafa verið ónýttar IUJr 1Í þíngi ,íour;
á þínginn 1855 var eg ekki svo mjög áfram um, að tilskipuninni
væri breytt, af því hún þá var óreynd enn þá, og eg ekki áleit,
að það gæti vanhelgað þjóðina að reyna hana um nokkurn tíma ;

eu nú er hún reynd, og eg veit og get með sannindum borið, að
hún er þjöðínnl mjög óvinsæl; þannig nr II fundi einum, er 37
menn voru á, í Hrdarsholti í Árnessýslu ll. júní, stúngic upp á,
að biðja um breytíngu á tilskipuninnl, og geínglð til atkvæða UIlI,

og urðu þá 36 fyrir, en einúngis 1 lÍ móti því, að nauðsynlegt
væri að breyta henni j eg verð því að mæla fastlega fram með, aa
nefnd verði sett Í þessu máli.

G. Brandsson: Mer virðist það standa þeim næst, sem Óií-

nægðíf eru með helgidagatilskipunina, al) skýra frá, af hvaða ástæð-
um það er, og furðar mig lÍ, að þeir ekki skuli hafa gert það, lní
mel' þætti þa'b næsta fróðlegt. Má ske þeir geti sýnt fram ií þat,
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a'l) si'ðferÐiÐ hafi spillzt, síðan tilskipanln lWIII út; eg fyrir mitt
leyti hefi ekki heyrt það, og hvorki hjú ne húsbændur kvarta yfir

illum afleiðingum hennar; eg veit heldur ekki betur, en aÐ hjú hafi
eins eptir sem lí'()ur haft fullt frjálsræði til guðræknls-æffnga á helg-
um dögum, og til kirkjugaungu, þó því hafi IIHi ske verið spáð af
summu hverjum, a'() svo mundi ekki verða, svo þó helgin Be nú að
nokkru leyti takmörkuð yi'ð míbaptan, þá geri það her í einga
breytíngu; þeim, sem ólinæg'()ir eru með tllskipanina, verð eg því að
segja þaö, a'() það er mesti munur á því, að vera óánæg'()ur með

eitthvert lagaboð, og lÍ hinu, að segja, hvers vegna menn se þab,
eöa færa ástæður fyrir óánægju sinni.

G. Einarsson: Ef hinn heiðraði þingmaður Gullbrfngu-sýslu
ekki trúir röddum þeim, er úr öllum áttum streyma til þíngsins
gegnUlll bréf og bænarskrár, mun hann vart trúa orðum einstaks
manns ; laga-sannanir get eg a'() vísu ekki komið fram með, en það
er víst og menn vita Það, a'ð þjól'lin er óánægÐ í mesta máta með
holgidaga-tllsklpunlna, og mer finnst þóJ.'() næsta ísjarvert að keppa

við, a'ð halda í gildi lögum þeim, sem særa þær tilfinníngar, er
grípa inn í atríðl trúarinnar. þó a'() svo kunni nú a'tl vera, a'b

sumir álíti, að 3. boðorðið heyri undir mannasetníngar eingaungu,
þlí eru þó víst margir, og meðal þeirra er eg, sem álíta tíulaga-
hoÐor'l'!in gubsboð, staðfest af Kristi sjálfum. Sem þvílík ern þau
og hafa verið víbnrkennd, því Lúthers Katekismus telst meðal hinna
"syrnbólisku(/ bóka kirkjunnar. þVÍ getur heldur ein ginn neitað, a'()
sunnudagurlnn, og það allur, hefir verið heilagur haldinn frlí hinum
fyrstu tíðum krístninnar, og hvers vegna skal nú breyta slíku, og
hyað veldnr því? Eg vildi annars óska, að eg gæti orN'b frí frá
þVÍ, að þurfa a'l'! fara leingra út Í þetta mál að sinni; þVÍ eg er
hræddur um, að eg yrði þli of ör, því máliÍl liggur mer mjög svo
:í hjarta.

lll. Andrcsson: Komizt hefi eg að þYÍ, a'l'! menn nú almennar
leggja lÍ stað í lestaferðir ffii heimilum sínum á helgldagskvöldum ;
líÍlllr en tilskipanln kom út, átti þetta ser ekki stað, og stundulll
fara menn á stað klukkan 5 eður 5 %; yfirvöldln, sem eiga að gæta
þess, ab tllskipuuiuni se hlýðnast, eru í vafa með hana og "ita
varla, hvað þau eiga til a'() taka; sumir vilja fara strángt, sumir ekki,
og þetta felli allt burtu af sjálfu ser, væri dagurinn allur haldinn
helgur.

Forseti.' Eg verö at, ítreka þaðvi'ð hina heiðruðu þíngmenn,
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að þeir haldi ser til hins almenna í málinu, en ekki til serstaklegra
hluta, er koma fyrir í daglegu lífi.

Þ. Jðnassen : þó mer finnist uniræður um þetta efni orðnar
nógu langar, þ~i vil eg þó tala f,íein orð, Eg hefbi vel getað skilið
í því, að almenníngur væri óánægður með helgidagutilskípunlna, ef
hún hefði í raun' og veru komið með nýmæli, en það gjörðl hún
ekki ; þvi þau verk og athafnir, sem tílsklpunín leyfir á sunnudög-
um, áttu ser, þegar hún kom út, stað um allt land átölulaust og án
þess nokkur hneyxlaðlst á þeim, en þegar tilskipunin var komin út,
þá hófst fyrst umræða og umkvörtun í þessu efni, og sumir tóku
svo djtipt í árinni, eins og kristin trú og guðrækní væri her í landi
komin í mesta voða, og þeir, sem sjá eða lesa þessar umkvartanír,
hljóta "íst að halda, að Íslendíngar se einhver hin guðhræddasta
þjöð í heimi; og ab vísu er það eptírtektavert, ao sumir nú vilja
leiða inn aptur gömlu helgihaldslögin, og enda að herða ,í þeim,
því þau leyfðu þó t. a. rn. þeim, sem voru uppi á fjöllum, aÐ leggja
upp á sunnudag og ao halda til byggða, en mer heyrðist ekki betur,
en einn af þeim heiðruðu þíngmönnum áðan vildi hafa það bannað.

Eg er fyrir mitt leyti sannfærour um, ao þó þíngtð, mót von
minni, færi að herða á helgidagalögunum og breyta tilskipuninni,
sem her ræðir um, í þá ,ítt, mundi það ekki verða nema á papp-
írnum, en ekki komast inn í lífio, því sönn trúrækni og sannfæríng
verður ekki leidd með lagaboðum úr einni stefnu í aðra, Lögin
laga sig eptir tímunum og þeim hugsunarhætti, sem þá er drottnandi,
og hann er vissulega, eins og nú stendur, gagnstæðilegur öllu ófrelsi.
Eg mæli því móti nefnd í þessu máli.

St. Jónsson: Eg er viss um, ao það er til einskis, þó í þetta
skipti se neítað ao setja nefnd í þetta mál, því óánægjan með til-
skipunina er svo megn, ao menn ekki munu láta af, að senda hverja
bænarskrána á fætur annari til alþingis, þangað til þeim verður veitt
bænheyrslu, og er því undandrátturinn einungis til þess, að þingið
missir marga tíma fyrir einn, ao ræða um þetta mál. Og það er
ekki af því, að mönnum hafi snúizt hugur í því efni, aÐ eg ekki
kom með bænarskrá um þetta, eins og á seinasta þingi, heldur af
því, ao eg fór svo snemma í vor a~ heiman, að menn gátu ekki
verið búnir ao tala sig saman, hvorki um þetta ne annað og því
kom eg með einga bænarskrá um nein málefni.

Jón Guðmundsson: Eg verð ao trúa því, sem svo margir
heiðraðir þínginenn fullyrða her met svo miklu afli og fylgi, a\';

39



[ressi nýja helgidagatilskipun se égeöfelld og ólinsæl alþýðu, aa
þessar miklu og öflugu raddir, sem skírskotað er til, se sannar og

verulegar; en mig furðar samt ,i því, að menn ekki skuli geta geingið
rir skugga um, ao nnil þetta getur ekki mco neinu móti feíngið
önnur afdrif nú, en það fekk, þá er það var rætt og undirbúið á
þínginu 1853; þú voru teknir í nefndina þeir beztu kraptar, sem
þíngib hafðl þ,i yfir ao raba : 2 hinir æðstu geistlegu embættismenn
<i landinu, 1 ágætur Iagamaður, og að auki einn hinn frjálslyndasti
gelstlegur embættismaður, sem þá var uppi; eptir það þessir ágætu
menn höfðu undírbúið mulið í nefnd, var það mjög ítarlega rætt í
þíngluu, og tillögur nefndarinnar samþykktar með miklum atkvæða-
Ijölda. Nú eru að mestu leyti hinir sömu menn á þíngi og þá, og
ekki hefir þíngið yfir betri kröptum að ráoa nú, en það átti þ,i kost
.í ; hvernig geta lllenn svo lniizt víð öðrum eður betri málalokum

cöa verulegum umbótum á þessu lagaboði, þótt menn tæki það fyrir
mí til endurskoðunar og endurbötar? eg skil ekki, ao neitt gæti þar
með áunnizt. Eg leyfi mer ao benda hinum heíbraóa uppastúngu-

lIlanni,-- það er :i hall" valdi, hvort hann vill aðhyllast þá bend-
íngu mína eður eigi, -- hvort hann vildi ekki heldur ráoa af, að
leggja mál þetta fyrir prestastefnu landsins (synodus); þar virðíst
mer "em þessa mals rétta ,>forum"; yrði málið þar rannsakað og
endurskoðað, eptir þVÍ sem prestar landsins þekkja bezt til hugsunar-
háttar og guðrækni:;tiIfinníngar alþýðu, eptir geístlegum réttí og frá

geistlegu sjónannlði, livort heldur væri af prestastefnunni sjálfri, eður
nefnd manna, er hún til þess kysi, þá el' eg' sannfærður um, að
þegar þar ao lútandi upp.isniugur kæmi fyrir alþíng, mundi það
hika "ið að neita þeim um samþykki, heldur biðja konúng at, gjöra
þær ao lögum. Par sem hinn heíðraðl uppásuingumaóur gat þess,
il'0Í sumum bænarskrunum væri það fundið ali helgidagatilskipun-
inni, a'O hún se óljós og óáhUrðuo með tilliti til þess að banna
drykkjuslark, útrelbir og þess konar á helgidögum, og hvaða hegn-
ing eða sektir þar liggi við, þá mega allir ".i ,i, að þess konar ákvarð-
anir eiga alls ekki heima í helgtdagalögum, heldur í þeim lögum,
sem áhræra lögreglu yfir hdfuð a'0 tala, og yflrtrobslur gegn henni.

P. Petursson: Eg vil leyfa mer að fara nokkrum orðum um
þetta múl, og þó einkum um það, er hinn heiðraði varaforseti gat
um, ao 18,')3 hefðl alþíng kuslö hina beztu menn sína í þetta mál,
og ÞYÍ væri ekki að ætlast til, ao nefnd gæti nú bætt um það, þótt
hún yr0i kosin. Eg var nú <1'0 vísu í þessari nefnd, og "ero eg a\)
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segja það, ao mer aldrei algjörlega líkaðí , hvernig frá málinu var
geíngíb, og get eg ekki eiginlega kennt nefndinni um það, og ekki
heldur alþíngi, heldur var þao all kenna kríngumstæbunum og eink-
um því, að nefndin fór, ef til vill, fremur um of eptir dönsku
tilskipuninni, sem gefin var fyrir kaupstaði í Danmörku 1845, og
eptir frumvarpi því, er lagt var fram á þínginu og sem byggt var
;i nefndri tilskipun. Meðnefndarmenn mínir muna eptir því, að ver
vorum hræddir um, ao þó þessi tilskipun hefði ,í ser frjalslegan og
guðrækllegan blæ, þá mundi hún þó naumast geta orðið geðfelld og
átt vel bæði víð k a u p s t a ð í og sveitir her ,i landi, sem hvort-
tveggja er ólíkt í tilliti til starfa sinna og skemmtana; en af því
tíminn var svo naumur, ab ver treystumst ekki til að búa til nýtt
frumvarp, þá urðum ver að taka frumvarpið og laga oss eptir þYÍ.
En þar sem hinn heiðraðí varaforseti reú til að leggja rnalíð til
synodus, þá vil eg reyndar ekki setja mig á móti því, en þó geta
þess, að það kemur uppástúngumunnl við, en ekki þínginu, hvort
hann vill heldur snúa ser til synodus með það eður til þfngsins.
Eg játa fúslega, að það se mikill vandi að búa til slík lög, einkum
þegar ekki er nægur tími til þess; eg kannast og við það, að eg ef-
ast um góo afdrif þessa máls, ef það "erou'r fyrst felnglð synodus,
og síðan alþíngí til meðferðar, því í þessu mali lÍ það við, all Iítið
lagar og lítio aflagar, og þegar til atkvæða kemur her á þíngí, þá
verða þau talin, en ekki vegin, eins og eblilegt er; þess vegna er eg
hræddur um, að lítio se unnið, ef rnalíð verbur fyrst lagt fyrir syno-
dus, og síðan Ielngíð alþíngl, og það látio breyta uppastringuru synodus.
Alþíng ræður, hvað það gjörir í þessu máli, eu mer þykir það þó
nokkuð ísjarvert, að "ísa málinu frá ser, því það er auðséð, að gub-
ræknistilfinníng almennings her á landi vill láta helgina ná til a II s
sunnudagsins, og álít eg það vanibarvert, að löggjöfin geti gefið til-
efni til ac' særa hana, eins og eg er viss um, að stjórnin muni verða
fú;; á, að fullnægja þessari laungun trúrækínna landsmanna, Mer
sýníst það því vera skylda þíngsíns, a'ð gefa þessu máli einhvern
gaum, og vil eg gefa atkvæði fyrir því, að nefnd verði sett í þessu
máli.

Ii. G. Thordersen : Mer þykir það ólaglegt, a'ð láta ekki heyr-
ast eitt orð frá mer í þessu máli, með því eg átti sæti í þeirri nefnd,
er í þall var sett 1853, og vll eg því fara um það fáeinum orðum.
Eg er því öldúngis mótfallinn, ao nefnd se kosinn í þetta mál; en ef
þó svo skyldi verða, þá vil eg biðja þingmenu góo~amlega að kjósa
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mig ekki í þá nefnd, þVÍ eg vil ekki víkja frá þVÍ, er eg ác'ur hefi
gjört í þessu máli; eg hefi nefnilega aldrei sett guðrækni mína eður
trú í þv í, hvort helgihaldið væri nokkrum stundum leingra eður
skemmra, og hefir mer þó ekki verið rimælt fyrir ræktarleysi yio
guðsorð eður góoa siði.

Forseti: Eg YiI geta þess, ao það el' þó ekki ætí\) góo regla,
að kjósa þá eina í nefnd, sem málinu eru meðmæltir, því þá er hætt
við elnstrelngíngslegrl skoðun á þVÍ; eg get þessa elrningls, ef hínn
heiðrnði 1. komingkjörní þingmaður vill halda fast á þVÍ, að mælast
undan kosningu.

H. G. Thordersen : þa\) var ekki meinÍng mín, að setja þíng-
inn stólinn fyrir dyrnar.

E. Ó. Kúld : Eg skal ekki leingja þmgræðurnar , og eínúngis

svara þv] með fám orðum, er hinn heiðraði varaforseti sagði aðan,
að það væri ógjöranda ao setja nú nefnd í þetta mál, þar eð því
hefbi verið hrundið frá nefnd 1855 -. (Forseti: Her er nokkur
misskllníngur, varaforseti nefndi 1853, en ekki 1855 -). Nú, eg
skal þá svara þVÍ; hann sagði, ao 6gjöranda væri, að 1:1 þetta mál
aptur sömu mönnum, sem í það voru kosnir 1853, en það hefði þó
verið þeir beztu menn, er þíngi'O :itti til; til þessa get eg svarað
honum, a'O þessir menn voru þ6 menn, og rnun einginn þeirra,
jafnvel þó þeir væri, eins og allir vita, helztu menn þtngsins . -
skora sig undan hinn almenna lögmáli, 01'0 verk þeirra væri ófull-
komin; nú er Mi'O :1'0 reyna lögin, og menn eru nú komnir að þeirri
níðursröðu, ao tilskipun þessi er há\) þeim göllum, sem gjöra hana
óhentuga og enda óhafandi. Hinn heiðraði þínginaður fyrir Gull-
bríngusýelu sagði lÍ þ,í lelð, ef eg hefi skilið hann rétt, a'b hann vildi, að

menn leiddi her rök al'! þessu, með því að fram færa her dæmi um það,
að tilskipun þessi hefbi valdið síðferðísspillfngu þjöðartnuar ; en eg
verð a'b frríbiðja mer að dæma um, livort þjó'b vorri hefir fari'b fram
í siðferðíslegum skilníngi eva ekki, síðan tilskipunin kom út, en ein-

úngis segja !,a'b, sem eg þegar hefi sagt, að eg veit til, a'b tilskip-
unin hefir reynzt mjög gallarnlkil, ef ekki með öllu óhafandi. Eg
veit ekki, hvað ætti a~ vera hvöt til a'b setja nefnd í þetta nuil, ef
það eru ekki raddir þær, sem streyma frá hjarta þjóðarinnar til
þíngelns og blbja um breytíngu :i tílsklpuninni ; þetta eru andlegar
en ekki líkamlegar raddir, fyrir því skulum vér ekki loka dyrum
hjartans fyrir þeim, og særa þannig helgar gu'bræknistilfinníngar þjóð-
arinnar! - Hinum beiðraða 2. konúngkjörna þíngmanni fannst eig-
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inlega einginn munur milli tilskipunarinnar og hinnar eldri 1744 um
helgihald, þar eð hún hefði þótt 8,'0 straung, ab eptir henni hefði
ekki framar verið farið, og því væri eingin breytíng her í rauninni á
orðín ; en eg veit hvergi jafnmikla breytíngu; hin fyrri lög voru ákaf-
lega straung og fyrir þVÍ éhafandi, en hin nýju þykja of Iin og þess
vegna óhafandi Eg get og skýrt mönnum frá þVÍ, a~ allur hvíld-
ardagurinn er helgur haldinn víða í öðrum löndum, t. a. m. á Skot-
landi, og þar eru helgidagalög mjög straung, og þykir mer vel eiga
vi~, ab ,"er tökum það upp eptir bræðrum vorum í öðrum löndum
í því, sem betur mrí fara.

G. Brandsson: Eg orsakast til a~ standa upp, og hefði eg þó
láti~ það vera, ef þíngmennirnir úr Dala- og Snæfellssýslum hefði
eigi misskilið mig svo hraparlega ; það er ekki satt, sem hinn heíðr-
abi þingmaður Snæfellínga bar upp á mig, að eg vildi láta dæma
um siðferði manna; eg hefi ekki krafizt dóms, heldur bað eg þíng-
menn þessa skýra frá, ef þeir gæti boríð það, all siðferði manna helÖi
spiIlzt, síðan tilskipunin kom út. Annars vildi eg óska, að þíngmenn
talaði um þetta mál með meiri stillingu, en minni ákafa, því eg
hefi einúngis óskað, að fá all vita, hvers vegna menn æpa svo mjög
eptir breytíngu á optnefndri tilskipun, eða hvort hún hefir komið
nokkru illu til leiðar í síðferðí manna, því eg álít, að þíngmenn yrði

teknir eins trúanlegir í því efni, þó þeir hefði ekki með ser vitnis-
festar eða eiðfestar skýrslur um þetta efni, eins og menn trúa þeim
fyrir, að hafa ekki falsað undirskriptirnar undir bænarskránum.
Dæmið, sem hinn heíðraðí þingmaður Árnesínga sagði oss um, að
menn legði upp frá heimili sínu með lestaferðir á helgidagskvöldum,
hlýddi þó að nokkru leyti til þess, sem eg spurði eptir, en annað
mál er það, hvort menn eiga ab álita það fremur slbferðisspillíngu
eða hitt, a~ nauðsyn manna se með þessu betur fullnægt, en áður
var, og vil eg eptirláta öðrum að dæma um það.

Jón Kristjánsson. Eg er samdóma hinum heiðruðu þíngmönnum,
um það, að mál þetta se mjög mikilsvert, og eg get skilið í því, að
tilskipunin ae ófullkomin, eins og öll mannaverk, en hitt hefi eg
hvergi fundið í henni, að hún banni mönnum helgihald ne gubrækni,
heldur hvetur hún menn til þess. Eg er hræddur um, at'l það lýsi
ser keppni í því, ab taka þetta mál fyrir að nýju, og það einmitt,
meðan sömu mennirnir eiga her þíngsetu, sem unnið hafa að tilskip-
uninni; má og vera, að breytíngin eða endurbótin bíði ser betri byrj-
ar, ef henni er nú frestað, og fyrir því vil eg rá~a frá nefnd ímálinu.
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Forseti: Eg vil skjóta þ,'í til þmgsins , hvort máIiO ~e ekki
nóg rætt að sinni.

J. Háoarðsson : Eg vildi að eins leyfa mer að gjöra þínginu grein
fyrir þVÍ, hvað vakti fyrir mer, þegar eg skoraðíst undan þVÍ við
kjósendur mína, að taka af þeim bænarskrá um breytingu lÍ helgi-
dagatilskípuninni, en það var, að þ/í var ekki búið aðþínglýsa henni;
en nú er allt öðru máli að gegna.

Forseti: Hinn heiðraði uppastúngumaður hefir beðið um nafna-
kall, og því er ekki þörf 11 því fyrir þíngmenn, að lýsa atkvæðum
sínum.

G. Einarsson: Eg skal ekki tefja leingi tímann. Eg vildí
einúngis biðja hinn heiðruðu þínginann Suður-þíngeyíngn að lesa

rækilega 3. boborðið í fræðunum, og billja hann 8YO að athuga, hvort
tilskipunin skerði ekki þetta boðorð, Eg veit það að vísu, að í 15.
gr. tilsk. er prestum gjört það að skyldu, að brýna fyrir söfnuðun-
um nauðsyn klrkjurækní með guðrækllegu hugarfari, en þeim er jafn-
framt boðið all stuðla til, að breytt se eptir tllsklpunínnl, og þá finnst
mer ekki betur, en all þeir verði ali brjóta það aðra stundina, sem
þeir byggja hina. Hinn heiliraði varaforseti kom meli Iögfræðlslega
skoðun sem ástæðu með tll-kipunlnní, en hann hlýtur ali samsinna
mer í því, ali í öðru eins máli, og her ræðir um, er ekki hin lög-
fræbislegu skoðunín einhlít , heldur verður henni að vera samfara

kristileg skoðun og það sannkristileg. En þar sem hinn 2. heiðraði
kouúngkjörnl þingmaður sagði, að lögin yrðl all laga sig eptir tím-

unum og hinum drottnandi hugsunarhætti, þá get eg eingan veginn
verið honum samdóma í því í tilliti til þeirra laga, sem nú eru
umræðuefnl, því þau eru byggð á guðs lögum, sem aldrei breytast.
þess vegna, þó að tímarnir breytist, og straumur tímans renni án
afláts, þá verðum "er samt að gæta vor víð því, að reyna ekki til,
að breyta lögum guðsorða, því annars er hætt víð, að vér berumst

með strauminum þangað, sem eingum er gott að koma.
Jón Guðmundsson: Eg vero að segja, ao eg óttast ekki þessar

raddir, sem þíngmenn eru ao tala um, og þær skulu ekki koma mer til
þess, að gefa atkvæði mitt fyrir nefnd í þessu máli. Ef það er einbeittur
],jóð,ilji, ao fá þessu Iramgeingt, þá er það vel aðgætanda, að þeir
þingmenn, sem nú eiga her þfngsetu, em hel' nú Í seinasta skipti;
til næsta þíngs eiga ao fram fara nýjar kosningar, og því geta þess-
ar miklu og mörgu raddir, sem her er skírskotað til, og þessi al-
menni þjéðarvlljl, sem menn bera fyrir sig, gjört sig gildandi, því
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þá gæti ekki þeir menn, er nú gefa atkvæði sitt móti nefnd, or'ði'ð
kosnir til næsta þings, heldur abrír ; þannig er eindreginn þjöðarvilj!
vanur að 'lýsa ser í öðrum löndum um þau mál, er menn hafa á
almennan :íhuga; og verði það, skal eg fúslega hopa fyrir þeim vilja,
ef menn fyrir þá sök vilja heldur annan kjósa; en fyr vil eg ekki
hopa eitt fet fr,í sannfæríngu minni í þessu máli, 0:; vil, að þíng-
tí'bindin beri það með ser, að eg byggi atkvæði mitt móti, að nefnd
se kosin, meðfram á þessum ástæðum.

lJf. Andresson: Eg vil leyfa mer að svara hinum beiðraða 2.
konúngkjörna þíngmanni með fám orðum, Hinn helbraðl þingmaður
talaði um, að hin eldri lög hefðl leyft, a'ð leggja upp ofan af heiðum
og ofan í bygg'6ir á helgum dögum, en eg gat um, a'ð menn legðí
upp heiman að frá ser á sunnudögum, og er þa'ð auðséð, að her er
mikill munur á milli; en þar sem hinn sami heíðraðl þingmaður
gat þess, a'ð menn hefðl gjört hið sama, aður en tllskipanin kom,
hneyxlíslaust, en síðan hún kom og það var ekki bannað, þá, hefði
menn hneyxlazt, þá finnst mer, a'ð þessi astæða, sem átti að vera
með tilskipuninni, se einmitt á móti henni, því það, að tilskipunin
hefir valdið hneyxlí, og menn hneyxlast á því, .sem þeir hneyxlubust
ekki á'ður á, er einmitt meðmæling með nefnd í málinu .

.J. Sigurðsson: Eg var nú einn her á þíngi 1853, þegar þetta
helgidagamál var rætt, og þá virtist mer, að þíngíð bæði tæki ser
nægan tíma til þess, og líka, a~ þíngmenn gerði ser allt far um,
að undir búa malefnið sem vandlegast, og þó að þtngíð fari nú a'ð
taka svona nýtt og óreynt lagaboð aptur til meðferðar, þá hefi eg
einga trú, að því takist það nú neitt betur, eður það gjöri laga-
boðið nú svo gott, að ekki yrM að því fundið, heldur yrði það til
að eyða öðrum eins tíma nú til lítils. Eg fyrir mitt leyti veit
heldur 'ekki til í þeim byggðarlögum, sem eg þekki, a'ð siðferði
fólks hafi neitt spillzt síðan sunnudagatilskipunin kom lít, og ekki
heldur hefi eg heyrt neina serlega óánægju fólks yfir henni. Þegar
þíngið undir bjó þetta mál, var eg einn á því, að sunnudagshelgin
væri sem leingst, og leingri en nefndin hafbí sett hana; því gjörM
eg [afnsíða ö'ðrum þingmanni það breytíngaratkvæbí, a'ð helgin stæbí
til míðaptans, og þá það fekkst, þótti mer allt feíngíð sem þurfti;
því frá mínum barndómi hafði eg heyrt, og þa'ð hafðl ríkt fyrir
mðr, a'ð helgin mætti kallast úti á míðaptní. Vir'6ist mer það líka
meir miða til a'ð hepta drykkjuslark og ritreíðar, a'ð helgin se ekki
öþnrflega lanng, svo a'ð húsbændur mætti á sunnudagskvöldum heldur
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hafa aðhald á sumum hjúum sínum. Eg vero þess vegna lí móti
því, ao nefnd verði sett Í þessu máli, og þíngtð fari upp á nýtt að
eyða tíma yfir því ; því eg hefi heldur einga trú á, að lagaboðið
batni, þó það fóe faríb að gjöra það míkið ítarlegra, því menn vita
líka, ao ítrustu lög eru gjarnan mestu óliig.

Á. Einarsson: Eg skal ekki leingja þingræðumar mikið. þa'ð
er til vonar, þótt menn se bæði heitir og kaldir í þessu máli, þar
meiníngar skiptast; því það er trriarmálefnl, en því er víðbrugðíö,
að menn se heitir í trúarstríðum. Eg veit reyndar tvö dæmi, sem
sýna, ao þessi tilskipun hefir orðið til góðs. Eg fyrir mitt leyti el'
á þVÍ, al) menn hefOi átt að reyna ao brúka hana leingur, :í'ður en
breytt væri; en þar þjébin er SYO áköf með þetta mál, og helzt lít-
ur út fyrir, að hún hætti ekki ao biðja um breytínguna, og almenn-
ur þjóðvilji. sem getur staðizt, á skilið meðmæli, þá þykir mer ísjlÍr-
vert að vísa málefninu frá, því þao getur líka hneyxlab marga, en
postulinn vildi jafnvel ekki eta kjöt, ef það hneyxlabl bræðurna. Af
þessum ástæðum ætla eg ekki ao setja mig móti nefnd.

P. Sigul,ðsson: Eg skal mí ekki vera margorður, því eg álít
umræður þessar orðnar full-Iángar, því eg er öldúngis á sama máli,
og þíngmaðurinn, er síðast mælti; því ef þínglð nú vísar málinu fra

ser, þá munu koma bænarskrár um þetta efni til næsta þírtgs, og
því er eg því meðmæltur. að nefnd se kosin í málið.

Á. Einarsson: Eg get bætt því víð það, sem eg hefi áour sagt,
ao eg hefi opt reynt til þess heima í hðraðí, að bæla niður óánægju
manna með tilskipunina, en það hefir ekki dugað, og því held eg
þessi óánægja muni ekki enda, fyr en málio fær einhvern enda.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, vero eg að álíta
malíð fullrætt að sinni. Hinn heiðraði þíngmaður Dalasýslu hefir
beíðzt nafnakalls, og skal eg því láta það fram fara. Síðan fór
nafnakall fram, og var samþykkt að kjósa skyldi nefnd með 15 at-
kvæðum gegn 8. þessir sögðu:

já:
Guðmundur Einarsson.
R. M. Ólsen.

Ásgeir Einarsson.
E. Ó. Kúld.

V. Finsen.
H. Kr. Fríðríksson.
ll. Johnsen.

nei sögðu:
þ. Gudmundsen.

Guðmundur Brandsson.
þ. Jónassen.
Jón Guðmundsson,
J. Kristjánsson.
J. Sigurðson.
Kolbeinn Árnason.
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já:
.Jón Hrívarðsson .
.Jón Samsonsson .
Magmis Andrðsson.
Ólafur Sívertsen.
Páll Sigurðsson.
P. Petursson.
Stefán Jónsson.
Vilhjálmur Oddsen.

Þíngma'ður Dalasýslu hafði stúnglð upp á 5 manna nefnd, en einn
þíngmanna áleit, að 3 manna nefnd mundi nægja, let því forseti
greíða um það atkvæði, og urðu 14 atkvæði með 5 manna nefnd,
og var þa'ð því samþykkt. Í nefndina vorn þeir kosnir:

P. Petursson með 18 atkvæðum.
G. Einarsson 16
E. 6. «aa 10
B . .Johnsen 9
H. G. Thordersen 8

IIe i:
H. G. Thordersen .

Forseti: þessu næst er þá eptir dagskránni uppástúnga hins
heíbraba þíngmanns Rángvellínga um br a u 'ða vei t í n g a r.

Þingma'ðurinn gjörir kann ske svo vel, a~ lesa hana, ef þíng-
menn æskja að heyra hana. Sí'ðan var bænarskráin afhent þingmann-
inum, og las hann hana, svo látandi :

"þa'ð munu flestir játa, a~ það se nauðsynlegt, að Berhver mað-
ur, í hverri helzt stöðu sem hann er, viti í hið minnsta nokkuð um
þau rðttlndi, sem hann hefir, ef hann gegnir trúlega þvi, sem honum
er á hendur Ialib, Eptir öllum venjulegum hætti hlýtur þekkíng á
þessu að gjöra hann athugasamari og árvakrari í köllun sinni, und-
ir eins og það getur mjög hvatt hann til að taka framförum í því,
sem er árí'ðandi fyrir hans verkahring. En þó þekking réttíndanna,
og það er af henni flýtur, se nauðsynleg fyrir alla, þá er hún ekki
sízt árí'ðandi fyrir embættismanninn. Hann er settur til veglegra og
árí'ðandi starfa, lÍ honum hvílir mikill vandi, og hann kann optsinnis
a'ð eiga og þurfa að leggja mikið í sölurnar, til þess hann gegni
því, er gegna ber, eins og skyldan bý'ður, og sökum þess kann hann
opt, sem maður, a'ð þurfa að geta haft grundvallaða von á göðu,
ef hann á ekki að freistast til, að gefast upp, ef til "ill, lí miðri leíð,
eða slaka á kröptum sínum, þegar einmitt er þörf á því, a'ð hann
reyni hvað mest lÍ þá.
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Þegar liti\) er til· prestastéttarinnar her á landi, þ:í er það al-

kunnugt, hvað lögin fyrirskipa vibvíkjandl því, að veita þeim brauð,
er siglt hafa til háskólans í Kaupmannahöfn, og tekið þar embættis-
próf ; líka er kunnugt það samband, sem sett er á milli þessara og
þeirra, sem eru útskrífabir úr prestaskölanum, og [afuvel eru sumir

ekki ófró'ðir um, hvað fyrir er mælt vlðvíkjandl skrifurum stiptamt-
manns og biskups, þegar þeir hafa gegnt skrifstofustörfum hjá þess-
11m embættismönnum í 6 árj en hvað þá snertir, sem eru útskrifaðir
úr Bessasta'ðaskóla, þá hlýt eg a\) játa, að mðr er með öllu ókunn-
ugt það lagabob eða stjérnarbréf, er tiltekur, í hvaða hlutfalli þess-
um, hvort heldur þeir eru prestar eða stúdentar, skuli veitast brauð
;Í móti hinum, hverjum fyrir sig, og eptir því, sem eg hefi litið til
brau'ðaveitínga nokkur undanfarin ár, þá hlýt eg a'ð ímynda mer,
að eingin föst lagaregla se til víðvíkjandi þeirri ákvörðun, hvaða a'ð-

gáng þeir, sem út skrifazt hafa frá Bessastöðum, skuli hafa til brauða
lÍ móti þeim, sem tekið hafa embættispróf vi'ð háskólann, presta-
skólann, eða hafa verið 6 ár skrifurar hjá stiptamtmanni og bislmpi;
þá sjá allir, a'ð þetta getur, ef til vill, ekki sízt á þessum tíma, orð-
i'ð hættulegt, a'ð þeir, sem einúngis hafa lært í Bessastaðasköla, og
ekki eru búnir að fá nokkurn veginn lífvæn brauð, geti með nokkr-
um ástæ'ðum haft þá hugmynd, að fá betri brauð, heldur að þeir
hljóti að lifa á moðum, þangað til einhver sðrleg, en öldúngis óviss
ná'ð kynni ab veita þeim annað f6'ður sem ná'ðargáfu.

Eg leyfi mer því að 6ska, a\) hið heiðraða alþíngi taki mál þetta
til meðferðar, og bi'ðji þess konúng vorn, að hann til taki með lög-
um, hvaða a'ðgáng að brauðum þeir prestar og stúdentar, sem út
skrifazt hafa frá Bessastaðasköla, skuli almennt hafa á m6ti þeim,
er hafa tekið, og framvegis taka embættispr6f vi'ð háskólann, presta-
skólann, eða hafa í 6 ár verið skrifara r hjá stiptamtmanni og biskupi,
svo framarlega sem lagaboð 11m þetta efni er ekki nú þegar út

gefið.
Alþíngi, 3. júlí 1857.

P. Sigurðsson.
P. Sigurðsson: Eg skal ekki vera margorður 1I1l1 þetta mál

a'ð sinni, og því einúngis geta þess, að heima í hérabl hefir orðið
umrætt um brauðaveltingar og eptir hvaða reglum þau væri veitt;
þ6ttust menn þá finna, a'ð stúdentar frá Bessastöðum yrbí hart
út nndan í samanburði við kandídata frá háskólanum eður frá presta-
skólanum, og víssn menn enda dæmi til, a~ ringnm prestaskóla-
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kandídötum hefir, og þa~ jafnvel optar enn einu "inni, verið
veitt brauð fyrir 20 <Íra gömlum presti. Eg neita því ekki, ac)
mönnum þótti þetta. undarlegt og enda nokkuð hart, því þaú el'

þó auðvitað, a() aldurinn hlýtur aú gjöra mikið til, því öllum þeim
embættismönnum, sem nokkuð vilja fylgja tímanum, fer stórum fram
í víslndalegri þekkingu, eptir ao þeir ern farnir úr skúla, þó ekki
se þeir prófaðir í þeim lærdómi. Mönnum kemur það og 5VO

fyrir, að brauðin se veitt án fastra lagatíkvaroana, og elmingis
a() vild þeirra, sem veita brauðin, og getur slíkt valdíb ó.ínægju, þó
hún kunni stundum að vera astæðulítil. Eg er nú hvorki stúdent
né kandídat, og mega því allir vita, að eg berst her ekki fyrir
eigin hagsmunum; að 8,'0 mæltu yfirlæt eg þínginu m.ílið til með-
ferðar, og vona eg, að það þyki þess vert, a() setja nefnd Í því.

P. Petursson: Eg get eigi annað en áliti() það óþarfa fyrir
þíngið, að taka þetta mál að ser; þar að auki finnst mer það varla
vera þess eðlis, að það eigi við, a() ræða þetta mál her á þmgí ; svo
er og enn sá galli á bænarskr.inni, að hún nefnir að eins stúdenta
frá Bessastaðaskóla, en ekki frá hinum eldri Reykjavíkursköla, og
er þó auðsætt, að þeir ætti :10 hafa eins mikinn rétt, eða jafnvel
meiri, því þeir eru eldri, og því að líkindum Iorþentarl. Mer finnst
óþarfi, að fara a() setja lög Ilm réttindi eldri presta og kandídata
sín ii milli, því til er stjórnarherrarirskurður um það, all gamlir
prestar eigi jafnvel ao gánga til jafns vio haskólakandíduta, ef þeir
hafa. sýnt dugnað. En af hinum eldri stúdentum ern flestir í prest6-
embættum. En þó svo hafi nú kurmað að koma fyrir, il() presta-
skólakandídat hafi geíngið á undan gömlum presti, þá hefir það verið
gjört af einhverjum serlegum astæðum og kríngumstæbum, sem eg
get ekki til greint. En hvað víð víkur þeim stúdentum, sem verið
hafa á skrifstofu hj ii stiptamtmanní eða biskupi, þli eru reyndar
eingin lög fyrir þVÍ, að þeir eigi að takast fram yfir hina, en þó er
til kanselíbréf', sem mælir svo fyrir, ao þeir eigi ao takast fram yfir
aðra, þcgar þVÍ verði nl ,io korníð. Annars verð eg a'b álíta, að
þetta mál se ekki 8"0 umvarðanda, því þetta ástand, sem nú er, er
eiginlega ekki annað en það, sem menn kalla "Ove1'gang", og því
breytist það bráðum svo, að eptir fá ár verba prestaskölakandídatar
langtum fleiri í samanburði víð Bessastabastúdenta, en nú er og
hefir verið híngað til, og þess vegna geta eigi lög um réttíndl þeirra
sín á milli gilt nema um tíma. 1'ao er og athugavert, að brauða-
veitíngarnar eru eiginlega ekki löggjafarverk , heldur ~~jórnarmlÍl
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(Ue,qjf'!'in,q8handling), þv í braubin efli eigi veitt þeim, sem um þau
sækja, al því, ilO þeir hafi strangan rett til at fá, heldur er það á-
Iiti~1 "J'úuulessag" no Hita embætti. .Mer dettur ekki í hug að vilja
amast vio stúdentum frá Bessastaðaskélu, en eg vil einúngis segja,

ao það se öldúngis ógjöranda, að setja fastar reglur um brauðaveit-
íngar; þess konar verour að felast þeim mönnum á hendur, sem
brauöín veita, því þab verour ómögulegt ao fylgja þessum reglum,
vegna þess ao það eru svo margar kríngumstæður og ástæður, er
taka þarf til greina; það er, auk síðf'erbís, lærdóms og andlegra yfir-

burða eins fram yfir annan, einnig dugnaður hans, og það enda
dugnaður til ao halda -,io góssi staðarins, sem er svo arfðanda að
gjört se vegna tekj anna ; þetta allt verour að taka til greina. En
ef gefíð er út lagaboð, sem til tekur útþrykkilega, hversu mörg :ir
þurfi til, að einn skuli tekinn fram yfir annan, þá get eg ekki betur
seo, en þessi áratala muni hafa hinar hættulegustu afleiOíngar bæbí
fyrir prestastéttína, góss kirknanna og tekjur prestanna, og af þe:,s-
U111 astæðum er eg mótfallinn nefnd í málinu.

P. Sigu1'ðsson: 1'ao var ekki meiníng mín, ao binda allt við
••ldurinn einan, heldur að finna hæfilegt hlutfall milli aldurs og dugn-
aðar , eg vil hafa eitthvert takmark, en ekki allt eins takmarkalaust,
eins og það er nú. En hvað því vlö víkur, ao í bænarkranní er

ekki getið um snidenta úr Reykjavíkursköla, þá held eg það geti
varla stabið bænarskránni fyrir, þVÍ þeir prestar eru nú flestir komn-
ir í gröfina, og má því heita óþarft, ao taka þá til, þVÍ ef nokkrir
þeirra eru enn lífs, þá munu þeir vera komnir Ii lífvænlegt brauð ;
en Bessastaðastúdentar lifa enn margir, og munu vera nú flestir prestar
á landi her þaðan útskrifaðir, og þeir, sem lít skrifuðust þaðan Ii
nokkru ára bili, lí~ur skólinn fluttist þaðan, eru nú á ferskasta skeíöí.
En þar sem hinn heíðraöí 3. konúngkjörni þínginaður gat þess, að

þeir mundu allt af fjölga meir og meir, sem kæmi frá prestaskól-
anum, þá er það einmitt ástæða með mínu máli, vegna þess, ao því
ver eru þeir úr Bessastaðaskóla farnir, sem þeir hafa fleiri úr presta-
skólanum að keppa vib, En hvað víð víkur góssunum, þá vona eg,
að hinir eldri se duglegri og reyndari en hinir ýngri, þVÍ þeir, sem
koma út úr prestaskólanum, hljóta að vera óreyndir búmenn, en það
eru hinir ekki; og eins og þeim, sem út skrifazt hafa frá Bessastöð-
um, fer búskapur misjafnt úr hendi, og umsjón kirkjufjár, svo mun
það reynast eins um þá, og að líkindum eingu síður, sem út koma
frá prestaskólanum her í Reykjavík. Eg álít, að það i>e nauðsyn-
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legt atl fá ákvörðun um það, í In' atla hlutfalli Bessastaðasnidentar
skuli eiga að standa vitl prestaskúlakandídata.

G. Brandsson : Eg held, a\') það verði ómögulegt al) setja lög
um þetta efni, er taki út fyrir allar æsar, og taki allt smávegis til
greina, sem taka þarf; mel' finnst ófært, að binda allt vib ára-
tölu aldursíns, því það er minna vari\') í a\') lifa leingi, heldur en a\')

lifa vel; en við sanna verðugleika munu þó brauðavelríngnruar mest
eiga að bindast; ef menn ekki þora að fela þess konar mál þeim lÍ

hendur, sem braubín Hita, þá veit eg ekki, hvernig á með það a\')
fara, þvi eg held, að sanngjörn lög í slíku yrbl mjög vandfeíngin,
og því er eg á þeirri meiníngu, al) það standi vil) það, sem verið
hefir. Stlptsyfírvöldunum m.i þó ætla bæði kunnugleika í þessu og

líka sanngirni, enda þó bágt verði fyrir þau, eins og aðra, að gjöra
svo öllum líki, og því er eg á móti nefnd í málinu.

E. 6. Kúld: Mer finnst nokkuð óljós hugsun hins heiðraða
uppástúngumanns, því eg get ekki se\'), hvort hann ætlast til, að
nefnd sú, er kynni verða sett í malið, eigi al) búa til þessar reglur
fyrirbrall\')aveitíngum. En eg er nú á þ,í, a\') þessar reglur se
mjög vandfundnar, og lítt mögulegt a\') Ma þær til, svo í lagi fari;
því vio brauðaveitíngar koma svo margar aukakrfngumstæður til
greina, sem fáir þekkja nema þeir, sem brnubin veita; fyrir því er
eg, a\') svo stöddu, á móti nefnd í máli þessu.

Forseti skaut því til atkvæða þíngmanna, hvort nefnd skyldi
kjósa í máli\'), og urðu 14 atkvæði móti nefnd, en 4 mel); var svo

málinu hrundið frá nefnd.
Sí'ðan let forseti taka til umræðu uppastúngu þíngrnannslns úr

Strandasýslu um ölmusur og húsaleigustyrk handa prestlíngum, er
var hið sí()asta mál á dagskránni; let hann afhenda uppástúnguna
þingmanninum, er las hana upp, og er hún svo látandi :

"Síðan prestaskólinn var stofnaður 1847, er reynslan þegar búin
a\') sýna, a\') sá opinberi styrkur, sem þeir stúdentar fá, sem gánga
á prestaskólann, er helzt til ónógur; það er sem se akveðíð, að
dvöl þeirra á prestaskólanum skuli vara í 2 ár, eptir það þeir hafa
lokíð af lærdómsibkunum sínum í hinum lærða skóla, og þeim til
styrktar gefnar einúngis 3 ölmusur, auk húsaleigustyrks, sem er
30 dalir fyrir hvern. Stjórnin hefir búizt við, ab á prestaskólann
mundu í senn gánga allt a\') 10 stúdentum, og bundið húsnleigu-styrk-
inn víð þessa tölu, og mun það líka teljast 8;0 til, a~ þessi tala sil
hæfilega tiltekin. Þegar nú þess sr gætt, hversu dýrt er orðið að
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lifa her í Heykjavík og, hvernig I'fnahag manna hpr lí landi yfir
hiifll(' er \ ;\ri~, þá virúH þaö liggja í augum uppi, no það muni

vera mjiig torvelt, eða lítt mögulegt fyrir flesta, ao halda IHh sonum
sfnum í 2 ár styrktarlausum víð prestaskóla nn, og því erfiðara fyrir
þá stúdenta, sem eingan eiga að, og sem, ef til vill, eru orðnir stór-
skuldugir, þegar þeir koma úr hinum lærða skóla, en eins og nú el'
ástatt um ölmusustyrklnn, hlýtur þó þetta svo til all gánga, og el'
það orðið mjög svo tilflnnanlegt fyrir marga, hvers vegna líka sumir
hafa neyðzt til <10 hætta við lærdömsíðkanir sínar, og er kvíði hjá
almenníngi vaknaour fyrir því, ilð þessari stefnan, sem hefir þegar
borill heillavænlegan ávöxt, muni af ;íllurtöldum orsökum hljóta ab
fara hnignandi, nema f tíma se viðgjört.

þao er því ósk mín og vissulega margra annara landsmanna,
a~ hið helöraða alþíngi vilji vekja athygli stjórnarinnar lí þessu máli,
og þegnsamlegast biðja vorn allramildasta konung, all fjölga ölmus-
Hm ,·m prestaskólann, og auka þannig þann styrk, er þeim er veitt-
nr, sem g,ínga lí þenna skóla, ao hann geti verið nægilegur og ao
tiltö In vill þann, sem veittur er í hinum lærða skóla; og skal eg í
þessu tilliti leyfa: mer að stínga upp á, að þínglð fari því þegn-
samlegast á flot, að bætt se 3 ölmusum vill þær, sem nú eru, með
sömu upphæð, og húsaleigustyrkurinn hækkaour Hm 20 dali fyrir
hvern stúdent lÍ prestaskólanum.

Rcykjavfk. 3. d. júlímáu. 18;'7.

lÍ. Einarsson".
Á. Einarsson,' Þa\') getur verið, að sumum þyki undarlegt, a\)

þessi bænarskrá skuli koma frá ölærðum bónda, en það er ekki SYO
undarlegt, ef betur er all gáll, þ·vÍ það erum ver, bændamennirnir,
sem eigum all hafa mest gagn af prestunum og höfum þeirra mest
þörf. En eg ber hana núna fram, þYÍ þetta verbur líklega í síð-
asta sinn, sem eg vero her á þíngl, en þó einkum vegna þess, all áhugi
alþýðu fyrir velfarnan prestaskólans hefir aukizt mikill, síllan ao hún
fekk hinar ágætu ræður frá Iorstöðumanní prestaskólans, því þar af
getur hún Sell, all prestaefnin geta feíngið næga kennslu, ef þeir
geta fært ser hana í nyt fyrir efnaleysi. Þíngmenn þekkja styrk
þann, er veittur er stúdentum vill prestaskólann ; það eru 3 ölmusur,
og húsleigustyrkur, 30 rd. handa hverjum; ölmusumar eru nú, eins
og þeim mönnum er kunnugt, er þekkja fjárhagsreikníngana, veittar
rir styrktarsjóð háskólans, eður úr Communitets-sj6Mnum, sem svo
er kallaður, en ekki af stjórninni, sem þó er skyldug til, samkvæmt
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unimælum sínum, að ala linn fyrir skólanum, því lnin hefir teki)) að
ser fjárstjórn hans, þegar stólsgóssin voru seld. Meban skólinn var
ekki nema einn, þá fylgdi honum guðfræbiskennsln, til a)) undir búa
prestaefni ; en nú hefir stjórnin skilið guðfræðlskennslunu frá lærða
skólanum, með því a'il stofna prestaskólaun. og virðist mér því liggja
á henni hin sama skylda, að styrkja þessa stofnun, sem hún hefir
og byrjað á; en allir sjá, a'ð ekki er til neins a'b byrja ii einu, ef
ekki er haldið áfram, þegar stofnunin er farin að bkimgvast. það
getur vel verið, að sumum þyki farið fram ii of mikið í upp.ísningu
minni, og aptur öðrum þyki þa'ð of lítið, en eg' vonast eptir, að
nefndin geti lagað þa\). Að síðustu vil eg geta þess, a'ð stúdentar
<Í prestaskólanum eru nr farnir, en skólapiltar, því prestaefnin eru
ekki nema tvo vetur í prestaskólanum, og þeir, sem Ungt eru a\),
geta varla farið heim til sín sumarið ;i milli, og svo í éiðrn lagi,
þá út skrifust þeir ekki fyr en einhvern tíma í rígústnuinubi, og missa
því alveg atvinnu það sumar; af þessu er auðsætt, a'b þeir lföa
meira tap en skélapiltar. Eg skal þá ekki fjölyr'ða framar um þetta
mál, heldur stínga Upp;1 þriggja manna nefnd, sem eg ætla a'O
muni nægja, Því þingmenn geta eigi verið í vafa um, In-erja þeir
eigi að kjósa, en það eru þeir menn, sem kunnugastír eru málefn-
um prestaskólans, og svo væri gott ac hafa einn mann í nefndinni,
sem kunnugur væri efnahag alþýðu, sem eg þó reyndar held ao hinir
sömu menn se.

Konúngsfulltrui,' Þegar spurning el' UlII, hvert kjósa skuli
nefndir til ao yfirvega þau málefni, er híngað koma til þíngsins, hefi
eg eptir stö'ðu minni, sem erindreki stjórnarinnar, optast nær áliti\'>
það hlýða, a'ð leggja líti'ð þar til, og þa'O sama er tilfellið nú í þetta
sinn. En sem Íslendingur og íslenzkur embættismaður get eg ei
annað en mælt fram með þessari uppástringu og vottað uppástringu-
manninum vírðíngu mína fyrir það, að hann hefir borið hana fram.

Forseti,' Fyrst einginn tekur framar til máls, þá skal eg skjóta
því til atkvæða þíngrnanna, hvort nefnd skuli kjósa, og var það
samþykkt með 22 atkvæðum, Síðan let forseti kjósa 3 manna nefnd,
fyrst eingin önnur uppástúnga "ar fram komin og einginn mælti
móti 3 manna nefnd, og urðu þessir fyrir kosníngum : P. PNu/'8;;()n

val' kosinn með 21 nrkv., Á. Einarseon með 111 og H. .Ioluisc»
með n atkv.
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Forseti haú~t ekki get.a ákveöíb Iuud at 5\0 stöddu, 10m sagð-
ht mundu hið fyrsta tilkynna það ,l dagskránni.

Fundi slítið.

6. júlí fjórði fundur.
Allir lÍ fundi. Þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti gat þess, að hann hefði nú Ieínglb frá lwnúngsfulllr1lLt

bii lagabob og útbýtt meðal þíngmanna; þessi lögboð eru, 1. opið bréf,
dagsett 27. maí 1857, um löggildíng verslunarstaðar yið Sauðarkrök
í Skagafjarðarsýslu í Íslands norðuramti, og 2., korningleg auglýsíng
til alþíngis um :írángur af þegnlegum tillögum þess og öðrum uppá-
stringum :i fundinum 1855, dagsett 27. maí 1857, og YHr hún fram-
lögð prentuð og er hún svo hljóðandi:

"Ver :t"'riðrikllinn~jöl1ndi, af g u ð s náð Danmerk-
nr konúngur, Vinda og Gauta, hertogi í Slesvík, Holt-
s e t a l a n d i, Stórmæri, tlilttmerski, L:íenborg, og Aldin-
bor g, sendum Voru trúa alþíngi kveðju guðs og vora!

I~nægjusamlegt hefir Oss verið, að sj:í það af störfum alþíngís-
manna Vorra :írið 1855, hve dyggilega þeir hafa kappkostað að efla
gagn Vort og landsins.

Ver höfum vandlega látið íhuga tillögur þingsíns um lagafrum-
vörp þau, sem - undir það voru borin, og önnur alltsmál þess og uppá-
sningur, og munum Ver mí allramildilegast skýra fr.t, hvað í þeim
efnum hefir verlð af riÍbi(';.

J.
þessar réttarbætur hafa gjörðar verið um þau mál, er Vort trúa

alþíngi hefir sent Oss þegnlegar tillögur um.
1) 24. nóvember f. á., opið bréf um það, hvernig greiða skuli kostn-

að þann, er þarf til að fram fylgja lögum 15. apríl 1854 um
siglíngar og verzlun á Í8landi.

2) 6. janúar þ. á., tilskipun um breytíng á tilskipun 8. marz 1843,
víðvíkjandi kosnfngunum til alþíngis .

.')) S. d., opið href, HIll:\( stofna byggíugunefnd :í verzlunarstaðn-
\1111 Akureyri.
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4) 5. d., opi'ð bréf', er lögleiðir á ÍSlandi, með breytingum, lög 5.

apríl 1850, um, a'ó útlendir GyMngar megi setjast a'ð f ríkinu.
Á rettarb6tum þessulll getur alþíngi seð, hversu athugasemdir

þær, er það hefir gjört um lagaboð þau, er nú voru talin, hafa ver-
ið grandgæfilega íhugaðar, og hvernig lagaboðum þessum hefir eptir
þeim verið breytt, nákvæmar ákvörðuð og aukin.

Auk þessa hafði alþíngí farið því :í flot, a'ð ríkiserfðalögiu ::\l ,
júlí 1853 yrði lögð lít og birt á Íslenzku, og að lagabcbíð 10. febr.

1854, sem breytir nafninu á rfkíabankamyntlnni í ríkismynt, yr'ói einn-
ig lögleitt á ÍSlandi, með tveimur smríbreytíngum. En Oss hefir ekki
þ6tt nauðsyn á, að gjöra frekari rríðstöfun í þessu efni, einkum vegna
þess ætla 11111, að lagaboð þessi se fyrir laungu birt :í Íslandi.

Eptir að nefnd 3Ú, sem sett var árið 1855 til að lagfæra jarða-
matið á Íslandi 1849 og 1850, hefir nú lokið störfum sínum, verður
frumvarp það, sem nefndin hefir samið til nýrrar jarðabókar fyrir Í~-
land, nú borið undir alþíngi.

Breytíngar þær, sem alþíngi í þegnlegu álitsskjali hefir stúngið
upp :í að gjörðar væri "ið frumvarp það til tilskipunar um sveita-
stjórn á Íslandi, er fyrir það var lagt, voru í mörgum aðalatriðum
svo lagabar, a'ð þær gátu ekki or'óið teknar til greina, eu á hinn
bóginn þ6tti Oss ísjárvert, að gefa frumvarpið út sem lagaboð eins
og það var í upphafi, og verður það því tekið til nákvæmari yfirveg-
unar, hvað nú se tiltækilegast að gjöra, til að koma máli þessu fram.

Frá yfirvöldunum á Íslandi eru nýlega komnar nákvæmari skýrsl-
ur og uppástúngur viðvíkjandl barnaskóla þeim, sem stofnsetja átti í
Reykjavík eptir frumvarpi, sem áður hefir verið borið undir alþíngi.
En af því menn hafa ekki getað, sem stendur, með vissu vísað á,
hvernig feíngíð yrði fe það, sem þarf til stofnunar skólans og til skóla-
haldsins, verður að skrifast ítarlegar á um þetta atríðí við fyrteð

yfirvöld, á'óur málið verði á ný borið undir alþíngi.
II.

Um þegnlagar bænarskrár, er Vort trúa alþingi hefir sent Os",
birtum Ver alþínglsmönnum allramildilegast :

1) Víðvfkjandt þegnlegri bænarskrá alþíngis um breytfag á 4. grein
lagaboðsíns 15. apríl 1854 um siglíngar og vorzlun á Íslandi,
má skírskota til laga, sem um það eru gefin út 16. febr. f. á.
þar að auki er 28. febr. f. á. komin út auglýsíng um breytíngu
1í auglýsíngn 4. des. 1854 um það, hvernig fá megi íslenzk
lelðarbrðf, og enn fremur 2. apríl 1856 auglýsing um auka-
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gjald fyrir SUIll utanrfkisskip, sem sigla til Í6\;lIIdo;; 7. júlí s, á.

auglýsíng um, ao frakknesk skip, sem fara kaupferðir til Íslands
og Færeyja, se undanþegin að greiða teo aukagjald,' og 19.
nóvember s. á. auglýsíng sama innihalds met> tilliti til skipa,
sem eiga heima í konúngsríkinu Sikileyjum og fara kaupferðir
til Íölands og Færeyja.

2) Samkvæmt þegnlegri bænarskrá alþíugis höfum Ver löggilt verzl-

unarstað við Sauðurkrók í Skagafjaroarsý~lu í Íslands norburamti,
og er komið út um þao opið bréf dagsett í dag.

:-\) Alþingi hefn í þegnlegri bænarskrá farib þ\í fram, bæði að
péstgaungum yrði til br.íbabyrgða strax fjiilgao il Íolandi þann-
ig, ao nýrri péstferö yrbí bætt við milli Friðriksg.ifu og Reykja-
víkur og 3 nýjum póstferðum milli Stykkishólms og Reykjavík-
ur, og ao samið yrði og lagt fyrir alþíngi frumvarp til almennra
laga eða reglugjörðar um póstmal á Íslandi. llin fyrstnefnda
r.íðstöfun CI' þegar korníu á, þar sem þegar í fyrra var bætt
við nýrri póstfero milli Akureyrar og Reykjavíkur, og einnig er
buið ao leggja svo undir, ekki að eins ao póstgaungum verði
Ijölgaö milli Stykkishólms og Reykjavíkur, heldur einnig ao póst-
gaullgullIlIII innanarnts í vesturnmtinu verði fjölgao og kornið í
lag, samkvæmt því sem alþíngi hefir farið fram á, og kemst
þetta, ef til vill, á þegar í ár eða þú inuan skarums. En með
því pó~tgaungul'Ilar á Llanui, eins og alþingi hefir drepið lÍ,

verða að standa ísalllbandi við póstskipsf'erðírnar milli Dan-
merkur og Íslands, þ;i þarf fyrst ao gjöra út um það, hvernig
póstskípsferðnm þessum verði hagað eptirleíðis, aönr en samdar

verði ákvarðanir um, hvernig pöstgaungunum á Íslandi verði breytt;
ug með því nti er komin fram uppástúnga nokkur um, ao koma
ii gáng gufusklpsferðum héðan til Íslands, þá hefir þótt réttast
<10 gefa alþingi færi á, ao segja ,ílit sitt nITI þetta mál, áðnr en
frekari ráðstöfuu er gjÖl'O viðvíkjandi þessu uuilefni, sem er svo
mikils varbandi fyrir Ísland.

4) Eptir bænarskrá alþíngís hefir frumvarp til tilskipunar um veg-
ina á Íslandi verið samið og verour nú borlð undir álit þíngsius.

fl) Alþfugi hefir í þegnlegri bænarskrá furið þess á leit, að veittur
yrðl styrkur þeim marini eða mönnum, sem vildi stofna jarð-
yrkjuskóla á Íslandi, og fátælmlll lærisveinum, sem vildi gánga
;í bann skóla. Hefir mí \Illi þao múl verið leitað álits yfir-
valdauna ;í ÍslandL en eptir því, sem þar er greint og sem
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fulltrúi Vor mun skýra þínginu gjör frá, getur ekki, sem stend-
ur, orðið gjört meira við þetta mál, en að öðru leyti mun
stjórnin láta ser framvegis vera einkar annt UIIl það,

6) M:ili~ UIlI betri læknaskipun lÍ Íslandi, sem alþíngi hefir sent
þegnlega bænarskrá UIlI, er nú svo vel á veg komið, a~ líkindi
eru til, a~ því verði ráN~ til lykta, úour lángt líður, og mun

stjórnin framvegis róa a~ því öllum árum.
7) Út af þegnlegri bænarskrá alþingis um, að 2 eða 3 loglærðir

rualaflutníngsmenn yrði skipaðir víð yfirdóm inn á Íslandi, hefir
verið leitað álits stíptamtmanns og dómendanna í yfirdóminulll
bæði um það, hve mikinn styrk lllundi þurfa til al'l koma þessu
fram, og úr hverjum sjóðí hann yrði greiddur. Nú er ekki
neitt því til fyrirstöðu, a~ fyrst um sinn verði settir 2 lögfröðír
malaílutníngsmenn vib yfirddminn, og ;ílízt hæfilegt, að hver þeirra
fái 3 eða 400 rd. árlegan styrk, en með því al'l helmíngurinn að
eias, eba í mesta lagi 350 rd., verður greiddur úr hinum íslenzka
sakagjaldssjóði, og þar stjórnin ser ekki færi á, að útvega neinn
meiri styrk til þessa, verður ab bfða eptir ítarlegri uppastúngu frá
alþíngi um það, hvernig það verði feingíð, sem lÍ vantar.

8) Oss hefir ekki þótt astæða til, að taka til greina þegnlega bæn-
arskrá alþíngis um, að 15. gr. í tilskipun 26. janúar 1821 verði
numin úr lögum, og a~ settur verði kennsluskóli í Reykjavík
handa íslenzkum lögfræðíngum.

9) Ver höfum allrnuiildllegast "eitt þegnlega bæn alþingis um,
ao vitnisburdir þeir, sem konunglegur úrskurður 8. apríl 1844
áskilur, verði ekki teknir gildir, nema þeir se frá kennaranum
í íslenzku máli ,·m haskólann í Kaupmannahöfn, eða frá þeim
föstum kennara við hinn lærða skóla í Reykjavík, er kennir þar
íslenzku, og höfum Ver auk þessa gefið stjórn dómsmálanna á
vald, a~ ákveða nákvæmar, hvernig próf það skuli vera, sem
menn þurfa a~ standa f íslenzku, áður en þeir geti f'eíngið
vitnisburð um, að þeir kunni rnalíð.

10) Alþíngl hefir í þegnlegri bænarskrá farm fram á, a~ greinilegur
og skípulegur reikníngur yrOi saminn yfir ",Kollektllpeníngana «

síðan um árslok 1797, og auglýstur þínginu. En með því
lIláli~ Ulll "Kollektupeníngana ", sem alþínglð hefir einu sinni
áður haft tækifæri til að kynna ser, er full kom Ie g a ú t-

k lj á ~ me~ allrahæstum úrskurði 25. júlí 1M4, er ákveður,
a~ stærð penínga þessara l3e til þess tíma 28,165 rd, 24 sk,
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hefir ekki \ irzt nein astæða til ao gefa þíuginu ítarlegri skýrslu

um, hvernig »Kollektupeníngunum" fyrrum hefir verið varið,
en þá, sem gefin var þínginu af konringsfulltrúa ário 1845.
l'ar á móti hefir svo virzt, a'ð ekki bæri að neita þíngin.i um
skýrslu um, hvernig hjalparsjóði þeim, sem stofnaour var með
áournefndum allrahæstum úrskurði og vöxtum af honum hafi
verið varið síðan 25. júlí 1844, og verour þess vegna í því
skyni sent fulltrúa Voruni ,í alþíngi staðfest eptirrit af cptnefnd-
um allrahæsta úrskuröí og sömuleiðis af reikníngi þeim, sem
saminu hefir veriö yfir teoan sjói), síoan hann var stofnaður,
og verður um leið skýrt fr.í, hvernig seo er fyrir sjó'(·i þessum
og hvar hann er geymdur,

11) Út af þegnlegri bænarskr-í alþíngls um, a\') sýslumanninulll í
Skaptafellssýsln verði gjört að skyldu ab taka ser aðsetur ;i
hentugra sta'ð fyrir sýslubúa, en verið hefir, hefir stjórn dóms-
málanna lagt svo undir, a\') þessu verði kornið í betra lag. En
að öðru leyti viljum Ver leiða athuga þíngsins a\') innihaldi til-
skip. 8. marz 1843, 77. gr., er aIþíngi eptir henni á ekki a'ð
hafa afskipti af bænarskrám og kvörtunum einstakra manna,
heldur vísa þeim til hlutabelganda yfirvalds tirlausnar.

Mc'ð tilliti til þess a'ð alþíngl hafði á'ður beðið um, ao samin

yrði ný hússtjórnarlög fyrir Ísland, 8\'0 fljótt sem verða mætti, þá
var það starf falið á hendur nefnd þeirri, sem sett var í Reykja-
vík árið 1855 til að lagfæra jarðamatið. Hefir nú nefnd þessi ný-

lega skýrt frá, ao luin vegna hinna miklu starfa, sem hún hafði að
leysa af hendi við jarbamatlð, hafi enn ekki haft tóm til ao semja
fyrteo lagafrumvarp, en vonar þó, að frumvarp þetta muni verða
fullgjört þegar í vor eða í sumar.

Til staðí'esnngar úrskurðum Vorum, þeim er nri hefir verið
getið, höfum Ver sent Yður þessa auglýsíng Vora og heitum Voru
trúa alþíngi hylli Vorri og konúnglegri mildi.

Geil!) í höll Vorri Kristj á n s b o r g , 27. dag maímánabar 1857.

Undir Vorri konúnglegu hendi og innsigli".

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þá til umræðu uppá-
stúnga þíngmanns Skaptfellínga um undírskrlpt konúngs undir íslenzk
lagaboð, í því tilliti, hvort nefnd skuli kjósa í þetta mál. Var
síðan uppástúngan afhent þíngmanni Skaptfellinga, og las hann hana
upp, og er hún svo hljóðandi:
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"t)a~ CI' vart liOi~ úr minni hins heiðraðu alþíngis, að hvert
þíngið eptir annað, 1845, 1847, 1849 og 1853, hefir farið þess á
leit með þegnsamlegum bænarskrám til konúngsins, að lög þau, sem
her eptir verða sett á Íslandi, verðl útgefin á íslenzku máli og stað-
fest með undirskript sjálfs konúngsíns og þess rál'gjafa, er hann
felur á hendur stjórn hinna í.slenzku mála. Um þetta sama efni
leyfði eg mer einnig að bera upp uppástringu her á þínginu 1855,
en þíngmönnum virtist þ,i ekki ástæða til ao hreifa því máli frekar
aö því sinni, og var það, að mer skildist, mest fyrir þ,i sök, a~ í
hinni konúnglegu auglýsíngu til þíngsins, 7. júní s. ár, um afdrif
nlþíngismalanna 1853, hafði konúngur, jafnframt og hann synjaði
mn bænina, virzt a~ taka fram, í fyrsta sinn, mildilegar ástæður fyrir

Því, á hverju synjunin "ar byggo.
En eins og konúngur vor í þessum mildilegu ástæðum sínum

alls ekki ber það til baka, er bænarskrá alþíngls 1853 tók fram, ab
her væri um þa~ mál að ræða, sem væri hin fyrsta nauðsyn og
náttrirlegur réttur bæði hverrar þjóðar sem er, og þá einnig vor Ís-

lendlnga, eins treysti eg og þVÍ, a~ eingum þíngmanna blandist hug-
ur á því, fremur nú en fyrri, að svo sannlega sem þab er sannmæli:
))me~ lögum skal land byggja a, svo sannlega hljóti einnig lög hvers
lands og hverrar þjóðar sem er, ekki síður okkar en annara, ao vera
svo úr garðl gjörð, ao þau hafi í ser fólgi~ og beri sjálf með ser
allt það traust, areíbanlegleík og helgi, sem landslögum er fremst
auðið.

Hið milda svar kornings vors til alþíngis 1855 tekur a~ vísu
fram ýmsar hindranir, er væri því til fyrirstöðu, a~ hann gæti veitt
hana, en eg vona þess staðfastlega, og mer finnst ekki megi annað
segjast, en ab allir Íslendingar teysti því staðfastlega, að eins mildur
og þjöðhollur komingur og Friðrík komingur hinn 7. hefir sýnt sig
til handa oss Íslendingum, hvorki muni skorta vilja ne ráo til ao
sigrast á þessum og öðrum hindrunum, sem kynni að virðast því til
fyrirstöðu, að ver mættum verða aðnjétandí ao náttúrlegum rðttlnd-
um vorum og hinum fyrstu þjöðamauösynjum, eins í þessu efni sem
öðrum.

Eg leyfi mer því að bera upp þá uppástúngu fyrir hi~ hefðraða
alþíng:

ao alþíng beri enn að nýju þá þegnsamlega bæn upp fyrir
konúng vorn, að þau lög, sem her eptir verða sett á Íslandi,
verði út gefin á Íslenzku máli, og íslenzkan staðfest með
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undirskript sjálf~ komingsins og þess niöherra, er hann setur
yfir hin íslenzku l11<i1.

Reykjavík, 4 j úlí isn 7.

Jón Guðmundsson.
Alþíngisma'llur Skaptfellíng«.' .

.Jón Guðmundsson: Eg hefi getið þess Í upp.istúngunni, hvernig
bænarskrum líks efnis, þeim er .íllur hafa verið sendar konúngi vor-
um, hafi reitt af, en eg vil leyfa mer all taka það fram, al'l eins og
hillir heiðruðu þíllgmenn munu hafa tekill eptir, þá er niðurlagsat-
rioinu í þessari uppfsuingu minni nokkuð breytt frá þVÍ, sem var
í bænarskrá alþíngis 1853; þar var nefnilega beð ill um, að lögin,
sem her eptir verði sett og út gefin til Íslands, verði 0 i n ú n g í s ,í
íslenzku m.ílí. En Í svari komings upp á þessa bænarskrrí í aug-
lýsfngunni 7. júní 1855 er bænheyrslunní einmitt talið þetta til fyrir-
:,WI:IU, því synjun kornings er þar einkum byggo lÍ þeilll rökum, að
farið hefði verið fralll á; ao lögin skyldi koma út á Íslenzku ein-
gaungu, en þetta talið ekki gjörlegt vegna þess, al'l her á Íslandi
væri einnig danskir þegnar, sem einnig ætti að standa undir lögun-
Ilm, að íslenzkir dómstólar og dómsmál lægi undir danskan hæsta-
riHt, og ao danskir r,i'Ogjafar hefði á hendi síðustu afgreiðslu og lír-
slit á Íslenzkum stjrirnarrnzilum. Mel'l Því nú að gjöra þli breytíngn,
sem her er gjörð, nefnilega: ao her einúngis er farið fram .i, að hinn
íslenzki texti laganna verbí staðfestur með undírskript sjálfs komings

vor" og þess ráðherra, er hann setur yfir hin íslenzku mál, finnst
mer, ao öllum þeim t.ilrnunum se frá bægt, sem taldar eru bænheyrsl-
unni til fyrlrstöðu í auglýsingu komings 1855. Mál þetta hefir opt

verið rætt her íÍ þíngi, og mætti má ske virðast óþarfi al'l fara um
þao fleirum orðum, En hin náttúrlegu réttíndi og augsýnilega þjöb-
nauðsyn, sem her er farið fram á al'l ítreka, l.í einnig al'l styðjast við
ýmsar eldri lagaakvarbanír, er her lúta beinlínis að. þao er lög-
boðið, al'l öll frumvörp til alþíngis og uppástringur frá þVÍ og þegn-

legal' tillögur, skuli vera einúngis á íslenzku máli; fyrir meir en
20 árum er það leitt Í lög, að eingin lagaboð skuli gilda fyrir Ís-
land, se þeim ekki þinglyst íÍ íslenzku ; þií er það einnig lögbobið,
al'l allar dómsgjörðir og dómsmál skuli her á landi fara fram ein-
iingis á Íslenzku. A sfðarí hluta 18. aldar staðfestu og konúngar
vorir Íslenzk una .í lagaboðunum með eigin undirskrípt sinni. Fyrir-
staðan fyrir máli þessu mun fremur vora fni níðherrunum en kon-
úngi vorum. Slésvíkunnönuum hara verið gefin lög :i þeirra eigin
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nuili, staðfest með undírskript konungsins sjálfs ; og er "ist óhætt ao
treysta því, a~ komingur vor, er ávallt hefir verið OS3 Íslendingum
mildur og sanngjarn, muni veita oss hin sömu re/tindi. Eg vona,
a\) eg þurfi ekki að orbleingja þetta, og að þínglð setji nefnd í máliO.

Komíngsfttlltl'úi,' Mer gat ekki glögglega skiIizt af ræðu hins
hefðraða uppástúngumanns, hvort hann ætlaðist til, ;t\) lögin kæmi
út bæðl á danskri og íslenzkri túngu, og óska eg því, a\) hann skýri
þetta atribí betnr fyrir mer.

Jón Uuðniurulsson : Eg hefi Iátið það liggja milli hluta og
vera :i valdi löggjafans, hvort danskur texti fylgdi með lagaboðunum
eður ekki; í uppástúngunni er einúngis farið fram á, ao íslenzka
lagaboðið verði staðfest með undírskrlpt konungs, Þa\) er á hans
valdi, hvort danskan fylgir með eður eigi, því þetta er ekki ritilokab
með því, sem í uppásttíngunni er faríb fram á.

Komíngsfttlltrúi,' Þa\) er þingmönnum kunnugt, ao mál þetta,
eins og víkið er á í uppastríngunní, optsinnis aður hefir verið borið

upp á þínginu, og hefi eg, eins og þíngmönnum einnig er kunnugt,
ætíð veríð því mótfallinn og mælt á móti því, hvers vegna eg einnig
get skírskotað til þess, el' eg áður hefi þar um rætt á undanfarandi

þíngum. Konúngurinn hefir jafnan neitað bæn þessari, og í hinni
síðustu auglýsingu til alþingis eru tilfærðar astæður fyrir því, hvers
vegna konúngur ekki hefir getað bænheyrt þíngíð í þessu málefni,
um leíð og konungur gjörbl þlí. skipun á málinu, að forstöðumaður
íslenzku stjórnardeildarinnar skyldi staðfesta hina Íslenzku útleggíngu
lagabobanna. Í slíku málefni, sem her er um að mæla, er það eigi
rétt, sem uppástúngan bendir til, að gjöra aðskílnað milli konúngs
og stjórnarherranna, því eingin astæða er til þess að ætla, að vilji
komingsíns í þessari sök hafi verið frabrugölnn áliti stjórnarherranna.

Þegar nú konúngur þannig jafnvel hefir til fært astæður fyrir neitun
sinni, eður hvar fyrir hann hafi færzt undan að veita alþíngí þessa
ósk, virðist það vera nokkurs konar þnibeíðní , sem eingan veginn
virðíst eiga vel við, að fara þessari bæn nú á flot aptur. Ao öðru
leyti get eg ei áliti'ð það annað en öfgar einar, þegar menn tala svo,
eins og a\) landið se lagalaust, þó lögin se ekki frumskrifuð á ís-
lenzku, því þegar úlleggíngin er nákvæm og rétt, þá er það nóg til
þess, ao inntak laganna verði þjöðlnnl kunnugt, og þá hefir hún
Ieíngið það, sem hún í þessu tilliti með sanngirni getur krafizt. Eg
verð því a\) raða þínginu frá, að taka þetta m:íl til meðferðar, eða
kjósa nefnd í því.
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.J. G1lðmwulsson,' þa<'l er einúngis fáum orðum, er eg skal

leyfa mer al'! svara hinum háttvirta konl1ngsfullt1·úa. Mer finnst
það ekk I mega heita þníbelðní, þótt endurnýjuð se bænin til kon-
úngs á þann hátt, sem í uppastringunni er farið fram á, því her er
einmitt sneitt hjá, að biðja um þao sama og áour; og höggva menn
því ekki i sama farið. það er sjálfsagt, að menn nú hafa feingiO
vissu fyrir rilttri útleggíngu lagaboðanna, en það má heita lítiú sem
ekkert áunnið með því, ,i meðan alla vissu skortir fyrir því, ao þess-
ari útleggíngu verði fylgt; lagamenn; bæði utan þíngs og innan, hafa
lýst því yfir, að greini ritleggínguna í einhverju á',i'ð danska text-
ann, þá verði danskan að ráða málsúrslítum fyrir dóminum.

Konúngsfulltrúi: Eg vil bæta því "ið það, sem eg sagði áð-
an, að flestir þíngmenn munu geta seð, að svo er háttao stjórnar-
meðferðinni og undirbúníngi laganna í Danmörku, þar sem danskir
st.jórnarherrar leggja síðustu hönd á þau lagaboð, sem komingur
undirskrifar, að öðru verður ekki víð komið, en a'ð frumtexti laganna
Sfl á dönsku; og það munu menn varla geta álitiO samboðið tign
konúngsins, ao hann staðfestl útleggíngar lagabobanna með sinni
undirskript.

Á. Einarsson: Ef mer hefir skilizt hinn heiðraði þingmaður
Skaptfellínga rétt, var það ekki hans meiníng, að hinn íslenzki texti
skyldi sem útleggíng staðfestast með undirskript konúngs, heldur
sem frumtexti, og danskan fylgja með.

Forseti: Fyrst ekki fleiri ræða þetta mál, verð eg að biðja
þingið að skera úr, hvort nefnd skuli kjósa í málið eða ekki.

Var síðan gelngið til atkvæða og ályktaði þingið, að nefnd skyldi
setja í málið, með 17 athæðum gegn 6. Forseti skaut því til þíngs-
ins, hvort 5 eða 3 manna nefud skyldi kjósa í rnalíb.

J6n Guðmundsson: Ávallt hefir verið vaní, að velja 3 manna
nefnd í þetta mál

Af því einginn mælti móti 3 manna nefnd, skoraði forseti því
næst á þínglð a'O velja 3 menn, og voru þessir kosnir:

Jón Guðmundsson með 20 atkvæðum
V. Finsen
E. 6. Kuld

7 - ---
7 ---

Forseti: þessu næst kemur til umræðu uppástúnga varaþing-
mannsins fyrir Reykjavíkurbæ, um að prentsrntðjunní á Akureyri
verði gjört að skyldu að láta stíptísbökasafnlð í Reykjavík fá 1 ex-
emplar af hverju helzt því, sem þar er prentað; eg skal leyfa mer
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a~ geta þess vi~ hina heiðruðu þíngmenn, a~ rnalíð sjálft kemur her
ekki til umræðu, heldur eímingts hitt, hvort nefnd skuli kjósa í þab
eður ei. Forseti afhenti síðan uppástúnguna varaþíngmanni Reykja-
víknrbæjar, er las hana upp, og ur hún svo hljóðandi :

"Eins og hinum heiðruðu þíngmönnum er kunnugt, var eptir
konúnglegu leyfísbréfi, dagsettu 14. dag aprílmán. 1852, fyrir nokkr-
um árum stofnsett prentsmiðja á Akureyri í Eyjafjarðarsýslu, og var
þá jafnframt, að því er eg veit bezt, eins og á hverja aðra prent-
smiðju í Danakomingsríkl, sú skylda á hana lög'b, a'ð senda 2 ex-
emplör af hverju því,. sem prentað yr'ði, hinu mikla bókasafni kon-
úngs í Kaupmannahöfn, og eitt exemplar bókasafni háskólans; sama
skylda hvílir og á prentsmi'ðjunni hérna í Reykjavík ; en auk þess er
Mn og skyld til, a'ð Líta stlptisbókasafnið fá ókeypis eitt exemplar,
af hverju helzt, sem prentað er; en þa'ð mun eigi hafa verið gjört
Akureyrarprentsmi'ðjunni a'ð skyldu, því að stiptisbékasafnlnu hefir
enn eigi verið send nein bók, sem prentuð hefir verið lí Akureyri.
Nú vona eg, a'b allir hinir heiðruðu þingmenn sjái það, eins og eg,
a~ bókasiifn eru næsta þörf og gagnleg, og að sumu leyti með öllu
nauðsynleg og ómissandi, og þar sem ræða er um stíptisbékasafnið,
sem þó er hið helzta her á landi, er það næsta övlðurkvæmílegt,
a~ það skuli eigi eiga þessar fáu bækur, sem prentabar eru á Ís-
landi, en er á hinn bóginn svo felíti'b, a~ það getur eigi keypt þær,
þar sem leignr af innstæðu þess hvergi nærri nægja til bands á
bókunum; en það sjá allir, ab þann, sem bókina gefur út á annað
borð, eigi munar neitt um, a~ gefa bókasafninu eitt exemplar, þar
e\') hann í raun rettri eigi leggur annað í sölurnar en pappírinn.

Me~ því eg nú vona, að allir hinir heiðruðu þíngmenn óski
stiptisbókasafninu sem mestrar eflíngar, þá dirfist eg af ofangreind-
um ástæðum að skora á hið heiðraða alþingi, a~ það beri þá bæn
fram fyrir konúng vorn:
1. a~ forstöðumanni prentsmiðjunnar á Akureyri verði gjört að skyldu

a~ láta stlptísbókasafníð í Reykjavík fá eitt exemplar af hverju
helzt því, sem upp frá þessu kann a~ verða prentað þar.

2. a~ sú skylda verbi og lögð á prentsmíðjuna, að láta stiptisb6ka-
safnið fá eitt exemplar af öllu því, sem þegar hefir verið prent-
að, a'b svo miklu leyti, sem það eigi er með öllu útselt.

Reykjavík, 3. d. júlímána'bar 1857.

H. Kt'. Frið1'iksson".
H. Kr. Friðriksson: Uppástlinga þessi er í sjálfu !ler mjög
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einfiild, og mönnum kann að viröast í fyrsta áliti, að hún ekki se
svo mjög áríÐandi. En gæti menn betur að, munu lllenn komast
að raun um, að mrilið er þó ekki svo lítllsvarðandn. Stíptísbóka-

safnið er hill helzta bókasafn, sem til er her ;Í landi, og hafa margir
bæði innlendir og útlendir orðíð til að styrkja það. \Ier þykir það
óvíðurkvænrilegt, að þetta, svo að segja, eina safn vort ekki eigi
allar þær bækur, sein prentaðar ern her .l landi. Og þótt ver nú
"em stendur, ef til vill, ekki söknum bóka þeirra, sem nú eru gefnar
út, kann þó vel að vera, að eptirkomendur vorir gjöri það, því
varla getur bókin verið svo aum, að ekki geti hún gefið einhverja
upplýsing í einhverju efni, til að mynda í sögu lands vors, og eink-
um í bókmenntasögu þess. Ver finnum það sj.ilfír, að ver nú sökn-
um gamalla íslenzkra bóka, og eg fyrir mitt leyti get eigi feingi'ð
svo miklð sem að sjá bækur sumar, sem áður hala verið prentaðar,
og vegna hvers? vegna þess, að þá, er þær komu út, höfðum ver
ekkert bókasafn, þar sem þeim væri haldið saman. Þegar því er
um það að ræða, að hlynna að þessu bókasafni, sem ekki hefir sjálft
efni á að kaupa ser bækur, því leigur af innstæðum þess gjöra ekki
betur en hrökkva fyrir bókbandi, þá finnst mer það sanngjarnt, þó
prentsmiðjan ;i Akureyri, allt eins og prentsmiðjan her Í Reykjavík,
væri skylduð til að láta stíptísbókasaíníð fá eitt exemplar af hverju

því, sem þar er prentað, og er þetta í raun réttri lítil útUt, því
þegar rett er álitið, er það ekki annað en pappírinn, sem lagt er í
sölurnar, og í raun réttr! leggur prentsmíðjan ekkert í sölurnar,
heldur er það sri, sem bókina kostar; en prentunarkostnaðurinn er
hinn sami, hvort heldur lagt er upp 1 eða 2 exemplörum fleira.
Eg vona því, að þíngið gefi máli þessu gaum, og setji nefnd í málið,
og álít eg 3 manna nefnd næga.

St. Jónsson: Ólíklegt þykir mer, að til nokkurs se að koma
fram með þessa uppástúngu her á þíngi. 14. apríl 1852 hefir prent-
smíðjan á Akureyri Ielngíð kominglegt leyfisbréf og er ekki í því

getið, að þessi byrði se henni á herðar lögð, og hefði þó verið á-
stæða til þess, ef til þess hefði verið ætlazt. Þykir mer því haróla
ólíklegt, að komingur nú leggi á hana nýjar álögur. Mer virðist,
að mál þetta mætti gánga öðruvísi. Vildi prentsmiðjan í Reykjavík
láta Akureyrar-bókasafn - því bókasafn er þar, þó lítið se enn
sem komið er - fii bækur þær, er her eru prentaðar, mundi Akur-
eyrar prentsmiðjan ekki skorast undan að gera slíkt hið sama fyrir
stíptisbdkasafníb. Hinn heíðraðl uppastringumaður kvartar yfir f'á-
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tækt stiptisbékasafnsíns ; mer ber nú ekki þar um að dæma, þd rg
hefi ekki fremur se~ skýrslur um fjárhag þess, heldur en prentsuriðj-
unnar her í Reykjavík. Hinn heiðraði uppásningumabur sag~i reynd-
ar, ac leigurnar af innstæðum bókasafnsins gerðí ekki betur eu
hrökkva fyrir bókbandi; en eg vil feiginn unna honum allra þeirra
bóka, sem prentsmíðjan á Akureyri getur keypt fyrir leigu af inn-
stæðum sínum; hann hefir víst se~ reiknínga Akureyrar-prentsmlbju,
því ekki er farið í launkofa með þá, og er honum víst kunnugt,
hvað þar hefir komið út. l)a~ helzta, er prentsmíðjan hefir kostað
sjálf, er barnalærdömskverlð, en af því mjög mikill skortur var rí því,
mun það nú vera útselt, og yrðl því að kaupa það ; flestallt annað
hefir verið gefið út lÍ kostnað einstakra manna, og yrði þá einnig
að kaupa það. Góða von hefi eg samt Ulll, ac mer kynni að takast
a~ útvega honum Felsinborgarsögurnar og svo einhverja rítgjörð, sem
er nýkomin lít, en eg ekki man hvað heitir; það er í henni eitthvert
hjónasamtal ásamt afkvæmi þeirra og fleira þess konar. Af þess
háttar mætti kann ske útvega eitthvað. Mer finnst ekki mál þetta svo
árí~anda, að eg álíti nauðsyn ao hreifa því ; að minnsta kosti þætti
mer saklaust, þó það feingi að bíða, þangað til menn eru búnir að f:í
að sjá relknínga .prcntsmiðjunnar í Reykjavík og stlptisbókasnfnslns,
Mæli eg því á móti nefnd í þessu mríli, og það því fremur, sem eg
þykist viss um, að þíngm muni f;í næg verkefni meir ,írí~andi en

þetta.
ll. Kr. Friðri7.sson: Mer finnst hinn heiðraðl þíngmuður Ey-

flrðínga blanda her saman 2 málum, sem ekkert eiga skylt saman,
það er prentsrníbjunni hérna í Reykjavík og stiptísbdkasafnlnu ; því
þetta eru tvær stofnanir, sem alls ekkert eiga skylt saman, eins og
prentsmíðjan á Akureyri á ekkert skylt yi'ó bókasafnið þar; þess vegna
verður í raun réttri eigi talað um, a~ skuldbinda prentsmíöjuna hðma
í Reykjavík vegna einhverra hlunninda, sem bókasafnið fær. Eg
hefi ekkert verið að hæla bókum þeim, sem koma út á Akureyri,
og ekkert álit mitt sagt um þær, en hvernig sem þær svo eru, ,ílít
eg samt, a~ stíptísbdkasafníð eigi að eiga þær; þær geta þó, ef til
vill, kornið að einhverju li~i síðar meir.

ill. Andréssca»: Eg hefði má ske gefið uppastúngu þessari at-
kvæði mitt, hefbí mer upp á nokkurn hátt líkað síðara atri'ói hennar.
:Mer finnst eitthvað næsta ósanngjarnt í því, a'ó skylda prentsmíðjuna
á Akureyri til þess, að láta stiptisbókasafni'ó fá einnig þær bækur,
sem þegar eru prentaðar og má ske seldar; og g,~I'a Iög, sem þann-
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if.' yrri ao verka aptur fyrir ~ig. ITdoi þ('.-;~t\ verið krafizt, strax og
prentsmiðjun var stofnuð, hefði cg geta'ð fallizt á þaö ; en mí sem
komið er, finnst mer ekki stlptlshékasainlð ~tí gustuka - stiptan, að eg
vegna þess vilji leggja byrðar á aðrar stiptanir.

H. Kr. Friðriksson: þó hillum hefðraða þíngmannl, er sÍoast
talaði, ekki líki, hversu lángt uppastunga mín fer eða hvernig hrin
er orðuð, finnst mer þetta aldrei geta orðið astæða fyrir hann, til
þess ac mæla á móti því, að nefnd verði sett í málið, því nefndin
fyrst, og svo allt þínglð, getur lagað uppástúnguna eptir vild sinni,
og sleppt hinni síbarl, ef svo þykir betur fara.

St. Jónsson: Vera má, að eg hafi ekki talað samkvæmt rétt-
UIII hugsunarreglum, eptir því sem hinir lærðu heimta, en eg þykist
samt hafa tekið Í einu og öðru svo skýrt fram orð mín og meiníngu,
uö menn geti se'b, a'O eg veit mun á prentsmlbju og bókasafni.
Mer virðist, að máli þessu hefti mátt hreifa, strax og prentsmíðjan
var stofnuð, og heíðí þá verið auðveldara ao fullnægja kröfunni.

Verði nefnd sett í mali þessu, áskil eg mer, að koma fram með upp-
astringu um, að bókasafnið á Akureyri fái sama rett til allra þeirra
bóka, er út koma fr,i prentsmíðjunni í Reykjavík, og þá einnig til
allra þeirra bóka, er búið er að prenta þar.

J. Kristjánsson: Eg fer nú að verða hræddur Ilm, að uniræð-
ur manna um þetta mál her á þínginu geti orðið landinu eins dýrar
og bækur þær, er um er verið ac ræða, muni verða um hálfan eða
heilan mannsaldur, og væri óskanda, að málefni þetta gæti samizt
öðruvísi,

P. Pétursson: ~Ier virðist einkum tvennt hafa verið haft á móti
upp.ístringu þessari; fyrst og fremst örðugleikínn fyrir Akureyrar
prentsmiðju að útvega bækur þær, sem þegar eru prentaðar, og Í

annan stað kostnaðaraukinn fyrir hana. Hvað þá örðuglelkann snert-
ir, þá getur "el verið, a'ð hann fOe töluverður, en nefndin og þtnglð
geta þ,i í meðferð málsins breytt þessu í uppastúnguuni, svo menn
þurfa eingan veginn að binda sig við það.

Hvað kostnaðaraukann því næst snertir, get eg ekki álítíð, að
hann muni nema miklu fyrir prentsmíðjuna ; híngað til hefir prentsmiðj-
an líti'b sem ekkert gefið út á sinn kostnað, eptir því sem þíngma'b-
ur Eyfirðínga sagði, og mun víst fara svo, einnig eptirleíbís, svo a'ð
kostnaðurinn, ef kostnaður má heita, lendir á hverjum einstökum
útgefara. Aptur á móti finnst mer málíð hins vegar mikils varðanda
fyrir stiptisbdkasafníb. Stíptísbókasafníb er ekki einúngis hið helzta

66



bókasafn her í landi vegna þess, að það er, mi sem stendur, hið
stærsta, heldur einnig vegna þess, að það er i þeim stað, sem það
er, og sem "Íst verbur ao álítast einhver hinn óhultasti. er Ieingizt
getur her á landi; einnig getur stlprísbékasafníð staoio undir betri
og nákvæmari umsjón og stjórn, en annarstaðar Í landinu mun unnt
vera, og eru því allar líkur fyrir þYÍ, ao það muni lifa öll önnur
slík söfn her á landi; virðist mer þVÍ astæða til, ao reyna ao styrkja
það, sem mest má, fremur öðrum bókasöfnum. Um endurgjald það,
er bókasafnið á Akureyri ætti að fá frá prentsmíðjunní í Reykjavík,
g!:t eg, að svo stödddu, ekki talnð, þar eingin þar ao lútandi upp.í-
stringu enn þá er borin fram ;i þínginu.

Á. Einarsson: Vera uia , að prentsmiðjumál þetta f,íi mi
greiðan aðgang her á þíngi en prentsmlðjumalíð , sem iour hefir
korníð fyrir, fekk, og er það má ske af þVÍ, að her eiga einstakir
menn í hlut. Eg hefði má ske orðíb með því, að nefnd væri kosin
í málið, ef uppástúnga þingmanns Eyflrbínga hefði verlð tekin mco,
en annars verð eg að mæla móti nefnd. þao er líka vel mögulegt,
að bæði prentsmiðjan her og bókasafníð se afarríkt ; það er ekki gott
að vita, þar aldrei sjást skýrslur um fjárhag þessara opinberu stipt-
ana; hver Hit, neina það se með þær eins og suma menn, sem
aldrei þora ao láta sjá hjá ser einn sklldíng, en liggja á þeim, eind
og ormar á gulli, eða má ske sjóðirnir se orðnír :5VO dlgrír, að eing-
inn reíkníngsruaður treystist að þeim, til ao telja þá. A'ð öðru leyti
ímynda eg mer, ao þínglð fái nóg að starfa, sem meir er aríðanda
en þetta mál.

Forseti : Eg vil leyfa mér ao ítreka við hina heiðruðu þíng-
menn, að her i elmingls ao ræða um, hvort nefnd skuli kjósa eður
ei, og úrlausn þeirrar spurníngar verour ekki slegið á frest ; en þíng-
rnabur Eyfirðinga getur borið fram uppastungu sína seinna, ef hon-
um þóknast, og má þá vísa henni til nefndarinnar; það kemur í
sama stað niður, og þarf ekki að hindra nefndarkosnínguna á nokk-
urn hátt.

G. Einarsson : Eg er ekki með öllu viss 11Ill, að mál þetta
se rétt borið undir alþíngi. Mer finnst, að her verði að gánga inn
á réttíndí einstakra manna, og þó opinber stofnan eigi hlutinn að,
veit eg ekki gjörla, hvort það víðgeíngst annarstaðar, at) önnur eíns
stofnun geti skyldast til slíkrar greiðslu, sem her ræðir um.

H. Kr. Friðriksson: Eg skal gefa hinum hefðraða þíng-
manni þá upplýsmgu, a~ hver og einn prentari í Danmorku er skyld-
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lll' til. ao senda ~ exempliir til lJ6kasa fnannn, 2 til korningsbdka-
safnsins og 1 til luískólabókasafusíns,

Jón Guðmundsson: Frá þVÍ eg f!Ír fyrst ao gefa út blaðið
"ÞjóðóJf", hefi eg mátt leggja fram til þessara bókasafna og stiptis-
bókasafnsins 4 exemplör rírlega,

Forseti: Eg skal leyfa mer að geta þess, ao þetta var fyrst
lögboðið í Danmörku með til sk. 1781 og opnu bréfi 1783, að senda
nokkur expl, af öllum nýprentuðum bókum til bókasafna þessara
tveggja; því þá voru menn farnir ao taka eptir því, ao békasöfnin
vantaði innlendar bækur, en það þótti nauðsynlegt ao minnsta kosti,
að 1 ex. væri til af l.verrl innlendri bók lí þessum bókasöfnum, en

þó of kostnaðarsamt fyrir þau, ao kaupa allar innlendar bækur; fyrir
því "ar þetta lögbotio, og eg ætla tilskipunin se her þínglesin, og
hún er látin gilda her á landi.

St. Jónsson: Eg vildi geta þess út af því, sem einhver sagði,
að prentsmiðjan <Í Akureyri væri eign einstakra manna, þ,í er hún
at vísu stofnuð af einstökum mönnum, en hún er þó eign alls norður-
og austuramtsíns í raun og veru. Eg játa þat mjög líklegt, er hinn
heiðraði 3. konúngkjörni þíngmaður sagði, at stlptísbéknsafnlð muni

verða lánglffara, en bólms31fnit á Akureyri, en þó þat se ekki eins
ríkt og öflugt eins og stiptisbékasafnið, þá finnst mer þat þó ekki
geta verit ástæoa fyrir þVÍ, at prentsmiðjan hérna skuli ekki gefa
bókasafninu á Akureyri 1 expl., því eg hefi ætío heyrt, að það se
meiri astæða til at gefa fátækum en ríkum.

H. G. Tordersen : Eg vil ekki gjöra þetta a\) kappsmáli milli
prentsmíðjanna, og því vil eg leggja það til, að prentsmíðjan hérna

sendi bækur til Akureyrarbókasafusins, sem væri SYO mikils virði,
er samsvaraði verð! þeirra bóka, er væri útgefnar fyrir norðan ;
það er eitthvað svo sanngjarnt og bróðurlegt í því, a\) borga vert met
verbí ; en það þykir mer ótækt, að prentsmiðjan hérna skuli þurfa
að senda allt það, sem her er prentað fyrir hit litla, sem prentað
er á Akureyri, og mer finnst, ao þeir fyrir norðan megi vera ánægðir
með jafnmikit vero í bókum hððan fyrir sínar bækur.

H. Kr. Friðriksson: þao þykir mer næsta undarlegt af hin-
um heíðraða þíngmanni EyfirMnga, ef hann vill ekki, sakir uppri-
stringu sinnar, láta kjósa nefnd í mállð, því hann má þó vita, að
honum er innan handar ao koma með hana, hve nær sem hann vill,
og þat þótt hann vilji þegar í dag.

P. Pstursson : Eg vil at eins geta þess, ao stiptisbókasafnið
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var vant a~ senda til Akureyrarbókasafnsins annað exemplariö, þeg-

ar það átti 2 exemplör (Doubletter) af sömu bókinni, og þessu var
haldið fram, þangað til amtmaðurinn fyrir norðan neitaði að kosta
flutnínginn á bókunum norður. Eg vildi taka þetta fram, eimingis
til að sýna, að það hefir eingin óvild komið fram af hendi stiptis-
békhlöðunnar við bókasafnið á Akureyri

St. Jónsson: Eg veit það, að það hefir eingin óvild verið á
milli bókasafnanna. En eg vildi að eins svara því, sem einn þíng-
manna sagði, ab það væri ógjörníngur, að prentsmiðjan í Reykjavík
skyldi senda til bökhlöðunnar á Akureyri 1 expl. af öllu því, sem

prentað er her, hitt er þá eins ógjörníngur að skylda prentsmiðjuna
fyrir norðan, að senda Stiptiflþókhlöðunni 1 expl. af öllum þeim bók-
um, sem þar eru prentaðar, og verð eg að taka það fram,' að mer
finnst það aldrei geta verið ógjörníngur fyrir prentsmíðjuna íReykja-
vík að gjöra það, sem prentsmiðjunní á Akureyri er gjört að skyldu;
menn verða að hafa sanngirni móti sanngirni.

G. Brandsson: Eg get ekki varið það, að mer finnst, að um-
ræðurnar se komnar á víð og dreif, þar sem menn eru farnir að ræða
um viðskipti prentsmíðjanna og bókasafnanna og ýmislegt annað, sem
eg held að allt ætti að geymast nefndinni, ef nefnd verður sett í mál-
ið, því hún getur lagað þá galla, sem menn nú þykjast finna lÍ uppá-
stúngunní, breytt henni og aukíð hana eptir eigin vild, og svo geta
menn aptur við undirbúníngsumræðuua komið fram með þau breyt-
Ingar- og víðaukaatkvæðl, er þeim þá virðast nauðsynleg. Mer finnst
því bezt, að atkvæða se nú þegar leitað um, hvort nefnd skuli kjósa
eður ekki.

J. Sigurðsson: það er eímingis eitt atriði, sem vekur hj:í nuh
nokkurn efa, hvort að málefnið se nú af uppástúngumanni borið fram
í þeim búníngi eða formi, að nefnd veróí í því kosin, nefnilega það,
sem hinn háttvirti 3. konúngkjörni þíngma'Our vakti máls á, a'O1.05tn-
aðurínn , sem eingan veginn verður svo lítill, og sízt sem uppá-
sningumaðurínn sagði, að það yrði ekki nema pappírsverðíð, því það

er verð eins exemplars af hverri þeirri bók, sem norðlenska prent-
smiðjan gefur út, hann lenti ekki á prentsmiðjunni, heldur á útgef-
endum bókanna, svo uppástúngan yrði þá ný álaga á hverjum þeim
einstökum manni, sem nokkra bók vill gefa út víð norðlenzku prent-
smíðjuna, en er þó ekki borin fram undir því nafni, heldur verour
prentsmíðjan eptir uppasningunní að kaupa eitt exemplar af hverjum
þeim, sem gefur bók út.
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(St. Jónsson: Nei, stjórn prentsmiðjunnar greiðir ao vísu ex-
emplarið af hendi, en kostnaðurinn kemur niður á útgefendunum).

Forseti: Eg vil leyfa mer að geta þess, að aðferð sú, sem
fario er fram á í uppástúngunni, er öldúngis samkvæm formi því,
sem vant er ao hafa annarstaðar ; menn halda ser þar til prentar-
ans, og hann aptur til útgefandans, svo það er ekkert óvanalegt ns
óformlegt við uppástúnguna í því efni. En viðvíkjandi uppástúngu
hins helbráða þíngmanns Eyfírðínga, þá getur hún ekki í sjálfri ser
verið því til tálmunar, ao nefnd se kosin, því honum er frjálst að
bera hana upp, hve nool' sem hann vill, eða þ,í koma henni að sem
,•.íðaukaatkvæbí, ef honum svo sýnist.

Fyrst einginn tekur framar til máls, skal eg leita atkvæða um,
hvort nefnd skuli kjósa, og var nefnd hafnað með 14 atkvæðum
gegn 8.

Forseti: þessu næst er þá eptir dagskránni uppástúnga vara-
þíngmanns Reykvíkíngn um, að hver sá kaupmaður, sem sölubúð
hefir her á landi, se skyldaour til að vera sjálfur búsettur í landinu.
Var síðan uppástúngan færð uppasningumanní, og las hann hana upp,
8'0 hljóðandí :

"Ver Íslendingar höfum nú um lángan aldur átt víð þau kjör
að búa, að kaupmenn vorir alltlestir hafa verið og eru enn búsettir
erlendis, og þótt þeir hafi í fyrstunni setzt her ao, meðan atli þeirra
nr lítill, hafa þeir þó vonum bniðar tlutzt héðan búferlum, og að
eins komið her sn1iggsinnis <Í sumrum, til að líta eptir verzlun sinni,
og sumir hverjir sjaldan eða aldrei. Þannig hefir þá landið gjör-
samlega misst þess fjár, sem þessir menn hafa aflað Sel' með verzlun
sinni, og þegar til þess er litlð, hversu leingi þessu hefir gelngið,
þ:i verbur öllum að vera það ljóst, að það muni eigi vera alllítið
fe, og þetta el' vafalaust eitt af þVÍ, sem hvað mest hefir stutt og
stuðlað að því, að framfarir vorar hafa orðið svo litlar. því mun
og það, ao í Danmörku mun hver sá, sem hafa vill verzlun í ein-
hverjum bæ, vera skyldur ao vera þar búsettur. þao liggur og í
augum uppi, ao með þessu fyrirkomulagi, sem nú er her :í landi í
þessari grein, el' þvi nær með öllu girt fyrir, að nokkur bær geti
komizt upp. Ar þessu fyrirkomulagi lelöír og það, að Íslendingar
hafa eigi helmingsnot af hinni frjálsu verslun, sem konúngur vor
hefir veitt oss með tilskipun 15. aprilmrín. 1854; og hver sem í-
hugar þorta m.il, vona eg ao verbí a<í jrita, ao smákaupmennirnir,
sem eru brisetrlr í landinu og verja re sínu í landinu, eru því til

70



miklu meira gagns og styðja miklu meira a~ framförum þess, en
stérkaupmennlrnlr, sem búsettir eru erlendis, og "erja þar fe sínu;

því ao þess mætti telja því nær eind mörg dæmi og kaupmennirnir
eru margir. Meðan verslun vor "ar bundin, var bæði síður astæða
til að raða bót á þessu atríðí, enda, ef til vill, mjög svo torvelt,
en IÍr því búíð er að koma verslunarlögum vorum í það horf, sem
nú er, með tilskipun 15. aprflmanaöar 1854, þá viroist nú tími til

kominn, ao kippa þessu í lag, og eingin astæða að Ircsta því leiug-
nr, og því dirfist eg, að skora á hið hefðraða þíng, a~ það þegn-
samlegast beri þá bæn fram fyrir hinn milda koming vorn:

ao hver sá kaupmaður, sem sölubúð hali her í lal1tlí,~t)
skyldaður til, ao vera sjálfur búsettur í landinu.

Reykjavík, 3. ,lag júlínl1illa'br 1Hf>'.

11. Jú. Friðriksson:',

II. Kr. Friðrikeson : Eg veit ekki betur, en ab dönsku laga

B- 3 Be enn gildandi, þar sem svo er fyrir mælt, að srí, "em vill
vera borgari í einhverjum bæ, se skyldur að hafa þar bólfestu, eöa,
eins og þar er ao orðl kveðið, hafa þar dúk og disk, það er með
öðrum orðum, ao hann se skyldur til að vera þar brisettur. Hin
sama akvörðun virðist mel' liggja í allri tilsk, 17. núv. 178G, en í
tilsk. 13. júní 1787, ll. gr., er þaö tekið fram fremur sem ósk,
heldur en skylda; en í opnu breti frá reutukamru., dagsettu 1. Jlllll
1792, er sagt, að kaupmenn megi vera búsettir annarstaðar, ef þeir
hafi fulltrúa, sem se borgari í kaupstaðnum. l)ao er mi ekki einu
sinni svo vel, ilO þessari reglu se fylgt, því að þeir eru "faktórar"
her í bænum, að eg' eigi fari leingra, sem eigi eru borgarar. A
hinn bóginn sjá allir, hversu nauðsynlegt þa\) er, ao þeir mellll se
búsettir í landinu, er mestan hafa fjáraflann og því geta bezt stutt
að framförum landsíns og orðið því að gagni. Eg skal ekki fara
leingra en hérna í Reykjavík, því þar get eg sé~ af dæmunum, a\)

þeir kaupmenn, sem her eru búsettir, vinna landinu miklu meira
gagn og sóma, en hinir, sem búsettir eru erlendis. þ/I\) er auðsætt,
að frjálsa verzlunin getur aldrei orðið 05S að notum, meban ein:;in
innlend kaupmannastétt kemst upp, því ao þeir, sem sækja vcrzlu»
híngað fr,í útlöndum, vilja helzt selja "örn sína í störkaupum, og
"ilja því eiga við kaupmenn, sem geta keypt mikið af þeim, en ekki
kaupa víð hvern einstakan í smakaupum, eins og menn gjöra mí;
en þegar nú þessa kaupmenn vantar, þá vilja þeir ekki konja híngað
til, verzlunar. Aptur ft mót flytja hinir búséttu kaupmenu erlendis
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allar vörur sínar hingað sjalfír, og kaupa tní ekki aú lausakaup-
mönnunum. Nú er einmitt tími kominu til að kippa þessu í lag,
er ver höfum feingið verzlunarfrelsíð, og til ao ryðja burt öllum

þeim talmunum, sem notum hennar og gæðum eru til hindrunar.
Eg vona, að hio heibráða þíng álíti mál þetta miklu skipta og fall-
ist á, að nefnd se kosin til ao íhuga það; það getur "el verið, að
þíngmönnum geðjist ekki að fyrirkomulaginu ,í uppástúngunni, en
það getur nefndin lagað, Eg vona, ao eg þurfi ekki að mæla meira
fram með uppástringu minni að svo stöddu.

E. Ú. Kúld : Eg er ekki fullkomlega viss um, að mikið mæli
llICO því, ao kjósa nefnd í þetta mál. Eptir því sem mer skildist
ræða hins heíðraða uppástúngumanns, þá skoðabí hann það þó svo,

að lög, sem enn væri her gildandi, mælti fremur á móti þVÍ, sem
uppástúngan fer fram á, og þykir mer ætíð aðgæzluvert, að menn
hrapí ekki að því, að breyta gildandi lögum. Eg er ekki heldur
sannfærður um, að það, sem uppásníngan fer fram á, muni í nokkru
tilliti fremur sty'bja en veikja verzlunlna, eins og henni, enn sem
stendur, VÍklU ,ið hjá oss; öllu heldur er eg hræddur um, að það
muni tálma nægri og góðri verzlun ; því sá, sem er búsettur erlendis,
hann getur að öllum líkindum sjálfur útvegað ser hin beztu kaup
á "örum sínum þar, en aptur hinn, sem búsettur er her, hann verður
að fá ser mann utanlands, til að sjá um kaupin, og þannig hlýtur
hann að sjá allt með annara augum, og er það sitt hvað - það
sýna dæmin - en að sjá um það allt sjálfur. A'O öðru leyti kom
mér það nokkuð óvænt, að uppastduga þessi skyldi koma frá þíng-
mannl Reykvíkínga, því her :i þíngi hafa einatt heyrzt raddir um,
hvað dýrt se orðið að lifa her Í Reykjavík, en það yrbí þó að lík-
indum enn dýrara, ef Ijölgaðí borgurum, sem þó eptir uppástringunni
hlýtur ao eiga ser stað, og er það undarlegt, ao þíngmaðurínn skuli
vilja stuðla ao þVÍ, því þó kaupmenn þessir kunni að vera svo
staddir, ao þeir geti þolað það, þá getur það þó orúið örðugt fyrir
hina, sem eru inibur efnaðir, en hljóta a'b dansa eptir hinum. Mer
finust nú, þegar á allt er litið, ao meira mæli mót en með nefnd;
fyrir því vil eg ekki greiða atkvæði með nefnd, einkum þar ver
eiguIlI nú YOIl á málum, sem eru miklu merkilegri og sem eiga því
a() sitja í fyrirrúmi.

F, Finsen,' Eg get ekki verið því samþykkur, er hinn heibr-
<lci Víngmaður, el' síðast mælti, sagði, að mál þetta væri með ó-
merkllegri rualum, því mer finnst það þvert Ii móti mjög svo veru-
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legt og merkilegt. Ástand það, sem nú á ser stað, er svo öeðlílegt,
að það ætti ekki að eiga ser stað, nefnilega a~ íslenzkir kaupmenn
sitji allan tímann erlendis, en láti að eina faktóra sína vera her bÍ1-

setta; með þessum hætti dregst allur ábatinn af verzlunínní út úr
landinu og eyðíst erlendis. Her er um það a~ gjöra, að landið fái
þá verzlun, er styðji og efli atvlnnuvegi landsmanna, auki fjáraflann
og komi upp kaupstöðum ; en þetta næst ekki með því ástandi, sem
mí er. Ákvörðunin í opnu br efi 1. júní 1792, sem ekki kemur
heim víð hina almennu reglu í dönskum kaupstöðum, að borgarar
eigi sjálfir a~ vera brisettír, þar sem þeir hafi atvinnu, ætla eg að
sett hafi verið, vegna þess menn héldu þá, að of fáir mundi annars
byrja verzlun her á landi, því á~ur var konúngsverzlunin; en nú
er allt öðru máli a~ gegna, því mí vita menn, a~ verzlunin getur
fætt þá, sem að henni standa. En vlðvfkjandí annmörkum þeim,
er þíngmaðurinn gat um, a~ svo örðugt væri fyrir kaupmenn þá,

sem her eru búsettir, að hafa ser umboðsmann erlendis, er seldi og
keypti vörur fyrir þá, þá skal eg geta þess, að nú verour ráðin bót
á því, undir eins og siglíngar til landsins aukast og pöstsklpsgaung-
Ulll verður fjölgað, því þá geta kaupmenn, sem her eru búsettir, hægar
f'arið til útlanda snöggva ferð, þVÍ auðvitað er, að ekki á a~ banna
kaupmönnum a'ð Ierbast ; hún (ákvörðunin) skipar þeim ekki a~ vera allt
af í landinu, heldur að hafa hvergi annarstaaar fast aðsetur. Mer
finnst, að þuð veiti ekki IIf þessari ákvörðun, Þ"í síðan 1852 hafa
4 kaupmenn flutt sig héðan og hafa mí aðsetur sitt erlendis, svo ab
hætt er við, ef þessu fer fram, a~ loksins verði einginn eptir, og er
víst ekkert land til, sem slíkt ástand er í. Mer finnst þVÍ full á-
stæða til að kjósa nefnd í malíð, til þess að athuga málefnið yfir
höfuð og þar með einnig þá annmarka, sem hin umrædda breytíng
gæti, ef til vill, haft í för með ser.

E. 6. Kúld: Eg vil ekki gefa atkvæðí mitt fyrir því, að það

lagaboð verði gefið, sem svo hægt verður að fara í kríngum, eins
og þetta lagaboð verður; því eg er hræddur um, a~ kaupmenn reyni
með öllu móti að fara svo í kríngum það, að enda 10 eður jafnvel
15 fá ser einn búsettan fulltrúa í landinu, og mun afleíðíngin þar
af verða hin mesta einokun, já meir enn nokkurn tíma hefir ,itt ser
stað, og fyrir því mun eg gera atkvæði móti nefnd.

Forseti: Eg víl biðja þíngmenn að fara ekki út fyrir umtals-
efníb ; her er einúngis að ræða um, hvort uppástúngan se svo al-
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menns efnis og svo umvaróandí, aö það :óe vert a'o kj<Í~a Hefnd til
að íhuga málið.

G. Brandsson: .Mer þykir verzlunarlög vor vera nógu úng til
þess, <10 fara að k.íka við þau á ný; það var gjört her á þíngi 1855,
og nú á að fara að gjöra það aptur. þessi uppástúnga, sem her
er farib fram ~i,kom til umræðu á þjó'bfundinum, þegar verzlunar-
lögin voru rædd, og þótti þá óhaf'andl, og mun hún það þá ekki
síður nú, enda munu allir sjá þvíugun þá og ófrelsí, sem í henni

liggur, þó hún í aðra röndina kunni í fljótu aliti að þykja haganleg
fyrir landíð eða a'b minnsta kosti kaupstalli þess. þa'b er Hl a'b-
gætanda, að ver höfum nú mörg mál og merkileg fyrir hendi, hill
konúnglegu mál? sem nú eru komin, og svo fjarkbíðanutlíb, sem eg
held að muni vefjast fyrir þínginu, og, ef ao vana lætur, mun því
ekki veita af hinum lögboðnu tíma til a'b ljúka þeim af, svo í lagi
fari, þó ekki verði nú héðan af bætt fleirum við. Fyrir því er eg
mótfallinn þVÍ, að nefnd se kosin í þetta mál.

St. Jónsson: Mer finnst þessu máli ekki liggja svo Illikio á,
að það megi ekki vel bíba til næsta þíngs; uppastúugunní verður
þá vel tekið af stjórninni, því hún kemur frá hinum sama kaup-
manni!! sem sat her ,i þíngi 1855, og sem kom rneð uppastungu
um skipamælíng og fleira þess konar, og einmitt af því er eg viss
um, a'b malinu verour vel tekið (sjá ~ý Felager. 16. ár, bl". 177).

Konúngsfillltn'ti: Eg vlðurkenní, ao það er í alla staði rett,
sem hinn huttvlrti [orseti nú sagðl, ao þao hlýöl ei Hl, að orðlelugja
mjög ræöurnar, eða fara nákvæmlega inn í efnið við inng.ingsum-
ræðuna, þegar eínúngis er spurning um, hvort klósa eigi nefnd í
málið, og eg skal þess vegna í þetta sinn vera stuttorður. Eg
neita þ,·í ekki, a'b það væri æskilegt og landinu haganlegt, ef allir
kaupmenn, sem eiga her vcrzlun, ætti her aðsetur ; en ,i hinn bóginn
er eg hræddur Ilm, að þessu verði ekki yj'b komið, og sízt með þvíng-
anda lagaboði, er skerðir mjög frelsi kaupruauua. Slíks lagaboðs
mundi heldur ekki verba gætt, því ekkert er hægra fyrir ríkan kaup-
mann, sem ekki finnur hag sinn við ao búa her leingnr, en að selja
verzlunaretaðí sína annaðhvort á huldu (pro (orma) eður vlrkílega.

Á þessum tímum taka menn frelsi fram yfir allt, en það lagaboð,
sem her er stúngið upp á, leggur ófrclsi <Í kaupmennina og þar með
einnig á verzlunina. þess ber og að gæta, að það ófrelsísband, sem
her er beðíð um, eímingis legðist 1Í þá kaupmenn, sem eru þegnar
Dana koutings, eu getur ekki kornið niður ,i utanrfkískaupmöunum,
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hvar af þá aptur leiddi, a'O misrétti mikið yrði milli danskra og út-

lendra kaupmanna, sem verslaði her, og að danskir kaupmenn yrði
her þess vegna undir verri kjörum og þreingri, en útlendir kaup-
menn.

Forseti let þíngmenn ganga tll atkvæða um, hvort nefnd skyldi
kjósa, og var því neitað með 16 atkvæðum gegn 6.

Forseti kvaðst eigi geta ákveðið fund að sinni, en kvaðst mundu
boba dagskrá, aður fundur yrði haldinn.

Fundi slitib.

8. júlí fimmti fundur.
Allir á fundi. þíngbók fni síðasta fundi lesín og samþykkt.

Forseti: Varaþingmaður Snæfellínga hefir beðið ser hljóðs.
E. Ó. Kúld: Eg vildi einúngis leyfa mer að spyrja hinn hátt-

virta komíngsfulltrúa um, hve nær menn mega vænta, a'O malið um
fjárklá'Oann verði lagt fyrir þíugið ; mál þetta er svo mikils varðanda.
að sýnilegt má vera, a'O nægan verður tímann a'O hafa, ef það skal
ræða til fulls, og neita eg því ekki, a\) mer þykir kynlegt, a'O mál
þetta ekki þegar fyrir laungu er lagt fyrir þíngið. þar sem þó nú
er 8. þíngdagur og ekki mjög míkið hefir verið að gera híngað til,
en nú fjölga Ó'OUIllmálin, og stjórnarmáIin komin, sem munu taka
upp mikinn tíma, og lít heimta þíngslns mestu krapta,

Konúngsfulltrúi: Upp á spurningu hins heíðraða þíngmanns
skal eg svara því: a'O frumvarp stjórnarinnar um vegabætur er mí
í prentsmíðjunní til prentunar, en jafnskjótt og það er búið, mun eg
láta prenta frumvarp áhrærandi fjarkldbamalið.

Forseti: Hefir hinn heiðraði þingmaður nokkuð frekara að segja
þessu efni?

E. Ó. Kúld: Nei!
Forseti: Samkvæmt dagskránni mun hinn háttvirti konúngs-

fulltrúi leggja fyrir þíngi'O nokkur komingleg álitsmal, og er ætlazt
til, að þíngíð kjósi nefndir í þau.

Konúngsfulltrúi: Dómsrnálastjórnarrá'Oherrann hefir Íbrefi 30.
maí þ. á. tilkynnt, að hans hátign kominginum hafi eptir sínu undir-
lagi þóknazt 27. s. Ill. að úrskurða :
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I. a, a ö leggja. megi fyrir þessa árs alþíngi til álits frumvarp lJa0,
sem nefnd sri, er kosin var í Reykjavík ári~ 1855, til að lag-
færa. jarðamatið, sem fór fram á Íslandi 1849 og 1850, hefir samið.

b, a ð alþíngi síðan akveðl, hverju hundraðatali skuli jafna niður
á hinar einstöku sýslur í landinu,

e, a ð því næst skuli alþíngi þessu sumars falið, að láta jafna
huudraðatali sýslnanna á hinar einstöku jarðir um land allt,
og m.í Í því skyni, ef þörf gjörist, leingja þíngtímann um 8
til 10 daga.

d, a 0 þessi starfi verði falinn annaðhvort nefnd þeirri, sem al-
þíng kýs til þess, eða hinni áðurnefndu jarðamatsnefnd.

e, a ð þegar jarðabékín þannig er albúin, verði luin lögð fyrir
þíngið, til þess a'ð það segi um hana álit sitt og samþykki.

f, a'tl alþíngi loksins se hatt til að segja álit sitt bæði ULU þuð,
á hvern hátt og á hverjum tíma hið nýja jarðamat skuli öðlast
lagagildi.

II. a, a ð 500 dala þóknun se voitt fyrst um sinn hverjum meðlim
jarðamatsnefndarinnar fyrir starfa þeirra í jarðamatsmrilinu, og
a'ð alþingi segi álit sitt um, hvort og a'ð hve miklu leyti á-
stæða 5e til, að hækka þessa þóknun, annaðhvort fyrir einhveru
einstakan nefndarmann, eða fyrir þ;í alla.

b, a ð veita megi skrifara nefndarinnar 150 rd. aukastyrk, og
e, a ~ þessa ofannefndu þóknun og aukastyrk megi fyrirfram greiða

af fe þYÍ, sem ætlað er samkvæmt fj<Írhagslöguuulll til auka-
lítgjalda fyrir Ísland, móti þVÍ, að fe þetta vcrðí endurgoldið
á sama hátt, sem annar kostnaður, er leiðir af jarðamatinu.

Samkvæmt þessum úrskurði konungs hefir stjórnarherrann falið
mer á hendur a'ð gjöra nauðsynlegar raöstafanlr í þessu efni, hvers
vegna eg her með skora nú ;Í þao hefðraða þíng, ao taka mál þetta
til yfirvegunar samkvæmt úrskurði komingsíns.

Forseti: Eg hefi þíngsíns vegna veitt móttöku bókum þeiru og
skjdlum, áhrærandi jarðamatsnuílíð, er hinn háttvirti komíngsfull-
trúi hefir Lítlð afhenda mer, og skora eg lÍ hina hattvirtu þíng-
menn að kjósa menn í nefnd, til að undirbúa þetta mál. Kann ske
einhver af hinum hattvirtu þíngmöunum vildi stínga upp <Í, hversu
marga skuli kjósa í þessa nefnd.

E. Ó. Kúld: Eg vil stínga upp á, að kjó~a !)

eins og <Íour var gjört.
Forseti: Her er stúngic upp lÍ 9 manna uefud,
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hefir verið gjört í þessu máli, og ef einginn mælir á móti, bið eg
þfngíð a() kjósa 9 menn i nefnd þessa.

Var þá geinglð til atkvæða, og feingu þessir flest atkvæbi :
Jón Guðmundsson 22 atkv.
A. Einarsson 21 --

Ó. Sívertsen 19
R. M. Ólsen 18
Jón Kristjánsson 18 --
G. Brandsson 18
.]ón Sigurðsson 16
V. Oddsen 16
Þ. Jónassen 15

Forseti: Um leið og eg afhendi formanni nefndarinnar bækur
þær og sl,jöl, er hinn háttvirti konúngsfulltrúi hefir feingíð mer við-
víkjandí jarðamamtsmálinu, vil eg biðja hinn hefðraða formann a()

gefa lWntíngsrulltrúa skýrt eini fyrir því, sem hann tekur við ; hi()
sama vil eg og biðja hina aðra formenn nefndanna a() gjöra, svo
vís se aðgángur u() þeim skjölum, sem þíngíð tekur við, Hinn hátt-
virti konttngsfulltrúi hefir beN() ser hljóðs,

Komíngsfulltrúi: Stjórnarherra dómsmálanna hefir i bréfi 30.
maí þ. ~í.tilkynnt mer, að hans hátign konúnginum hafi þóknazt
allramildilegast að úrskurba : a () fulltrúi sinn á alþíngí kveðjt þíngi()
til a() taka til íhugunar og segja álit sitt um, hversu að alþíngi fyrst

um sinn, þangað til fjárhagsfyrirkomulag Íslands er korníð í kríng,
getigefizt kostur á, a() segja álit sitt um tekju- og útgjaldaáætlun
Íslands (Budget), annaðhvort á þann hátt, að alþíngi eitt sinn fyrir
öll taki fjárhagsmálefni() til ítarlegustu yfirvegunar og meðferðar, eða
á þann hátt, a() málið se reglulega lagt fyrir þínglð á vissum tíma-
mótum; sömuleíbls hefir konúngi þóknazt allramildilegast a() úrskurða:

a () alþíngi skuli segja álit sitt um spurninguna viðvíkjandi hlut-
tekníngu Íslands í iitbobí til herflota konúngs, og sömuletbís um það,
hvernig koma skuli á slíkri tilhögun, ef þíngi() fellit á dtboðið.

Samkvæmt þessum konúngl. úrskurði bíð eg nú hina heiðruðu
þingmenn að taka mál þetta til nakvæmustu yfírvegnnar, og skal eg
síðar, þegar nefnd er kosin í málinu, ljá henni skjöl þau, er eg hefi
í höndum, viðvíkjandi ritboblnu til herflotans.

Forseti: Eg hefi tekið vi() þíngsins vegna skjölum þessa máls,
og vil eg því skora lÍ hið heiðraða þíng, a';') kjósa nefnd í malið, og
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væri gott, ef einhver Vi!IU stínga upp á, hversu marga skal kjósa
þessa nefnd.

J. Sigurðsson: Eg held ekki veiti af 7 manna nefnd.
H. G. Thordersen : Mer virðist 5 manna nefnd megi nægja.
Forseti let þá gánga til atkvæða, og "ar 5 ma/ma nefnd sam-

þykkt með miklum atkvæðafjölda. Síðan skoraði forseti á þíngið að
kjósa 5 menn í nefnd, og feingu þessir flest atkvæðí :

Jón Guðmundsson 20 atkv.
V. Finsen 20
E. 6. Kúld 16
G. Brandsson 14
JI. Llndr(~sson 12

Forseti let síðan afhenda formanni nefndarinnar, þíngmanni
Skaptfellínga, skjöl málsins.

Forseti: Hinn háttvirti konúngsfulltrúi, hefir beðið ser hljóðs,
Konúngsfulltrúi: Stjórnarherra dómsmalanna hefir tilkynnt mer,

að eptir undirlagi sínu 27. maí þ. á. hafi hans hátign komínglnum
allramildi!egast þólmazt að fallast a : a ~ fulltrúi sinn á þessa árs
alþíngi gjöri þínginu kunnuga áskorun hinnar keisara legu frakknesku
stjórnar, um, ao mega stofna á Dýrafirði í Ísafjarðarsýslu fiskiverk-
unarhús, og kveðjí þíngíð í því tilliti til, a~ taka ti! íhugunar og

gefa álit sitt uni, að hve miklu leyti ástæða se til, að veita þegn-
um útlendra þjöða leyfi til þess, að reisa Ii Íslandi fiskíverkunarhus,
og með hverjum kjörum, ef þínglð fellst á það, samt hverjar breyt-
ingar virtist ástæða til að gjöra í þessu skyni í löggjöf þeirri, sem
nú gildir um þetta efni.

Eg skora því, samkvæmt þessum konúngsúrskurðí á hlð heiðr-
aöa þíng, að taka mál þetta til nákvæmustu íhugunar, og mun eg
ljá nefnd þeirri, sem kosin verour af þíngínu, skjöl þau, víðvíkjandi

málinu, er stjórnin hefir sent mer, í því skyni, a~ innihald þeirra
verðl þínginu kunnugt.

Forseti: Eg hefi tekið við skjölum þeim þíngsins vegna, sem
hinn háttvirti konúngsfulltr1U hefir lagt fram, og vil eg þá skora lí
hið heíðraða þíng að kjósa nefnd í málið, og væri gott, ef einhver
þíngmanna vildi stínga upp á, hve marga á að kjósa í þessa nefnd.
Einn þíngmanna stakk upp á 5 manna nefnd, og var það sam-
þykkt.

Síðan let forseti kjósa 5 menn í nefnd, og f'eingu þessir flest
atkvæbí :
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1'. Petursson 18 ath.
.l. IJávarðsson 17
St. Jónsson 15
Jón Guðmundsson 15
Ó. Sívertsen 14

Forseti let síðan afhenda formanni nefndarinnar skjöl málsins.
Forseti : Hinn háttvirti komtngsfulltrúi hefir beðíð ser hljóðs.
Konúngsfulltrúi: Stjórnarherra dómsmúlanna hefir sent mer 3

skjöl frá -Iorstöðumannl hins almenna danska gufuskípafélags, stór-
kaupmanni O. P. A. Kock í Kaupmannahöfn, viðvíkjandl því, að
koma á reglulegri gufusklpaferð milli Kaupmannahafnar og íslands,
og falið mer á hendur, að leggja mál þet.ta fyrir alþíngi þessa sum-
ars, til þess ao þíngið gefi um það álit sitt.

Eg fel því samkvæmt niðurlagi § 3 í öðrum kafla í hinni kon-
únglegu auglýsíngu frá 27. maí þ. á. hinu beiðraða þíngí, ao taka
mál þetta til yfírvegunar, og mun eg á sínum tíma lj,í nefnd þeirri,
sem kosin verður af þínginu, hin áournefndll 3 skjöl frá stórkaup-
manni Kock.

Forseti: Eg hefi tekið þíngsins vegna via skjölum málsins, og
vil eg skora á hið heíðraða þing, að kjósa nefnd í málið, og að
einhver þingmanna vildi stínga upp á, hve marga kjósa skuli í nefnd
þessa. Einn þíngmanna stakk upp á 5 manna nefnd, og var það
samþykkt. Sí'Oan let forseti kjósa 5 menn í nefnd, og feingu
þessir flest atkvæbí :

- -V. Finsen . 20 atkv.
Þ. Guðmundsson 17
H. Kr. Friðriksson 17
Jón Guðmundsson 12
Páll Sigurðsson 12

Forseti let síðan afhenda formanni nefndarinnar skjöl málsins,
og bað formenn nefndanna a'ð snúa ser til konúngsfulltnla um skjöl
þau og upplýsíngar, er hann ítarlegar gæti láti/) þeim í te.

Komtngsfulltrúi: Eptir því sem rá'ð er fyrir gjört í hinni kon-
únglegu auglýsíngu til alþíngis 27. maí þ. á., 2. katla § 10, leyfi
eg mer her með a'ð afhenda þínginu staMest eptirrit af konúngl eg-
um tirskurðí 25. júlí 1844, sem akvarðaðl, að það, sem þá eptir-
stæði af kollektupeníngunum, væri að upphæð 28,165 rd. 24 sk., og
skyldu þessir peníngar nefnast styrktarsjébur handa Íslandi, og sömu-
leíðís af reikníngi þeim, sem saminn hefir veríð yfir teoan sjóa, sío-
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an hann var stofnaður ári'ð 184.4.. Eins og sjá má af reikníngnum,
voru eptírstöðvnr :5jÓ'ðSiIl8 yi'ð síðustu árslok 14,265 rd. 83 sk., og

standa þessir peningar í ríkisskuldasjó'ðnum eptir lnnskriptarvlðurkenn-
ingunni (lnskriptionsbeviset), nr. 107ll frá 1. júní 1853, og er þessi
víðurkennfng geymd hjá gjaldkera dómsmrilastjórnarruðslns ásamt
penínga-eptírstöðvunum, sem eru að upphæð 902 rd. 82 sk., SYO a'6
styrktarsjéburinn lí nú samtals 15,168 rd, 69 sk., og er þessi upphæð
ttlfærð á ".Justitsministel'iets Fond ad deposita".

Forseti : Eg hefi fclngið bréf frá hinum 5. konúngkj.örna þíng-
manni, að hann er kosinn formaður nefndarinnar í stjórnarbótarmál-
inu, og þingmaður Skaptfellínga skrifari hennar; einnig hefi eg felngíð
bréf frá hinum 3. konúngkjörna þíngmanní, a'ð hann se kosinn for-
maður nefndarinnar í helgidagamálinu, og varaþíngmaöur Snæfellínga
skrifari hennar.

Sl{jöl þau, er eg hefi tekið yj'6 af hinum háttvirta konúngsfull-
trúa, víbvíkjandi kollektusjdðnnm, skulu verða lögð fram á lestrar-
salinn þingmönnum til eptírsjénar, Eg skal, sem fyrst verður, birta
dagskrá til næsta fundar.

Fundi slítið.

11. júlí sjötti fundur.
Allir á fundi. Þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Á'ður en tekið er til dagskrárinnar, skal eg leyfa

mer að skýra hinu hefðraða þíngi frá, að eg hefi feingi'ð skýrslu frá
þíngmanni SkaptfeHínga, um, að hann se kosinn formaður í nefnd-
um þeim, sem settar voru af alþíngi í málinu um undirskript kon-
úngs undir hin íslenzku lagaboð, og í jar'ðamatsmálinu; sörnuleíðls,
a'ð þíngmaöurínn úr Su'ður-Þíngeyjarsýslu se kosinn skrifari jarða-
matsnefndarinnar ; frá þíngmanni Su'ður-Múlasýslu hefi eg einnig feing-
i'ð skýrslu um, að hinn fyrsti konúngkjörni þingmaður, biskup H. G.
Thordersen, se kosinn framsögumaður nefndarinnar í Seyðisfjarðar-
málinu; og frá hinum öðrum konúngkjörna þíngmanni, justitiarius
Þ. .Jónassen, um, að hann se kosinn formaður og framsögumaður
nefndar þeirrar, er sett nr til að íhuga, hver lagaboð skuli leiðast
í lög her á Íslandi; þess vil eg og geta, a'ð eg hefi feingi'ð svar frá
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stlptsyflrvdldunum vibvíkjand] prentun alþíngístíðíndanua ; hafði eg

stúngíð upp á 12 rd. fyrir prentun á hverri örk í stað 12 rd. og 3 marka,
er heim tað var, og 40 rd. fyrir hvern »balla « af pappír í stað 42 rd.,
og var fallizt á þa'O, þó með þeim skilmála, er eg hefi mikið á móti,
nefnilega að greiðast skuli 10 sk. um klukkutímann hverjum þeim
verkamanni prentsmiðjunnar, sem starfar að breytingum í handritinu,
ef þeirra þarf vlð í ebur eptir 1. próförk. Eg hefi aldrei vitað
prentara þannig taka borgun í tíma tali, og fór eg þess því á leit,
að skilmáli þessi mætti falla burtu, en eins og sjá m~í af brefl því,
el' eg fekk frá stlptsyfirvdldunum, vildu þau ekki g,ínga a'O því. Eg
vil samt raða þínginu frá, a'O gjöra þetta a'O nokkru kappsmáli, og
heldur ganga a'O kostum þessum í þetta sinn, og sjá, hverju fram
vindur.

E. 6. Kuhl : Eg se ekki betur, en þíngíð neyðist til að gánga
að þessum kostum, þó mer raunar virðist þeir afarkostir og næsta
elnstaklegir og fáheyrblr, því það stendur í raun rettri, eptir því
sem í bréfinu stendur, í valdi prentarans , hvað mikið hann vill
heimta, þegar hann á að dæma um frágánginn á handritinu. Eg vi!
samt leggja það til _. af því eg se ei, að öðru verði víð komið
a'O þínglð í þetta sinn g.íngl að þessum kostum.

Forseti,' Fyrst þíngið þá vill í þetta sinn fallast á þetta, el'
að taka til dagskrárinnar, og er þlí fyrst, að hinn háttvlrtl kon-
úngs{ulltrúi mun skýra þínginu frá tveim atriðum í hinni konúng-
legu auglýsingu.

Konúngs{ulltrúi: Í hinni konúnglegu auglýsíngu til alþíngis
er þess getið, að leitað hafi verið álits embættismanna her á landi
um stofnun jarðyrkjuskóla á Íslandi. Í bænarskrá síðasta alþíngis

um þetta efni, sem þíngmönnum mun vera í fersku minni, var beðið
um 2 atríbí : 1. að W) yrði hentug jörð í suðuramtinu eða í hverju
amti afgjaldslaust í nokkur ár til ábúðar þeim manni, sem vildi
stofna jarðyrkjuskéla, og 2. að samþykkt yrði, að úngum efni!egum
mönnum til jarðyrkju mætti veita styrk úr jafnaðarsjöðum amtanna,
Í áIitsskjali því, með hverju eg sendi stjórninni bæn alþíngis, mælti
eg fram með 1. atriðinu þannig, að sín jör'O í hverju amti mætti
verða "eitt til afgjaldslausrar brúkunar þeim mönnum, er stofna
vildi jarðyrkjusköla, og gat þess um leið, að í vesturamtinu mundi
til vera þær jarðir, tilheyrandi því opinbera, er hentugar væri til að
stofna á þeim jarbyrkjuskóla ; en þar á mót væri í te'Oll amti, nú
sem stendur, einginn sá jarðyrkjumaður til, sem hæfur 'Væri til at!
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stofnsetja og ~t.'ýra slíkulll jarbyrkjuskrila, og þess vegna yrði all slá
á frest stofnsetuingu skélans fyrst um sinn í teou amtl, 1h:10 hin
örntin snertir, þ,l gat eg þess, ao mer værl ekki svo kunnugt um,
hvort þar væri hentugar jarðir til ao setja á brinaðarskéla, þær er
væri opinber eign, og ekki heldur, hvort þar væri menn hæfir til
að stofnsetja og stýra slíkum skóla, þó mer væri næst ao halda, all
Guðmundur Ólafsson, er lært hefðí jarðyrkjufræði í Danmörku. en

nú væri búsettur í suðuramtinu, væri þar til vel hæfilegur. Eg rrll
þYÍ stj6rninni til, a'ð skrifast á um þetta "io stiptamtmanninn og
nmtmanninn í norður- og austuramtinu, á hvað og stjórnin hefir
fallizt. Skýrslan fni stiptamtmanninum, sem ráðfært hefir síg við
stjórn suðuramtsins hlÍSS- og bristjórnar-félags, getur þess, að eingin
af þeim jörðum hilr sunnanlands. sem nú eru opinber eign, se hæfi-
leg til ao stofna á brinaðarsköla, og yrði þVÍ, ef slíkan skóla skyldi
setja :1 stofn, að útvega slíka jörð hjá prívatmönnum annaðhvort í
makaskípturu eða lÍ annan hátt. Jarðyrkjnmaður Guðmundur Ó-
lafsson vildi og setja þá kosti, ef hann ætti <to stofna landbúnaðar-
skóla, er, í það minnsta nú sem stendur, ekki vero ur geingið :10,
enda þóttist hann enn þá ekki vera orðinn svo kunnugur, :10 hann
mí þegar gæti stringíð upp á hentugri jörðu, er hæfileg væri til al'>
stofna á búnabarskéla. Stiptamtma\'mrinn áleit því, ao af þessum
orsökum flyti það nauðsynlega, að brinaðarslcdlastofnunlnní hlyti einnig
ao slá á frest í suðuramtínu, Amtmaðurinn yfir norður- og austur-
amtínu hefir ekki eínúngis fallizt á uppástúngu alþíngls um bún-
aöarskólann, heldur einnig óskað, að norðurland mætti fá búnaðar-

skóla í stærri stíl, en þíngio hafði beðið um, og að þar með yrðí
sameinaour undirbúníngsskóli undir hinn lærða skóla í Reykjavík;
og áleit amtmaðurinn jíirðina Möðruvellí í Hörgárdal og amtshúsíb,

sem þar stendur, vera bezt fallíð til skrilastofnunarinnar, eins og
hann tjáOi sig viljugan til, að sleppa jörðunni og húsinu, ef slíkur
skóli gæti á komizt. En slíkur skóli mundi heldur ekki geta oroio
stofnaour í bráo, bæði vegna þess, ao byggja þyrfti amtmanninum
íbríðarhús aptur inn á Akureyri, og líka af því, ao nægir kennendur
handa slíkum skóla mundi ekki vera fyrir hendi. Hvað síðara atriði
bænarskrár þíngsins víð víkur, mælti eg einnig fram með því, að
svo miklu leyti ao "erja mætti nokkrum hluta af ávöxtum búnabar-
sj60sins fyrir vestan til ao styrkja efnalitla brinaðarskólalærisveína.
Af btinaðarsjóðnum fyrir norðan er ársleigan ekki hærri en 56 rd.,
og í suðuramtínu er ein ginn eiginlegur búnaðarsjóður. þetta eru
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nú þær orsakir, hvar fyrir stjórnin hefir orðið ao slá því á frest, a'ð
gjöra nokkuð frekara víð þetta málefni að sinni, cnn þótt henni ao
öðru leyti se einkar annt um það,

þa'ð er þíngmönnum kunnugt, að stjórnin hefir tekið vel í þá
bæn alþingis að skipa 2 lögfróða málsfærslumenn vio landsyfirrétt-
inn, og að hver þeirra fái frá 300 - 400 rd, styrk frá því opinbera,
en þar sakargjaldssjóðurinn ekki getur lagt meira fram en í hæsta
lagi 350 rd. og stjórnin ekki heldur ser færi á, a'ð útvega meiri
styrk til þessa, væntir hiin eptir ítarlegri uppástúngu frá alþíngi um
það, hvernig það verði feíngið, sem á vantar, og álít eg þvi bezt
fallið, að einhver hinna heiðruðu þingmanna gjöri um þa'ðuppá-
stúngu til þíngsins.

Loksins legg eg fram fyrir þingi'ð hi'ð nú prentaða frumvarp
stjórnarinnar með ástæðum til tilskipunar um vegabætur á Íslandi.

Forseti: Eg hefi tekið þíngsins vegna vi'ð frumvarpi þessu
um vegana, og er þá fyrir hendi ao kjósa nefnd í þetta mál; skal
eg því leyfa mer ao skora á hina heiðruðu þíngmenn, ao einhver
þeirra segi álit sitt um, hve marga skuli kjésa í þessa nefnd.

J. Hávarðsson: Eg held ekki muni veita af 7 manna nefnd.
E. 6. Kúld: Eg held þíngíð ekki megi missa frá ö'ðrum málum

fleiri en 5 menn, og finnst mer það muni nægja.
Forseti: Eg vero þá að biðja hlð hefðraða þing að skera úr,

hvort kjósa skuli 7 menn eður 5 í nefndina. - Var síðan geingíð
til atkvæða og var 5 manna nefnd samþykkt með miklum atkvæða-
fjölda. - Skorabí forseti því næst á þíngið að kjósa menn í nefnd-
ina, og voru kosnir þessir:

Þ. Guðmundsson
St. Jónsson

með 14 atkv.
12

M. Andresson 12
Þ . Jónassen 9
B. Johnsen 9

Let forseti síðan afhenda skjöl málsins formanni nefndarinnar,
Þ. Guðmundssyni.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur því næst til umræðu,
hvort þíngið vilji setja nefnd víðvíkjandi uppástúngu þíngmanns
Rángvellínga um kollektupeníngana.

Let forseti síðan afhenda þingmanni þessum uppástúngu hans,
og las hann hana upp svo hljóðandí :

"Hiú sfðasta alþíngí sendi konúngi vorum bænarskrá um, aú aug-
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lý~a hinu næsta alþíng;i greinilegan reíkníng yfir kollektupeníngana,
O~ hvernig þeim hefðl \Crie ,arie frá .írslokum 17n og hvernig
nú væri :í:itatt með sj()\) þcnna. Samkvæmt konúnglegri auglýsíng
til alþíngls 27. maí þ. :í., nr. 10, hefir nú konúngsfulltrLíinn aug-
lýst þínginu staðfest eptirrit af kominglegum úrskurði 25. júlí 1844,
og af reikníngi styrktarsjóbeins. þessi er mí arangur af þegnlcgri
bænarskra alþíngis 1855. Af hinni konúnglegu auglýsíng til al-
þfugis verður seú, ao stjórnin hefir alltíð, ao ekki hlýddi að neita
alþingi um skýrslu yfir styrktarsjóðínn, og hefir því fundið ser skylt
að birta alþíngi greinilegan relkníng sjóðs þessa, frrí því hann "ar
stofnaour meo konúngsúrskurÚínum 25. júlí 1844 og til ársloka
1856. Ao þessu leyti þykir mer árángur málsins gleðilegur. En:i
hinn bóginn verður það og seo á auglýsíngunni, "ao ekki hefir virzt
nein ástæða til, að gefa þínginu ítarlegri skýrslu um, hvernig kol-
lektupeníngunum fyrrum hefir verið varið, en þá, sem gefin var þíng-
inu af konúngsfulltrúa :írio 18,15", og er það borið fyrir, a\') m:ílio
5e fullkomlega útkljáo með allrahæstum úrskurði 25. júlí 1844.

þao er nú óbreytanleg sannfæring mín, að rnalíð um kollektu-
peníngaua se eingan veginn fullkomlega útklj;í\') með rirskurðlnum
25. júlí 1844, og styðst sú sannfæríng mín ,-ic uppruna og hinn
serstaklega tilgáng kollektunnar, við hina eldri konúnglegu úrskurði
bæði um leyfi til ao safna kollektunní, og til ac setja fe hennar á
leigu í rfkissjéðinum, og enn fremur víð það, að lögmætar skýrslur
hafa :lour verið gefnar Íslendingum um fjárhag hennar, einkum fram
ao árslokunum 1797, 1'ao liggur nú í augum uppi, a~ enda ein-
valdur komíngur getur ekki tekið fe þa\'), sem gefið er í víssum til-
gtingi, og sem hann hefir tekizt á hendur all geyma, ávaxta og
verja, samkvæmt tilgángi þeim, sem það var gefið í, og gjört úr

því annan sjóo með öðru nafni, og varfð því í öðrum tilgángi, en
upprunalega var til ætlazt, því það er bæði almennur lagaréttur, a\')
einvaldur korningur se skyldur til, eins og hver einstakur maður,
að fullnægja öllum þeim skyldum, er hann hefir undir geingizt í fjár-
viðskiptum vic aðra, t. a. m. ef hann tekur fe ac láni eður til
geymslu, svo hafa og konúngar vorir láti\') þetta ásannast viðvíkjandi
kollektunni leingi framan af, eður svo leingi, sem þeim mun hafa
verið kunnugt um uppruna og tílgang kollektunnar, og ac þeir væri
sjálfir geymendur hennar (Depositarii}. En það er nú auoseo á
konúngsúrskurðlnum 25. júlí 1844, ac renntukanuueríð hefir ekki
skýrt konímgi fullkomlega fd malavöxtum. heldur a\') eins lagt fram
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fyrir hann reikníng sinn til úrskurðar, því það er auðsætt, aö hinn
h.ísæli konúngur vor, sem var svo annt um, ao efla hag lands vors,
mundi ekki hafa úrskurðað þannig, ef hann hefði vitað, hvernig
kolléktan var tilkomin, og þekkt hina eldri úrskurði, er að henni
lúta.

I)ar eð nú komingsurskurðurínn 25. júlí 1844 ekki getur ii
nokkurn hátt sarnrýmzt vlð hina eldri konúngsúrskurðí, víð tilgáng

koIlektunnar og YiO skyldu komings að geyma hana og ávaxta, sam-
kvæmt komingsurskurðl 29. marz 1786, og þar et, reikníngar þeir,
sem konúngsfulltrúinn hefir auglýst þínginu, eru að minni hyggju
í mörgum greinum eptírtektaverðir, einkum um þá 11000 nl. sem
teknir voru til skölaflutníngsíns, þ,i leyfi eg mer, að bera upp fyrir
hiO heíðraða alþíngi þá uppastringu, aú það taki allt kolleknunállð
og reíknínga þá, sem fram eru lagðir, til nýrrar meðferðar, og biðji

síðan keming vorn :
1. að í stao hins kominglega úrskurðar 25. júlí 1844 verði kon-

úngsúrskurður 29. marz 1786 lagour til grundvallar fyrir relkn-

íngi kollektunnar.
2. að hann láti, samkvæmt 1. atrlðinu, leggja fyrir hiö næsta al-

þíngi greinilegan rcíkníng yfir allan fjárhag kollektunnar frá 31.

desember 1797 og til þessa tíma.
Reykjavík, 10. d. júlímán. 1857.

P. Sigurðsson".

P. Sigurðsson: A síðasta þíngi var tekið svo vel í mal þetta,
og mun þíngmönnum vera það SYO ljóst, að eg ekki skal eyða urð-
um að, að mæla fram með þ\'í nú, fyr en eg heyri einhvern mæla á
móti, og vil eg einúngis vona, að þíngið gjöri góðan róm <10 mríli
þessu, og kj6si nefnd í það.

Konúngsfulltrúi: Mer þykir bænarskrá þessi í mörgu tilliti
eiga mjög illa yio: fyrst held eg þíllgio hafi feingi'o svo margbrottu
og mikilvæg mál til meðferðar, að það ætti að skjóta frá ser SYO

óþörfu máli, sem mer þykir þetta vera. þar næst getur þíngið ekki
heldur vænzt þess, að uppastúnga þessi verði. tekin til minnstu grein-
ar af stjórninni; því hvorki mun hún vera svo hvlklynd, a'D Inin
veiti annað svar í þessu mali, en hún <Í'Dur hefir gjört, og þetta
getur eigi heldur átt Ser stað, þar sem konungur í auglýsíngunni til
alþíngls lýsir því yfir, að mál þetta se fullkomlega útkljá'o með kon-
úngsúrekurðl 25. júlí 1844. Loksins er margt það öldúngis níugt,
sem til er fært í uppasninguuní, eins og þa'D, ao rcnntukanuncríð
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hafi ekki skýrt konúngi fullkomlega fní málavöxtum, og að her
verði beitt þeim rettarreglum, er gilda um einn privat-depositarius.
En eg skal nú ekki orðleíng]a með því að telja npp allt, hvað órett
er í uppástúngunni, en einúngis geta þess, að eg get ekki skilið,
hvern þínglð vill kalla til ábyrgðar í þessari sök, því ekkert hefir
verið út borgað af kollektupeníngum nema eptir konúnglegum úr-
skurðum. Eg ræð því þínginu öldúngis frá, að taka mál þetta til
meðferðar eða setja nefnd í því,

P. Sigurðsson: Eg get vorkennt hinum háttvirta konúngsfull-
trúa, þó hann vilji reyna. að bera hönd fyrir höfuð stjórninni, en eg
vona og þykist viss um, að innvortis skoðun hans, sem Íslendings,
mun vera hin sama sem mín og margra annara her á þíngí, að
peníngar þeir, er her ræðir um, eingan veginn hafi verið brúkaðir
samkvæmt upprunalegum tilgángi þeirra. Og þó má ske virðist,
sem lás hafi verið settur fyrir kollektupeníngana með konúnglegum
úrskurði 25. júlí 1844, þá var lás þessi samt ekki svo traustur, að
menn ei hafi getað gægzt inn fyrir fortjald þetta og seð, að pen-
íugar þessir ekki hafa verið brúkaðir eptir tilgángi þeirra.

Á því, er Tconúngsfulltrúi skýrði þíngiuu frá 1845, mátti sjá,
að 2 stjórnarr1Íð eptir margbrotna reiknínga ekki gátu komið ser
saman um upphæð sjóðsins, og er sú skýrsla, er hann þá gaf þíng-
inu, mjög lítið upplýsandi um brúkun hans fram að þeim tíma, og
þó konúngur þá veldi það, að fylgja hinni hærri upphæð, finnst
mer það ekki geta gjört annað, en gefið oss því betri von um, að
"er á endanum náum réttíngu á mal! þessu, að minnsta kosti þeirri,
að höfuðstóllinn hefði átt að standa. óskertur, eins og eldri úrskurðir
útþrykkiIega til tóku. Mer virðist þVÍ ekki ómögulegt, að komingur
taki úr lögum úrskurðinn 25. [rilí 1844, og treysti eg svo bæði
mildi og réttvís! vors góða konungs, að hann l<iti oss ekki, að Því
leyti honum er fremst mögulegt, líða neinn réttarhalla í þessu efni,
og finnst mer rnalíð Í alla staði svo mlkils varbanda. að menn ekki
ætti að þreytast á þVÍ, að knýja á, svo upp verði lokið.

P. Petursson: Mer virðist alþíngi ætti al) veita stjórninni þökk
fyrir hennar gól'1Uog greinilegu reiknínga styrktarsjóðnum vlðvíkjandí,
og þætti mer því næsta ótilhlýúilegt, ef nefnd væri sett í máli þessu
til þess, að hi'ðja um endurskoðan reíknínga þeirra, er iitkljaðír eru
með úrskurði kontíngs, 25. júlí 1844, og jafnótilhlý'ðiIegt virðist mer
al) fara fram á breytíngu hins konunglega úrskurðar, því þó að fe
þVÍ, er her ræðir UOl, ekki hafi verið vari~ að öllu leyti samkvæmt
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upprunalegum tiIgángi þess, hefir því þó verlð varið í Í:lland:l þarfir,
og hvernig sem' því enda heftli verið varið, finnst mer það mega

liggja í augum uppi, að bænarskrá um þetta efni eingu getur til
vegar komið, og finnst mer því fullkomin astæða til, að mæla móti
nefnd, og það því fremur, sem þínglð hefir nóg annað ao annast.

Konúngsfulltrúi: Eg vil bæta því vi'6 það, er eg sagðl aðan,
að konúngur getur nú ei breytt eldri úrskurðum í peníngamalum
ríkíssjdðnum Í óhag, nema með samþykki ríkisþíngsins.

Jón Guðmundsson: Hinn háttvirti 3. konúngkjörni þínginaður
lofabi stjórnina mjög svo fyrir reiknínga þá, er hún hefði af hendi
leyst, en þótt nú stjérnín ætti lof þetta skillð, er það eingan veg-
inn atkvæði hins háttvirta 3. konúngkjörna þíngmanns að þakka,
þVÍ Í hitt io fyrra vildi hann ekki heldur breifa máli þessu, og spáði
þá, eins og nú, síður en ekki vel fyrir þVÍ; slíkar spár ímynda eg
mer fari nú smámsaman að missa krapt sinn her iÍ þingi, og að
menn se farnir að hvekkjast iÍ þeim. Eg get ekki se'ð, að melrl
fyrirstaða þurfi nú að verða fyrir því, að af taka konúngsrirskurðínn

25. júlí 1844, heldur en var 1844, þegar ónýttir voru hinir eldri
skýlausu komingsrírskurðir um kollektuna, einkum úrskurður kornings

28. maí 1800, er bannar með skýlausum orðum að skerða innstæðu
te'ðs sjéðar eða ao verja öðru af honum til strandmælínganna en
vöxtunum. Kollektusjéðurlnn er geymslufé (depositum), og það, að
2 stjórnarréðum (Rentekammeret og Finantsdeputationen) ekki bar
saman um reíkníngana, heldur bar töluvert lÍ milli um það, hve
miklu hefðí verið varið af sjéðnum og hve r n i g því heftli verið
varið, og hvað miklar væri eptirstoðvar hans, þetta er ljésastur vott-
urinn um, að sjóourinn ekki hafi varið rðttllega bníkaður, eða sam-
kvæmt úrskurðum konúngsins. þa'ð er auðvitað, eins og hinn hátt-
virti konúngsfulltrúi sagði, a'b eptir því sem fyrirkomulagið er nú
or'ði'ð :í fjárstj<írn ríkisins, þá getur konúngurinn ekkl bætt kol-
Ioktusjóðnum aptur þao mikla fe, sem af honum hefir verið van-
hnikað og eytt þvert :í móti skýlaus um konúngsrírskurðum, án þess
að leggja það fyrir rfkísþíngið, en eg hefi, og bæði alþíng og Íslcnd-
íngar hljóta a'ð hafa þa'ð, éhikað traust bæði til k~núngs, til ríkis-
þíngs Dana og hinnar dönsku þjóðar, a'ð ver Íslendingar fáum ac
njóta fulls réttar og sanngirni í þessu máll ; her er ekki um annað
fe að ræða en ge y m s I uf e- "depositum", er allir hinir eldri kon-
úngsúrskurðlr nefna svo, - sem er skotið saman í vissum tilteknum
tilgángi, og felngíð síðan rentnkammcri og ríkisfjárstjórninni til varð-
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veizlu, vaxta og .íbyrgðar samkvæmt úrskurðum komingsins. .Mer
dettur Því ekki í hug, að ábyrgð máls þessa geti með neinu móti
lent :í kominginum sjálfum eða erfíngjum hans, eins og konúngs-
fulltr/ti sagðí ; hún hlýtur eingaungu ab lenda á rfkissjdðnum, því
á ríkíssjéðnum einum hvíldu hin ýmsu útgjöld, sem heimildarlaust
hafa veríð tekin úr kollektusjöðnum og gagnstætt tllg.íngí hans.
Ekki get eg heldur álitið, a~ annir þíngsins geti ne megi verða III :íli
þessu til fyrirstöðu, því rnalíð er þínginu svo ljóst síðan í hitt io
fyrra, a~ ekki þarf lángar umræður um það, og her þarf nú lftile
annars við, en að ítreka bænarskrá þá, er þíngíð sendi korningi vor-

um í hitt i~ fyrra.
Forseti: Fyrst einginn þíngmanna tekur framar til máls, skora

eg á þíngíð að g<Ínga til atkvæða Ulll, hvort nefnd skuli kjósa eður
ci. - Var síðan geíngíð til atkvæða, og urðu 16 atkvæði með því,
a~ nefnd væri sett, en 6 á móti.

Forseti: Vill einginn þíngmanna stínga upp á, hve marga skuli
kj ósa í þessa nefnd?

P. Sigurðsson: Eg stíng upp á 3 rnauna nefnd.
Forseti: Fyrst einginn mælir móti 3 manna nefnd,

hina luittvirtu þíngmenn að kjósa 3 menn í nefnd þessa,
geill:;i~ til atkvæða ug voru þessir kosnir:

P. Sigurðsson með 18 ath.

vil eg biðja
Var síðan

Jón Guðmundsson -- 16 -
H. Kl'. Friðriksson. í -

Let síðan forseti afhenda sl,jöl lllálsins formunni nefndarinnar,

I'. Sigurðssyni.
Forseti: Samkvæmt dagskrtinni kemur lJ\í næst til umræðu

uppástúnga varnþínguianns Reykjavíkurbæjar, um, ao her se stofn-
aður lugaskúlí, og verbur kosin nefnd í málinu, ef þíngii'l fellst ;Í

þaö. .- Let síðan [orseti afhenda uppástúngumanni málið, og lU5
hann upp uppastungu sína, SYO hljóðandí :

"Arið 1855 kom til alþíngis, eins og hinum heiðruðu þíng-
mönnum er kunnugt, bænarskrá frá 1í stúdentum í Kaupmannahöfn,
þess efnis, að alþíngi bæri þá bæn fram fyrir konúng vorn, <t'O stofn-
aður yrði kennsluskóli í Reykjavík handa lögfræðíngum. Alþíngi
tók þá þessu máli vel og ritaði um það bænarskrá til konúngs; en
mí sjáum ,er, a~ í auglýsíngu kouúngs til þfngsíns, :: í. d. maím.
þ, ,í,) er því máli svarað :i þ.í leið, ao konúngl vorum eigi hafi þótt

astæða til, að verða ,ic' [iessarl Læu þíngsins, lín þess þó, að frá
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því ile skýrt, hverjar ástæður sé til synjunarinnar. Nú hefir mer verið

send bænarskrá til þíngsins frá 18 vísindamönnum í Kaupmanna-
höfn, þess efnis, að alþíngi ítreld bæn sína um þetta mál, og með
því eg er sannfærður um, að sIÍ kennsla, sem embættismannaefni
feingi her í landinu sjálfu, yrði bæbi haganlegrí, og að því, er Ís-
land snertir, fullkomnari, en sú kennsla, er nú fæst við haskélanu
í Kaupmannahöfn, og með því líka, eptir minni skoðun, að slíkur
skóli yrði eigi all-lítið að styðja að framförum landsins , þá dirfist
eg að skora á hi'O heiðraða þíng: að það beri þá bæn eun ab nýju
fram fyrir koming vorn:

1, ao stofuaður verði Iögfræðíngaskóli her í Reykja vík;

2, að þeir, sem tæki embættispróf í þessum skóla, mætti öðlast
rett til lögfræðíngaembættn her á landi;

3, að kostnaðurinn til þessa skóla mætti greiðast IÍr ríkíssjóðnum.
Reykjavík, 10. d. júlínuinabar 1857.

ll. Kr. Friðriksson".
II. Kr. Friðriksson: Eg vona, að eg þurfi ekki að mæla mikið

fram með uppástringu þessari, og það því síður, sem þingið tók
einkar vel í mál þetta, er það var borið upp fyrir því ~i hinu síð-
asta þíngi. Nú stendur í anglýsíngu kenrings til alþíngis 27. d.

maím. þ. <Í., að honum hafi eigi þótt ástæða, að verða við bón al-
þíngis í þessu, en eingar ástæður sagðar fyrir synjuninní, og því
get eg eigi hikað mer við, að halda malinu fram að nýju. það
mun mönnum vera full-ljóst, hverja nauðsyn beri til, að slíkur skóli
se stofnaður her í landi, og eiunig, hvaða ömetanlegt gagn hann geti
gjört. pað hefir ávallt verið örðugt og verður ár frá ári örðugra
fyrir fátæka menn, ao afla ser þeirrar laga-menntunar í Kaupmanna-
höfn, sem þeir þurfa a\) öðlast, til a() komast í embætti, og laga-
menntunin er, cnn sem komið er, ekki a() fá nema erlendis. :.'Ile\)-
an því einginn lagaskóli er stofnaour her í landinu, er fátækum stú-
dentum alveg bægt frá því, að geta aflað ser nokkurrar lagamenntnnar,
og þeir, sem eigi eru svo efnum búnir, ao þeir geti leitað ser mennt-
unar erlendis, eru neyddir til, að gánga á prestaskólann, og það, ef
til vill, þvert. ,i móti geðí sínu. þao munu og fáir efast um það,
að kennslan, ef hún feingist her á landi, yrbi haganlegri en kennsl-
an í Kaupmannahöfn ; því a() kennslunni þar í hinni íslenzku lög-
fræði mun vera mjög ábétavant, þa() þarf eigi annað eu taka fyrir-
lestra, sem haldnir hafa verið núna sfðustu árin við Kaupmanna-
hafnarháskóla , og munu menn þá brátt komast ao raun um, a()
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kennsla sú, sem þar fæst, er mJog svo ónóg, enda sýnist þao mikil
ástæða fyrir bæn þessari, að einmitt þeir menn, sem eru ao lesa lög
í Kaupmannahöfn, finna þetta sjálfir, því enn að nýju er þínginu
send bænarskrá frá þeim, sama efnis og á síðasta þíngi, og eru af
þeim, sem undírskrífað hafa, sumir búnir ao taka embættispróf og

sumir lángt komnir með það. Enn fremur finnst mer Þ a 0 mæla
fram með því, ao lagaskóli verði stofnaour her, að slík stofnun
hl Ý t u 1', að minni skoðun, ao styðja og efla menntun landsins og
framfarir þess, eins og hver önnur vísindastofnun , enda finnst mer
það liggja í augum uppi, ao því fleiri menntunarstofnanir eða skólar
sem eru í landinu, því meir hlýtur menntun ao út br eíbast og verða
almennari. þa'b þarf ekki annaö , en gæta ao prestaskólanum,

og ef segja má 11m hann, eins og sagt hefir verið, og sem eg get
eigi annað en fallizt á, að hann hafi þegar borlð "gle'bilega ávexti",
þ:í er eg eins sannfærour um, að hið sama mætti segja um laga-
skólann, ef hann yrðí stofnaður, þegar fram Iiðí stundir. Eg skal
ekki fara fleirum orðum um þetta mál að sinni, en vona þess fast-
lega, að þíngíð taki það að ser, og kjósi nefnd í það.

P. Petursson: Áour en geíngíð er til atkvæða, vildi eg tala
fáein 01'0. Eg er öldúngls á sömu meiníngu og eg hefi áður verið

um nytsemi stofnunar þessarar hel' ú landi, en það er regla mín,
þegar stjórnin neitar einhverju því, er alþíngi hefir farlð fram á,
enn þótt án þess, ab gefa ástæður fyrir neitun sinni, að eg þ,í ekki

vil fara því hinu sama á flot strax um hæl, því eg treysti stjórn-
inni fullvel til, ao hafa góbar og gildar astæður fyrir neítun sinni,
þó ekki láti hún þær í ljósi, að minnsta kosti vero eg ao beiðast
þess, ao ef nefnd verður kosin í þetta mál, eg þó ekki verði kosinn
í hana, þar eð eg í þetta sinn, eptir því sem á stendur, vero að
verða málinu mótfallinn og þar með kann að spilla fyrir því.

Þ. Jonassen : þetta mál var, eins og kunnugt er, borið upp
á næstliðnu þíngi, og það var borið upp meir en ab nafninu, því
málinu val' fylgt fram með svo mildum :íhuga og fylgi, :10 eg held
fá eða eingin mál her :í þíngi hafi átt öðrum eins aliuga ao fagna,
en þnítt fyrir það fekk m.ílið, eind og ver nýlega heyrðum í aug-
lýsmgu konrings, ekki ahcyrn hj;í stjórninni, og þar sem kríngnm-
stæðurnar eru hinar ~Öl1lU mi og þegar nuíllð var borið upp í fyrra
sinni, get eg ekki haft nokkra von um bænheyrslu í þetta skipti.
Eg get heldur ekki, eins og eg lít á málið, haldið það avínníng ,
þó "er feíngjum slíkri stofnun, sem hel' ræðir um, komið her á
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fót; tel eg það fyrst til, a~ eg held það mundi leiða til apturfarar í
lagaþekkíngu her á landi, ef lagafræðslan ætti að lenda víð það, er
slík stofnun gæti 11iti~ í te, því það liggur í augum uppi, að það
yrði émögulegt að læra á 2 árum, coa þ6 heldur :í 18 mánuðum
(eg miða nefnilega kennslutímann ,ia prestaskriíann) nema fyrstu
atriðin í lögfræðinni, og a~ kalla þenna undirbúning og menntun
næga handa þeim, sem síðan ætti að takailt á hendur embætti í
landinu, það virðist mer lítt komi heim via það, sem þó er degin-
um ljósara, að það út heimtist af veraldlegum embættismönnum meiri
þekkíng og menntun nú, en áður, til þess þeir geti staði'O hæfilega
í köllun sinni.

bí er annað atriði, sem ei m.í missa sjónar á, þegar spursmál
er um aðra eins stofnun og þessa, og það er það, að embættln, sem
þeir, er í skólann gánga, gæti feínglð á eptir, eru mjög fá a~ tölu
(því eg gjöri rá~ fyrir, að þau svo kvölluóu hærri embætti mundi
verða handa þeim, sem tekið hefði embættispróf víð háskólann). Þa~
mundi því verða mjög fáir, sem í skólann geingi, ef til vill ;) . 4 um
líri~, og þá kalla eg of miklu til kostað handa svo fáum. Hvort
kennsla Í lögum víð háskólann se eins 6fullkomin og gagnslítil ís-
lenzkum lögfræðíngum og sagt el', það get eg a~ vísu nú ekki dæmt

um, en það veit eg, að þegar eg var við háskólann, var það, sem
sérstaklegt var fyrir Ísland, tekið fram af hlutaðeigandi h.ískélakenn-

urum, að vísu stuttlega, eins og í "Forbigaaende", en þó þannig,
að það var nóg bendíng fyrir hlutaðeigendur, til þess að kynna ser
ítarlegar þessi atríð! heima hjá ser, og að öðru leyti er eg ek}d á
þeirra máli, sem álíta nú lÍ dögum svo mikið djúp staðfest milli
löggjafarinnar fyrir Danmörku og þeirrar fyrir Ísland,. því þa'O er,
eins og kunnugt er, a'O eins einstakir kaflar, t. d. landsleigu- og
rekabálkur og skattgjaldslögín, sem eru sðrstaklegir fyrir Ísland, en
að öðru leyti er löggjöfin hin sama, þó með þeilll breytíngum, sem
nauðsynlega leiða af ólíkum Iandshrítturu þar og her, og sem auð-
velt er að kynna ser á stuttum tíma, en með þessari athugasemd er
þeirri mótbáru hrundið, að Íslenzkir lögfræNngar læri elrníngls dönsk
lög Yi~ háskólann.

En níl vll eg gjöra rá'O fyrir, ao þessi stofnun komist á fót;
má þá ekki búast við því, að kennararnir yrði þeir menn, sem mennt-
azt hefði "io Kaupmannahafnarhasköla, og má þá ekki óttast fyrir
því, að kennslan fái sama blæ eða hún verði meir, en æskilegt þætti,
háo þeim anmörkum, sem þykja á lagakennslunni "i'O háskólann, og
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hvaö væri þá unnið í þeirra augum, sem þykir lagakennslan ,ic
háskólann, einmitt af því hún se algjörlega dönsk, svo gagnslítil og
óþjóðleg fyrir Íslendínga.

Eg ítreka það aptur, stefnan sú, sem her er spursmal um,
mundi, þó hún kæmist ii fót, eingan veginn geta or'Oi'Olagamenntun
vorri til gó'Os, heldur leiða til hiJ18 gagnstæða, eíus og það viroist
at liggja beint viö, at stjórnin, sem mí er nýlega búin a'O synja
oss lim bænina, mundi, þó hún nú bænheyrði oss, ætla oss sjálfum
a'O standa straum af stofnuninni, hvab kostnaðinn ahrærír, og þat
yrði þó ekki all-lftið árlega.

Eg vero þannig frá mínu sjónannibi ao leggja <Í móti því, ao
nefnd verðl kosin í þetta m.il.

Fl. Kr. Friðrlksson : Ekki get eg fallizt á þao, at lllenn eigi
at sleppa þessu máli mí, þó einu sinni se búið ao neita því, og
furðar mig á því, að hinn h.ittvtrt! 3. konúngkjörnl þíngmaður skuli
hafa rúOið til þess, þar sem hann þó sjálfur kemur með þá reglu
"knýi'O á, og mun fyrir yður upp lokið verða", Samkvæmt þessum
orðum vil eg breyta.

A'O því er snertir ræðu hins luittvirta 2. komingkjörua þíng-
manns, mundi fyrri hluti hennar, ef hann hefði fr.í mer komið, hafa
verið kallaour "ao svara út í hött"; pví að þat hefir ekki verið minnzt
á þat einu orði, hversu lángau tíma þyrfti til þess, ao geta öðlazt næga
lagamenntun í skóla þessum. l'a'O getur vel vorið at Ieíugri tíma
þurfi til þess, en ,iú prcstaskólann, ef til vill 3 ár eður meira; eg
er ekk i svo mikill lögfræðingur, aÚ! eg þykist fær um það aÚ!dæma,
enda finnst mel' ekki, aÚ! þíngib, aÚ! svo stöddu, geti talað um slíkt,
heldur elnúngis um hitt, hvort setja skuli nefnd í máli þessu eður
ekki. A'O lagakennslan í skólanum her, ef hann yrði stofnaður,
mundi draga æ~,i-mikinn d.ím 'af kennlunni í háskólanum í Kaup-
mannahöfn, met því kennararnir sjálfsagt yrði at) hafa lesi\) lög
vlð Kanpmannahafnarluiskóla, get eg ekki skilið ; og ef svo er, þá,
er of Iítið gjört úr menntun þeirri, er menn öðlast yill Kaupmanna-
hafnarhásköla, ef menn ekki geta lagað Big eptir því, sem vill !Í her
<Í landi, og hugsao UIlI, hvað og hvernig það er, sem menn eiga at
kenna; eg þarf því at heyra betri ástæður en þær, er eg þegar hefi
heyrt, ef eg ;Í at falla frá llláli þessu. IIinn háttvirtl 2. koming-
kjörni þíngmaöur .ilelt það sjálfsagt, ao æðstu veralegu ernbættin
cinúngis mundi verða veitt þeim, sem numið hef'Oi -Iögfræði við
Kaupmannahafnarhaskéla, og vera nuí, aÚ! svo verðl, og al) þeir, sem
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út skrifaðist úr lagaskólanum her, fái rett til embætta Í sama hlut-
falli víð þá, sem tekið hafa embættispróf Í lögum viú Kaupmanna-
hafnar-háskóla, og þeir, sem út skrifast frá prestaskólanum nú, fá
embætti við þá, sem tekið hafa embættispróf í guðfræði við Kaup-
manna hafnar-háskóla; en mer finnst þó ekki, ao her í öllu tilliti
megi jafna saman; því þar sem guðfræðin hlýtur no vera hin sama
alstaðnr, þar sem sömu eru trúarbrögðlu, svo ao hana ætti að mega
nema eins vel erlendis, sem innanlands, þá er öðru máli að gegna
um lagamenntunina, því lögin eru ýmisleg í ýmsum löndum, og verð-
ur þao örcugra og varla við því að búast, ao lögfræðín verði eins

vel kennd erlendis, eins og í því landi, sem lögin eiga að gilda,
enda má sjá það, eins og eg hefi áour sagt, og hver getur seo,
sem vill acgæta fyrirlestra fní Kaupmannahafnarháskóla, aa kennsl-
an þar ii íslenzkum lögum er í marga staði næsta ónóg Íslenzkum

l1igfræ'i'íngum
Konúnqsiulltrúi : Eg er sömu meiníngar hvað upp-ístringu

þessa snertir, eins og eg var 1855. Eg álít laga skóla her á landi,
þó hann gæti orðið stofnsettur, eingan veginn nauðsynlegan af þeim
ástæðum, sem eg færði lí síðasta þíngi. En um þetta skal eg nú
eigi fjölyrða, heldur einúngis benda þínginu til þess, ao ef þa'ó álítur
það hæfilegt nú strax, þvert ofan í neitun konungsins, ao fara þess-
ari bæn á flot, hvað eg fyrir mitt leyti ekki get álitio annað en
miður tilhlýðilegt, þá verður þao að benda á fe til stofnsetníngar og
víðurhalds lagaskólanum, því úr rfkíssjóðnum mun það ekki fást.

H. Kr. Friðriksson: Eg veit reyndar ekki, hverjar ástæður
hinn háttvirti konúngs(ulltrúi hefir til ao segja, ab ver eigi fáum
peningana til lagaskólans úr ríkíssjéðnum, en mer finnst stjórnin

hafa skuldbundið sig til ao sjá fyrir menntun Íslendinga, eptir því
sem "iú þyrfti, og tíminn heimti, er hún tók undir sig allar eignir
skólanna, og mer finnst það þVÍ vera skylda hennar að kosta þenna
skóla. En það er nefndin, sem á ao segja, hvaðan feo skuli taka,
og þangað til að nefndarálitið er komið, finnast mer umræður um
það ekki eiga vil>.

Á. Einarsson: Eg vil ekki neita því, að mer hefði þótt vel
fara, ef menn hefði getað seo ofurlítið fram á, herja stefnu álíts-
rnalíð nm skattaníðurjöfnunina hefði tekið. En eg vona samt, að
einginn lái mer, ao eg mæli fram með því, að nefnd verbí kosin
í máli þessu; eg vona líka, ao einginn muni geta sagt um mig, a~
eg nokkurn tíma hafi viljað mæla á móti því, aa menntunarstofn-
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unum væri komið á fót her í landi, ef nokkur vegur er til þess, því
eg álít þær einmitt undirstöðu framfara vorra Íslendinga. Menn sj;i

opt, hvað örðugt er a'ð sækja alla þá menntun til annara landa, sem
vel má f;í hth, og þa\'; verður optast happasælla í Irarnkvæmdlnni, sein
her er lært. .Lí, "er erum aurnir, Íslendingar, þegar ver ekki einu
sinni getum læknað kldðabóln lÍ sauðfð voru sjálfir, og svona fer
um alla hluti, ef ekkert á c'ða m.i stofuast í landinu sjálfu. Eigi
þekkfngln a'ð bera oss ávexti, verðum ver sjálfir a'ð gró'ðursctja hana
og hlynna a'ð henni. Eg vil taka til dæmis sjómannakennsluna á
Ísafirði ; þó hún kann ske se ófullkomnari en sú, sem kennd er í
Danmörku, þá hefir þessi kennsla orM'ð til mikilla og verulegra nota
og framfara fyrir landíb, og langtum fleiri getað notið hennar, en
ef menn hefði átt a'ð sækja hana til annara landa, enda þó stjórn-
in hafi enn þá ekki, svo eg viti, neitt styrkt þessa þarflegu stofnun.

E. Ó. Kúld: Af sömu astæðum og á'ður hafa verið taldar her
lÍ þíngi lagaskólanum til gildis, vil eg leyfa mer að mæla fram með
nefnd í málinu, því mótbárum þeim á móti málinu, er fram hafa
komið, finnst mer fullkomlega hafa verið hrundið í umræðunum um
þetta mál 1855.

St. Jónsson: Se ástæðan á móti lagaskólanum sii, a'ð laga-
kennslan, eins eptir sem á'ður, muni verða dönskuleg, vírðíst mer hún

í alla staði lítils verð, því jafnvel þó a'ð kennslan í lagaskólanum
fyrst framan af, ef til vill, verði nokkuð dönskuleg. þá er einmitt
með því a'ð stofna lagaskóla her á Íslandi verið að gjöra tilraun til
þess, a'ð lagakennslan, þegar fram Iíða stundir, verði íslenzkuleg.
þrífist lagaskóli þessi, eins og vænta má, þá get eg ei betur se'ð, en
a'ð honum, eins og hverjum öðrum skóla, mætti verða mögulegt og
jafnvel hægt að senda frá ser þá menn, er síðar gæti, og það í skól-
anum sjálfum, láti'ð sjá áyöxtþeirrar íslenzku lagamenntunar, er
hj,i þeim hefir á'bur verið niður s;í'ð; eg mun því gefa atkvæði fyrir
því, a'ð mál þetta se tekið til yfirvegunar og það Þ"í fremur, sem
mótmæli þau, er hafa heyrzt her á þíngi, eingan veginn hafa getað
sannfært mig um hi'ð gagnstæða,

Forseti: Fyrst einginn þíngmanna tekur til máls, skýt eg því
til hins hefðraða þíngs, hvort nefnd skuli kjósa í máli þessu eður
ekki. - Var síðan geingi'ð til atkvæða og urðu 16 með því, að nefnd
væri kosin, en 5 á móti.

H. Kr. Friðrikson : Eg vil leyfa mer a~ stínga upp á 3 manna
nefnd.
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Forseti: Fyrst einginn mælir á móti 3 manna nefnd, vil eg biðja
hina hríttvirtu þingmenn að kjósa 3 menn í nefnd þessa. - Var
síðan geíngið til atkvæða og voru valdir þessir:

H. Kr. Friðriksson með 20 atkv.
n. Johnsen ]0
Þ. Jónassen 7

Skjöl malsins voru afhent formanni nefndarinnar H. Kr. F1'ið-
rikssyni.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur því næst undirbúníngs-
umræða í helgidagamálinu, og vonast eg til, að hinir háttvirtu þíng-
menn geti orbið stuttorðir og gagnorðír í máli þessu, þar það ræður
að líkindum, að það se orÚÍo mönnum nokkurn veginn ljóst; á dag-
skránni er einnig enn þá eitt mál eptir, og væri þ6 6skanda, að
menn gæti orðið búnir með hana í tækan tíma. - Skoraði forseti sí~-
an lí framsögumann, að hann læsi upp nefndanilitlð, og var þao svo
hljöðandí :

"Alþíngi hefir kosið 08S undirskrlíaða f nefnd, tiI ao segja álit
vort um uppástúngu þíngmannsíne úr Dalasýslu, er fer því á 110t,
no þíngið taki tilskip. 28. marz 1855, um sunnu- og helgidagahald
á Íslandi, til yfirskoðunar og endurlögunar, og sendi hans hátign kon-
únginum bænarskrá um þær breytíngar á teori tilskipun, sem þingið
kynni að álíta nauðsynlegar.

Ásamt þessari nppástúngu hefir þíngio einnig feingið oss í hendur
tvær bænarskrár, hvar af önnur er úr syðri hluta Dalasýslu með fjölda-
mörgum undírskríptum sama efnis og uppástúngan, nema hvað hún

ser í lagi tekur það fram "að miðaptans helgi sunnudagsins se úr
lögum numin og allur 8unnudagurinn skipaður löghelgur('. Hin
bænarskráin, sem er frá Kollabriðafundí, dags 17. júní þ. á., fer og
hinu sama á flot, en tekur þar að auki fram nokkur atriði, er lúta
ao frekari breytingum á nefndri tilskipun.

Eptir að ver nákvæmlega höfum íhugað þetta mál, skulum ver
nú leyfa oss, að skýra þínginu frá áliti voru um það á þessa
leiO :

Eins og það var tekið fram af nefnd þeirri, sem 1853 var sett
á alþíngi til a~ íhuga frumvarp stjórnarinnar til ofannefndrar helgi-
dagatilskipunar, og seinna af sjálfu þínginu í alitsskjalí sínu til
konúngs, að þetta frumvarp hefðí á ser frjálslegan og guðrækílegan
blæ, eins verðum ver einnig ao vera á sama máli um te~a helgi-
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dagstiIskip!!n, þegar hún er skoðuð út af fyrir sig og yfir höfu'O a~
tala; en eingu a'il sfður virðist reynslan þegar búin ao ~ýna fram .i,
aú hún ekki hefir getaú n.ið hylli landsmanna, ne þeim tllg.íugi, sem
löggjafinn hefir haft, og er þetta auðséð, ekki einungis af þeim bænar-
skr.ím, sem mí ern komnar til þmg-Ins um breytingar ii henni,
heldur og af þeim umkvörtunum, sem strax hreiföu ser gegn henni
fÍ seinasta þíngi, en sem þínginu þá lJótti ótilhlýoilegt ab gera frek-
ari gaum, einkum af því a'O lagabubíð var þá nýlega komio lít og
sumstaðar enn ekki þínglesið. IJab, sem ab vorri rctlun liggnr til
grundvallar fyrir óllnægjll almenníngs við optnefnda tilskipun, er
einkanlega sú tilfinníng, ab sunnudagurinn eigi allur a'O Hra Wg-
helgur, en a'O tilskipunin stytti þessa helgi með þd a'O leyfa ýmsa
vinnu eptir miöaptan, - og kom þessi tilfinníng þegar í ljós á þíng-
inu 18;)3 í umræðum [iíngmanna - hvers vegna og þíngio fór fram ;l,
að leingja helgina Ir.i kl. 4 til kl, 6 e. m., sem stjórnin einnig tók
til greina, þegar tlskipunin kom lít. En auk þessa er tllsklpuniu
einnig í sumum greinum vissulega miður löguð eptir ásigkomulagi
þessa lands, þar eo hún talar um suma þri vinnu og skemmtanir,
sem einúngis eiga Sel' stað í kaupstaðalffl, án þess ao gjöra greinar-
mun á því og sveitalífinu, en virðist þar lÍ móti sleppa mörgu því,
sem nauðsynlegt hefði verið ao taka fram með tilliti til sveltalífsins,
t. a. m. óþarfa útreiðar og drykkjuslark lÍ sunnudögum, og spretta
allir þeir gallar, sem á tilskipuninni þykja, eptir vorn áliti af því, ao
hún er sprottin af og sniðin eptir þeim lögum, sem gefin hafa verlb
út fyrir kaupstaði í Danmörku, hvar lffemíshátturn er, eins og geta
má nærri, allt öormísi varið, en her á landi, einkanlega upp til
sveita. Ætti slíkt lagaboð að geta orðið fullkomlega íslenzkulegt,
mundi tilskipunin 28. marz 1855 þurfa gjörsamlega ab breytast, og
þurfa meiri og leingri undirbúníngs við en svo, ao nefndin sj;ii ser
fært, að takast þann starfa á hendur. þar að auk eru nú SYO mörg
og vandasöm mal komin fyrir þínglð, ao ver alfturn það lítt mögu-
legt að þessu sinni, ao taka þráttnefnda tilskipun til ítarlegrar end-
urskoðunar, með því oss líka þykir það ísjárvert, a\') taka slíka
breytíngu fyrir á svo úngu lagaboði.

En af því ver, eins og á\')ur er sagt, álítum þá tilfinníngu
liggja til grundvallar fyrir óánægju almennings með tilskip. 28. marz
1855, aú hún ekki lætur helgina ná til alls sunnudagsins, og ver
verðum að halda, ab það se skylda þíngsíns, að styrkja og glæða
serlnerja þá tilfinníngu þjéðarínnar, sem í sjálfri ser er gótJ og gub-
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rækileg og miðar til góðs siðferðis eflingar) eins og ver líka sjáum
af stjórnar- (Departements} tíðinduuum 1855, bb. 627, bæði a(')stjéru-
in mjög fúslega hefir fallizt ,í þá uppástringu alþíngis a\) helgin
skyldi ná til míðaptans, þar sem hún í frumvarpinu var a\) eins l,it-
in ná til kl. 4, undir eins og stjórnin lærði a'ðþekkja þessa guðræki-
legu skoðun Íslendinga á sunnudeginum, og ao komingsfulltnilnn
einnig hefir hlynnt ao þessu mali víð stjórnina, - þá viljum ,er
ráoa þinginu til, ao senda komíngi vorum þegnsamlega bænarskrá
og biðja hann:

1. Um lagaboð, sem breyti tilskipun 28. marz 1855, 1. gr., þann-
ig: að seinasti hluti greinarinnar frá orðunum : "fyr en" - til
enda greinarinnar, se numin úr lögum.

2. Ao allar þær akvarðnnír, sem í nefndri tilskipun eru bundnar
víð míðaptanshelgina, verði skildar þar eptir.

Reykjavík, O. dag ]úlí 185i.

P. Petursson, G. Einarsson. E. Ó. sas, II. G. Thordersen.
formaður. framstigumaður. B. Johræen".

Framsögumaður : Eg skal ekki leíngja þingræðumar með því
að mæla fram með nefndaráliti þessu j einúngis skal eg geta þess,
að mer finnst nefndaralitið bæbí stutt og greinilegt, og mér finnst
nefndin, þó hún, svo að segja, hafi orðið ab synda milli skers og báru,
samt hafa breytt því atrlði, sem a\) minni hyggju var fyrsta og helzta
undirrót til óánægju þjóðarlrmar með helgldagatllskipunina, með því
að nefndin vildi þó gjöra allan sunnudaginn helgan. Eg skal ekki
fara fleirum orðum her um, fyr en eg heyri, hvað á móti nefndar-
álitinu verður mælt.

Þ. Jónassen : :Mer þykir það eptirtektavert, sem segir í nefnd-
ar.ílítinu, sem nú var Iesið upp, að tilskipun SlÍ, sem nú er verið að
bíðja um að verðí breytt, beri á ser sannan guðræknís og frjáls-
lyndis blæ, en hún hafi þó ekki getað áunnið ser hylli þjöðarinnar ;
eg má játa, að eg skil ekki, hvernig á þessu stendur, því hverja
aðra eiginlegleika á tílskipun þess eðlis, sem her ræðir um, að hafa,
til þess að þeir, sem henni eiga a'ð hlýða, beri lotningu fyrir henni?
En þó eg geti ekki skillð, hvernig á því geti staðið, að tilskipanin
með þessum ágætu eiginlegieikum ekki hafi getað geðjast þjóOinni,
þá get eg þó skilið það, að það hljóta a'O vera ýkjur einar eða eln-
tómur hugarburður, ao tilskipanin hafi, eins og sumir af þíngmönn-
um hafa láti'O ser um munn fara, spillt breytni og hugsunarhætti al-
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menníngs, hvað helgihald sunnudagsins snertir, og þaú :i svo stuttum
tíma, sem liðinn er, síðan tilskipaníu kom lít; það er Í mínum aug-
1I1l1 úmögulegt, ao svo gott tre hafi getað borið svo slæma ávexti,

þa'b er enn fremur misskilníngur, þegar nefndin segir, ao tilskip-
unin sé svo dönskuleg. þao er að segja, sniðin eptir lögum, sem

hafa verið gefin út fyrir danska kaupstaði, og þVÍ se svo margt Í
henni, sem ekki eigi við her upp til sveita; þetta kemur af því, að
nefndin ekki hefir haft nógu glöggan augastað á því, ao það, sem her
ræðir um, er almennt lagaboð, því ef nefndin hefðí athugað þetta,
hefði hún orðið ao sjá það, að slíkt lagaboð hlýtur að innihalda
ýmsar ákvarðanir, sem einúngis geta náo til verzlunarstaðanna og
ser í lagi til Reykjavíkurbæjar, en ekki koma sveltalffínu her við,
þetta er því svo lángt frá að vera galli á tilskipuninni, að það er
þvert á móti fullkomlegleiki; og verði nú tilskipuninni breytt, eins
og upp :i er stúngíð, verður nauðsynlegt, eins eptir og á'bur, ao gæta
þess, ao tilskipunin er bæbí ætluð kaupstaðamönnum og sveítabúum,
og því yrði, ao því leyti sunnudagurinn yrði helgur fd morgni til kvölds,

eins og nú erkomið, óumflýjanlegt, :10 láta í þVÍ efni aðra reglu gilda
í kaupstöbunum og aðra Í sveitinni, sem nefndin virðíst einkum að

hafa fyrir augum; en hvort slíkt gæti átt ser stað í almennu laga-
boði, vil eg láta ósagt, en jafnlaung virðist mer ao sunnudagshelgin
eigi ao vera um allt land. Þegar á allt er Iitib, er þao þannig mitt
álit, að tílskipunin se gtío og hagfelId og þræðl réttan meðalveg, og
5e hvorki of lin ne of straung; eg álít því, að Mn eigi ao standa
óbreytt og óhögguð. Eg er nefnilega sannfærður um, ao þær til-
raunir, sem mætti verða gjörbar til þess, ab færa helgihald sunnu-
dagsins undir strángari reglur, en nú gilda, fá litla eða einga þýo-
ingu í lífinu, en verða einúngis til á pappírnum, og slík lög eru ekki
æskileg. Þyki tilskipunin allt of frjálsleg, þá vil eg leyfa mer, að
vísa til orða eins af hinum heiðruðu nefndarmönnum á næstliðnu
þíngi, að það gángi með sunnudaginn eins og hvern annan helgan
hlut, ao þegar hann komi í samband vio tímann, verði hann að laga
sig eptir tímanum; og það er her komið fram í helgldagatilskipan-
inni nýju Í samanburðl víð hina gömlu.

Um þær breytíngar, sem nefndin ao öðru leyti hefir stúngio upp
á, og sem eptir minni skoðun fella tilskipunina algjörlega, ef þeim
yrbí framgeingt, ætla eg ekki ab tala ao svo stöddu.

J. Ilávarðsson: Þegar eg gaf atkvæði mitt með því, að nefnd
yrðl kosin í þetta mál, þá ætlaði eg, að hún mundi breyta öllu því,
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er ábótavant hefir þótt vio tilskipunina, eu nú se eg, ao hún hefir
eingu breytt, nema þessu eina um leingíng helgídagsins, og þykir
mðr það næsta undarlegt, ao hún skyldi ekki doa til, að endurbæta
fleiri galla, því eg er viss um, ao fleira þarf endurbóta við, og eg
get nefnt nokkur atriði, sem er meira í varið en þetta eina. þao
er annars auoseo á nefndarálitinu, að htin hefir verið í vondri klípu,
eða hún hafi, eins og hinn heiðraði framsögumaður komst að orði,

hlotið no sigla milli skers og báru, og játa eg, ao það se ekki þægi-
legt, að vera í slíkum vanda staddur, því opt kann það ao YCI'Oa, að sá,
sem ætlar ao umflýja báruna, rennir upp á skerið. En það er nú ætl-
an mín, ao verði ekki fleiru breytt, en þessu eina atriði, þlí mun ein
bænarskrá koma eptir aðra til alþíngis, um að fá einu og öðru breytt,
þangað til búið er að breyta allri tilskipuninni; eg se ekki neitt gagn
að þessari breytíngu; þess vegna óska eg, að nefndin taki aptur
þetta málefni til ítarlegri og betri yfirvegunar.

Forseti: Fyrst þess konar uppástúnga er komin fram, að vísa
málinu heim til nefndarinnar, álít eg það rett, samkvæmt 69. gr. al-
þíngístllskípunarínnar, að fara ekki leíngra fram í umræðurnar ao

sinni, heldur að biðja þíngmenn að greiða þegar atkvæði um, hvort
málinu skuli vísa aptur til nefndarinnar.

Jón Guðmundsson: Eg vildi þó leyfa mer að benda hinum
háttvirta forseta á 70. gr. alþfnglstilskipunarinnar.

Framsögumaður : Eg vildi mega benda hinum háttvirta (01'-
seta til þess, að það hefir og verið vaní áour her á þíngí, að málið

hefir verið rætt ítarlegar, áour en atkvæði hefir verið greitt um það,
hvort málinu skyldi vísað aptur til nefndarinnar.

Forseti: Eg vildi einúngis taka það fram, ao það megi þegar
gánga til atkvæða um, hvort mallð se aptur Ieingið nefndinni. Ann-
ars skal eg láta halda fram umræðum málsins, ef þíngmönnum finnst,
ab ser se eigi nógu ljóst orðið þetta spursmál, og leita þá atkvæða
fyrst að lokinni umræðunni.

St. Jónsson: Eg er sannfærour um, ao það muni jafnan sann-
ast, ab lagaboð þau, er hafa á ser danskt sníð, muni aldrei eiga
vel við her á landi; en mönnum er hætt víð, að hlífast of mikið
víð ao breyta frumvörpum til hlítar, og því verða menn óánægNr
með Iagaboðín á eptir. þar að auki er mikið vandhæfi á að setja
lög um helgihald, því sitt þykir hverjum vio eiga, og opt þykir ann-
að eiga víð í kaupstöðum og annað í sveitum. Eg að vísu vil ekki
neita, ao mer viroist nefndin hafa íarlb þat minnsta, sem verða
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nuíttl, fram í breytíngar lÍ lagaboðinu ; cn hún hefir þú rá'ði~ til
brcytfngar :i þVÍ, sem alþýðu var 6;ínægC'!nstmco, því það þ6tti 6-
heyrilegt og ókristilegt a\') stytta helgina. Eg er hræddur um það,
a'ð ekki muni mikið lÍvinnast vi\') það, að fá nefndinni mállð aptur,
eður að þa\') verði svo umbætt, sem þyrfti; fyrir því vil eg stínga
upp á, að menn láti standa við það, sem komið er í þetta sinn, en
biðja stjórnina um, að hún láti semja frumvarp í landinu sjálfu af
embættísmönnum, og gjöri eg 1'<i'Ofyrir, að þao þyrfti ekki að kosta
neitt, þegar ekki þyrfti a\') hrapa að því í flýti, og mundi þá frum-
varpið verða betur úr garðí gjört.

P. Pétureson: Eg vil svara því, er hinn heíðraðí þingmaður
Suður-Mrilasýslu drap lí, að þegar um það var rætt í nefndinni, hvort
vfn- ættum að breyta tilskipuninni eptir breytíngu þeirri, er gjörð
var ,-il'l 1. gr., þ:í sáum ver það, nefndarmenn, að ef þa\') skyldi
gjört, þá hefðum ver orðið að taka fyrir hverja grein í fyrri hluta
tilskipunarinnar og breyta þeim; en nefndin var hrædd um, að það
yrði ekki annað en kák, sem gæfi tilefni til ótal breytíngaratkvæða
lí þínginu, og ao almenníngur yr'ði ekki ánæg'Oal'i með breytíngarnar.
Enn fremur styrkti það nefndina í þeirri stefnu, sem hún tók fyrir
sig, að í einni bænarskránni var eimí.ngis beðið um, að f,i breytt
þessu eina atriði um míðaptanshelgína, eður hið sama, sem nefndin
hefir stúngíb upp á. Þa\') er nú innileg sannfæring mín, að þótt
helgidagatilsldpunln se lít af fyrir sig göð, og hafi á ser fIjálslegan
og guðrækilegan blæ, þá se hún samt ekki í eOli sínu íslenzkuleg,
og geti heldur ekki vel verið það, þar sem svo miklll mismunur er
,i Iffemisháttum í kaupstöðum og sveitum, og þó á tilskipunin að
gilda jafnt fyrir alla, og þess vegna er ýmislegt í tilskipuninni,
einkum um ýmsar skemmtanir, sem meintar eru til kaupstaða, mis-
skilníngi undirorpið hjá almenníngi, vegna þess það á ser ekki stað
í sveitunum. En ef þíngmenn álíta, að tilskipunin yrði betri með
því að taka alla tilskipunína fyrir til breytínga, þá verð eg að biðja
þíngfð ao kjósa aðra menn í nýja nefnd til þess, því eg fyrir mitt
leyti get ekki tekið aðra stefnu, en eg hefi gjört í þessu máli, og
sama munu meðneíndarmenn mínir segja, með því eg er sannfærður
UI1l, a\') það se það eina rétta, sem nefndin hefir gjört.

Jón Guðmundsson: Þegar menn eru kosnir í nefnd til að at-
huga eitthvert mál, þá er það gjört í því skyni, a\') hún annaðhvort
fullnægi tilgángi þeim og ætlunarverkí, sem þíngíð hefir falið henni,
eður hún lýsi því yfir, a\') hún geti það ekki, og þ:í verður þa~ að
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gjörast al'>álitum, hvort uppástdngumabur vill taka aptur uppéstúngu
sína. Nefndin nr ekki kosin til að stytta 1. gr. tilskipunarinnar

um fáein orð, heldur til að endurskoða og laga hana alla, og í einni
bænarskránni eru breytíngarnar tilteknar. En í þess stað hefir nefnd-
in farið og sett hól upp á tilskipunina fyrir kosti hennar, og sagt þó
í sömu andránni, ab hún væri "í mörgum greinum vissulega miður
löguð eptir ásigkomulagi þessa lands", og á öðrum stal'>: "en sleppir
mörgu, sem nauðsyn hefði verið a'b taka fram meb tilliti til sveita-
lífsins". Nú stíngur nefndin upp á: 1. að niðurlag 1. greinar: "fyr
en eptir míðaptan, þó með þeim nríkvæmarí akvörðunum, sem til

eru teknar í tilskipun þessari", falli burt, en þó tekur hún ekki til
neinar af þessum nakvæmarí akvörðunum, heldur stíngur að eins
upp á, 2., "ao allar þær ákvarðanír, sem í nefndri til sk. eru bundnar.
vi'b miðaptnnshelgina, verði skildar þar eptir". Eg get nú ekki
betur skilið, en alþíngi yrði a'b athlægi í augulll stjórnarinnar, ef
það sendi henni slíka bænarskrá. er færi því ;i flot, a'b þessum stúf
yrði kippt aptanaf 1. gr., og a'b allar nákværuarl ákvarðanir yrði
skildar þar eptir, það er með öðrum orðum, að blðja koming vorn
að skipa mönnum, að skilja ákvarðanir eins lagaboðs eptir einhverju
út í bláinn, sem þó ekki er til í lagaboðínu sjálfu. Af þessum astæð-
um vil eg sty'bja uppástúngu hins heiðraða þíngmanns úr Suður-
Múlasýslu, um, að málinu verði vísað til nefndarinnar aptur, Treysti
hin heiðraða nefnd ser ekki til, a'b koma fram með neitt betra en
þetta, nú! þá er ekki annað, en að hún komi aptur fram á þíngi'ð
og "erklæri sig fallit" (J: lýsi því yfir, að hún se r.iðþrota).

P. Petursson: Mer þykir það skrítin skoðun, sem hinn heíðr-
aði þíngmaður hefir á ætlunarverki nefndanna, þar sem hann vill
binda þær víð bænarskrár þær, sem þeim eru feingnar; en eg held,

að nefndinni standi frjálst fyrir, hvort hún fer meira eður minna
eptir bænarskránum. En þar a'b auk voru þau einstöku atrlbl, sem
hinn helðraðl þingmaður minntist á, eingan veginn tekin fram í
uppástúngu þíngmannsins úr Dalasýslu, heldur var það í fylgiskjali.
Eg er og hræddur um, að ef t. d. 20 bænarskrár kæmi inn á þíngíð
Illll líkt efni og nefndin ætti að rekja þær allar og þræða, þá mundi
eigi mörg mál verða útkljáo á þínginu. Hinum heíðraða varafor-
seta þótti nefndin hafa gjört litla breytíngu á tilskipuninni með þYÍ
a'b stytta einúngis 1. gr.; en það er einmitt mikil breyting, Þ\'Í mið-
aptanshelgln geingur í gegnum a II t lag a boð i ð. En þar sem
hinn heiðraði vamforseti var hræddur um, að alþíngí yrði a\) at-
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hlægi í augum stjórnarinnar, ef uppastúuga nefndurinnar feingi fram-
gáng á þinginu, þá efast eg stórlega um, að hún se svo athlægin,
eins og hinn heiðraði þingmaður ætlar hana, en eg skal ekki fylgja
þíngmanninum leingra í þessu efni, því það er ekki málinu til upp-
lýsíngar. Eg er al) vísu ekki vel kunnugur dönskum lögum, en þó

svo kunnugur, að þar eru til ýms lagaboð, sem þurfa að skiljast
eptir seinni ákvörðunum, og ef nokkur vandi rís af skilníngi þessara
laga, þá verða menn að gæta þess, að það er dómendunum ser í
lagi ætlað, a'O skera úr, hver sá retti skilningur er. þa'O er og
höfuðástæðan til óiÍnægju alþýðu, að helgin var stytt, frá því, sem

hin eldri helgidagatilskipnn fr<Í 1746 ákveður, 8\'0 að þegar hún
er leingd og látin n<Í til alls helgidagsins, þá verður allt annað í

.tilskipuninni almennÍngi auðskildara. Annars hefi eg ekki heyrt í
ræðu varaforseta framíærða eina einustu. ástæðu, sem geti veikt Þ<Í
sannfæringu mína, a'ð nefndin hafi valið hinn bezta veg, því ef hiin
hefði tekið alla tilskipunina, þ:í. hefði orOi'ð kák úr öllu og geflð til-
efni til óteljandi ósamhljó'Oa breytíngaratkvæða. Hinn heiðraði vara-
forseti skildi ekki Í þYÍ, al) væri tilskipunin göð, þá gæti ekki á-
vöxturinn verið vondur, en hann gáM ekki a'ð því, að rótin af þessu
tre er ekki he'Oan, og að þa'ð eru ekki öll tr e, er þrífast Í loptslagi
voru. Mannleg náttúra er breysk, og grípur hvert tækifæri, sem
lögin gefa, til að mísskllja þau <Í þann veg, sem miður sæmir.
Grundvallarskoðunln í nefndarálitinu er greinileg, og miðar til að
burt rýma óánægju alþýðu með miðaptanshelgiua. þíngi'ð ræður nú,
hvort málinu skuli vísab aptur til nefndarinnar, en mer þykir þa\)

undarlegt, ef svo yrði gjiirt, áour en menn hafa hrakið nokkuð í
nefndaralítlnu, því þa'ð væri ekki til annars en til að meiða nefnd-
ina og setja úlbúð milli þíngmanna, og væri það hættulegt, ef slíkt
yrði gjört að reglu, eður réttara sagt að óreglu; en eg vil segja
þíngmönnum það, a<l nefndin hefir ekki hrapað að þessu áliti sínu,
heldur komizt al) því eptir hinga umhugsun.

Framsáoumaður : Eg hefi fáu við það a'ð bæta, sem hinn
heiðraði 3. konúngkjörni þínginaður nú mælti, og sá dauðadómur,
sem UIJP hefir verið kveðinn yfir nefndarálitinu, hefir ekki breytt áliti
mínu, og þar sem hinn heiðraði varaforseti sagði, að þíngib yrði
til athlægis, ef það fellist á nefndarálltíb, með ab vilja breyta binni
nýju löggjöf um helgihaldið, þar el) helztu og beztu menn þíngsins

185'1 hefði haft þetta IIIál til meðferðar, þá vil eg leyfa mel' al)

geta þess, aG mc'ö þessum orðum hefir honum orðið það, að dæma
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þíngið nokkuð hart, því viðlíka hefir átt ser stað um verzlunarlögin.

Annars held eg, að stjórnin se ekki svo "athlægin«, að hún muni
henda gaman að þínginu fyrir það, að það vill ekki kæfa niður
gubræknistilflnníngar þjóðarinnar. Þa~ er ekki til neins, að fá mer
sem nefndarmanni málið aptur, en hitt er á þíngsins valdi að fella
málið, og skal eg ekki eyða mörgum orðum að því, Nefndinni hefir
verið álasað fyrir það, að hún hafi eigi vandlega gætt og fylgt
bænarskránum, en það er ekki rett gjört, því grundvallarutriðið í
öllum bænarskránum er SlÍ breytíng, sem nefndin hefir gjört ;i 1.
gr. tilskipunarinnar, og er þetta atriOið beinlínis tekið fram. Eg er
ekki mjög svo mótfallinn viðaukaatkvæði þíngmanns Eyfirðínga, ef
meðnefndarmenn mínir samþykkja það. það er misskilníngur, að
ver vildum 1'<i tilskipunina numda úr WgUIlI, það var aldrei ætlun
vor, heldur að hún yrði öll löguð eptir breytíng 1. gr. Hinuni

heíðraða varaforseta og sumum öðrum þótti þetta of mikil breyt-
ing; aptur öðrum þykir, að nefndin hafi breytt of litlu, og el' þetta
ástæða fyrir að ætla, að nefndin í breytíngum sínum hafi farið matu-
lega Iangt.

H. G. Thordersen : Eg er samdóma mínuni helðruóu llICC-
nefndarmönnum í því, að það muni ekki verða til nelns að fá nefnd-
inni málið aptur, því eg verð að játa, að eg fyrir mitt leyti se mig
ekki færan um að breyta tilskipuninni svo, að eg se viss um, að
landsmenn verði ánægðari með hana eptir en áou!'. Annars vona
eg, að þingmenn sjái, að það þarf meiri tíma, en þíngtíminn leyfir,
til a\) breyta þessari tilskipun, og þa\) er aðgætanda, að það er örð-
ugra a\) Ma til Iagaboð upp úr öðru, en að semja nýtt.

G. Einarsson: Hinir heiðruðu meðnefndarmenn mínir hafa mí
svarað þeim þíngmönnum, sem mælt hafa á móti nefndarálitinu,
og ætla eg því ekki að fjölyrða um það; einúngis vil eg geta þess,
að þegar hinn mikils virti oaraiorseti var að spá fyrir forlögum
nefndarálitsins, kom mer það til hugar, er hann sagði fyrir skemmstu,
að menn væri farnir að "hyekkjast á þessum spádémum" her á
þíngsalnum, það yrði sem se optast lítið úr þeim. A\') öðru leyti
vil eg gjöra grein fyrir skoðun minni, eptir að rnalíð kom Í nefnd.
þó að eg skilyrðislaust skrifaði undir nefndarallt það, sem her ræðir
Ulll, af því það ali vissu leyti fór í sömu átt og vilji minn var til,
þá hvorki var eg eða er ánægður með afdrif málsins hj,í nefndinni;
en betri var þau ekki ali fá með því ali nefndin heldist sanian. Eg
he~i að vísu getað gjört agreiníngsatkvæði og tekið tilskipunlna 1U1-
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kvæmar fyrir, en eg þóttist sj1í fyrir, að á þeirri leio mundi mer
mæta þcir erfiðleikar og métspyrnur, sem eg yrði ekki fær Ulll að
sigrast lí. Málio er svo yflrgrlpsmíkið og vandasamt, ao það verour
ekki skoðað til hlítar á stuttum tíma; þó að nú se or()io tíoroott
um það í sveitum, þá er það eingan veginn svo undir búið þaðan,
sem vera skyldi; her eru margir af þeim þíngmönnum, sem voru á
þíngi 1853, og sem víst eru ekki meðmæltir miklum breytíngum á
tllskípuninní, þeim er styddi að þVÍ, að gjöra hana strangari, heldur
leita fyrir ser, og þeyta skeggbroddana í þá átt, sem þeir halda að
minnst se ruótstaðan fyrir; loksins mun varla mögulegt, að laga þá
nú gildandi tilskipull um helgihaldið svo, ao hún verði við Ísland~
hæfi eður í anda þjóðarinnar. Hún er sprottin af danskri rót og
verður ætíð dönskuleg. þetta var það, sem hamlaði mer frá að
gjöra ágreíuíngsatkvæði ; mer þótti líka dálítio unnið, feingist hið
mesta hneyxlið afnumið, sem se: miðaptanshelgín, með því ao þar
af hlýtur að leiða talsverða bót í tilliti til anda og þyðíngar til-
skipunarinnar í framkvæmdarlffiuu. Þíngmaour EyfirOínga bar upp
víðaukaatkvæði áoau, sem mðr þykir líklegt at'> nefndin hafi ekki lí
móti, að minnsta kosti ekki eg, því að áþekkum víðauka val' hreift
í nefndinni, þó ao hann kæmi ekki fram í ncfndarálitinu sem beint
uppastringuntrlðl.

J. IÚ'istjánsson: Eg kannast við það, ao á alþingi 1853 var
stefna sú, sem álitsskjalið til helgidagatilskipunarinnar tók, mðr ekki
::i e III gebfelldust, og tilskipunin er mer ekki heldur geOfelld núna;
henni er ao vísu hrdsað af sumum fyrir þann guðrækilega blæ, SCIll

111ín hafi á ser, en mer þykir ekki nóg, að hún hafi guðrækilegan
blæ, sem einúngís er á yfirborðinu, heldur ætti hún að bera í ser
guðrækílegan anda, tíl ao blasa þeim Í brjóst, el' eiga að hlýða henni.
Eg ætla bezt, að nefndin aohyllist breytíngaratkvæði þíngmanns Ey-
flrðínga, þVÍ þá eru líkur til, að frumvarpið feldi í ser þjóðlegari
hugsunarhátt, cn þó eg játi, ao dálítið se áunnio viO breytíngu nefnd-
arinnar, er það eingan veginn það, sem mer finnst, að mestu máli
skipti í þessu efni.

J. Sigurðsson: Eg fyrir mitt leyti get nú ekki annað en verið
samþykkur þeirri heiðruðu nefnd.. að hún hafi gjört það rétta og sitt
hið bezta, ao fara ekkert ítarlega út í breytíngarnar ,'i\) þessa til-
skipun, því eins og eg gat um við Inngangsumræðuna, geta mjög
ítarleg lög orÚÍo ólög, og eg el' nefndinni samþykkur í því, að það
eina, sem valdið hafi óánægju Iólks eður svo að segja hneyxlað það
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sé, að (sem kallað er) klípið hafi verið aptan af sunnudeginum, og

verði hann nú gjörður löghelgur til kvölds, se mesti gallinn lagaður,
og hefði sú uppástúnga verið borin fram her á þíngi 1853, þá mál
þetta ur undirbúið, mundi eg fúslega hafa "eitt því atkvæði, og
mun líka gjöra það ; en jafnvel þó mer, nú sem kornið var, ekki
virtist nein serleg nauðsyn til fyrir þínglð, að fara að taka málefni
þetta þess vegna til nefndar, og nýrrar umræðu og fyrirhafnar, þar
mer virtist, a~ liínaðarhattur manna mundi verða og vera sá sami,
þó tilskipunin stæði, eins og hún var komin, þar eg líka s,í nefnd
og þínginu ékleyft, jafnvel þó farlð hefði verið hið ítrasta eptir öll-
um þeim bænarskram, sem um þa~ efni voru komnar, aQ gjöra laga-
boðið svo, aQ öllum líkaði vel. En nú vil eg geta þess, aQ mer er

ekki öldúngis grunlaust um, aQ eptir uppástúngu nefndarinnar, með
aQ stytta fyrstu greinina, geti sumum orðið vafasamt, hvað laung að
helgin skuli vera, og er það einkum tvennt, sem eg vil benda til,

fyrst, þar orðíð, "ein7cum 'Um messutimann/', stendur, geti sumir
skapað ser, aQ helgin standi ekki nema fram yfir messutímann, og
annað, sem gæti þá stutt þá meiníngu, að 9. greinin til tekur, að bæna-
dagurinn, og fyrstu dagarnir í stórhátíðunum skúli vera helgir til
kvölds, sem ekki þyrfti aQ taka fram, ef allir löghelgir dagar skyldi
vera það. þess vegna, til að styQja uppástúngu nefndarinnar, áskil
eg mer rett til, HQ gjöra þaQ viðaukaatkvæði við hana, aQ seinni
partur af 9. greininni í helgidagatilskipuninni verði líka felldur í
burt; orðið "einkum um messutirnann/' mætti líka leiða í spursmál ;
en eg læt nóg rætt um það að sinni.

H. Kr. Friðriksson: Eg var einn af þeim, er gaf atkvæði mitt
fyrir nefnd í þessu máli, og datt mer þá ekki í hug, að hún mundi
ekki gjöra aðrar breytíngar, en Mn hefir gjört, heldur aQ hún mundi
laga tilskipunina alla. Eg get ekki gjört mikið úr því, þó sunnu-
dagurinn se al) nafninu til gjörður helgur til kvölds, meðan ekkert
er lagt við afbrlgðunurn ; því eg er viss um, að ef menn ríða út og
slarka í sveltlnnl ,'egna þess, aQ sunnudagurinn er ekki kallaour hei-
lagur, þá muui þeir gjöra það eins fyrir það, þótt hann se kallaður
heilagur. En mer stendur næst ao tala um þessa tilskipun aQ því, er
Reykjavík snertir, og verður þá tilskipunin, ef uppastúnga nefndarinnar
verður samþykkt, óhafandi her fyrir Reykjavík. Eg skal taka eitt dæmi,
sem næst liggur, til HQ sýna, hversu óhafandi þessi breytíng nefndar-
innar sé, það er 4. gr. í tilskipuninni; ef nefndarupp.ístringan verður
samþykkt, m:í ekkert veita á veitfngalnisum, og eptir því mega Reyk-
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víkíngar eingan dansleik halda, hvorki ,i laugardags- ne lÍ suuuudags-
kvöldum, en það er hið sama, sem al'! segja þeim, al'! þeir megi alls
einga skemmtun hafa, og það þykir mer of hart. Í 7. gr. tilskipun-
arinnar er leyft a'ð halda sveita fundi eptir míðaptan, en samkvæmt
uefndar.ilítlnu verbur þab nú fyrirboðið, svo að þessi hin nýju lög
verða líka hörð fyrir sveitina, en fyrir Reykjavík verða þau óhafandi
og eingu betri en hin fyrri. Eg vil gefa atkvæðí mitt með því, að
f,í nefndinni mállð aptur, en annars mun eg gefa atkvæði mitt móti
nefndarálitinu svona löguðu. þao er svo margt ólíkt her í bænum
og í sveit, að það tj.ilr ekki al'! binda þetta lagabob víð hugmynd
einstakra sveitamanna, þab lagaboð, sem iÍ að vera almennt, og ekki
má koma í baga víð það, sem nauðsyn krefur.

G. Brandsson: Eg held það ætli að verða drjúgar þingræður
í þessu máli nú, eins og þær voru 1853. þó breytíng nefndarinnar
se ekki stór 110 sjá, þá vírðlst mer hún samt mildi, því eptir henni
mega menn nú ekki leggja af stað á helgidögum frá bæ sínum í
sveitinni, eður vitja um hrognkelsanet eða önnur net víð sjóinn eptir

mlðaptan, nema þetta verði álitin brýn nauðsyn. En það verbur
varla álitio svo nema má ske í stöku tilfelli, svo sem þegar brim
og ógæptir hafa leingi tálmað sjósóknum, en opt getur þó svo á stað-
ið, að hinu undanteknu, að þessa se nokkur þörf. Aour áleit marg-
ur maður, að þetta væri ósaknæmt, úr því mibaptan væri komið, og
þetta við gekkst þó, lÍ meðan hin eldri löggjöf um helgldagahaldíð

var í fullu gildi; sýnir þetta eitt með fleiru, ao menn álitu hana of
stranga, og ao hún þurft! breytínga við. Nú þykir þessi of lin, svo
það er ekki hægt, að gjöra svo öllum líki. Menn hafa talað Ulll út-
reiðlr og slark á sunnudögum, en ekkert band er lagt lÍ það í breyt-
íng nefndarinnar, og það hef ol þó nefndin átt að gjöra. Menn hafa
og borið fyrir þjóðarviljann, en eg get ekki kallað það þjóðarvllja,
þótt nokkrir menn sendi bænarskrá og æpi um breytíngu á lagaboðí,
sem er lítt þekkt og lítt reynt, því hver veit, nema það kourí bæn-
arskrá til næsta alþingis, nm, ao stytta aptur helgina, frá því, sem
nefndin hefir nú sninglð upp á. Nú hefir nefndin kippt aptan af 1.
gr. og það einmitt þeim orðum, sem eru eins konar inngángar til
annarar greinar, hvar undantekníngar eru gjörvar frá þeirri aðal-
reglu, sem tilfærð er í fyrstu grein; en Hví eg spyrja, hvað verður
þ,i leyfilegt eptir 2. gr.? Eg fyrir mitt leyti vildi óska, að tilskip-
unin stæði óhögguð, þdngað til menn gæti yrkt upp á nýjan stofn,
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ef þeim ekki geðjaðitit betur að henni, þegar fram liði stundir, og mun
eg greiða atkvæðl í þessa stefnu, þegar að því kemur.

P. Petursson: Af því að hinn heiðraði þíngmaður Mýrasýslu

var hræddur um, að sumir mundi misskilja orðln , "einkum um messu-
timann", sem standa í 1. grein, og álíta, að helgin næði eigi leingra
en messutíminn, þá vil eg geta þess, að það er tómur misskilníngur,
því í orðunum "einkum um messutimann" liggur, að það sæti meiri
hegningu (qvalificeret Straf), ef brotið er um messutímann, og þess
"egna má ekki sleppa þessum orðum. Þíngmaðurinn studdi þetta
álit sitt við 9. gr. tilskipunarinnar; en ef nefndin hefði átt ao fara
inn í serhvert einstakt atriðí tilskipunarinnar og breyta því eptir 1.
gr., þá hefði hún Ielngið nóg ao gjöra; og sú uppastiinga nefndar-
innar, að öll tilskipunin skyldi skiljast eptir 1. gr., eins og henni er
breytt, virtist fullkomlega ljós, svo að það fellur burt af sj.ilfu ser
úr tilskipuninni, sem bundið er vlð mtðaptanshelglna. Hinum helðr-
aða varaþíngmannl Reykvíkínga vil eg svara með h.ílfyrðl ; honum
þótti 4. gr. óhafandi eptir uppástringu nefndarinnar, því þá yrði allar
skemmtanir og dansleikar bannnbír ; en í greininni stendur ekkert um
dansleikina, og því ern þeir eigi bannaðir, Hinn sami þmgmaður
kvartaði yfir, að þá yrði ei sveltafundir haldnir; en eg held, ao sjald-
an beri svo bráðan að með þá, að ekki megi fresta þeim til næsta
rúmhelgs dags. En ef það er ml satt, sem varaþingmaður Reykvík-
Inga fór fram á, þá sýnir þao þó ei annað, en að sín lög þurfi fyrir
hvort, sveit og kaupstaðí ; því eg vil ekki láta 50,000 gjalda 10,000.
Einn þingmaður, sem eg ei veit hvort eg skal heldur telja með
sveltamönnum eða kaupstabarbrium, kvartaði um, að menn mætti ei
vitja um hrognkelsí á sunnudagshöldum , en unikvörtun hans er á
misskilníngi byggð, þVÍ þess konar vinna er í tilskipuninni leyfð um
þann tíma, sem þar er talinn helgur. Mótmæli þau, sem fram eru
komin gegn nefndaráliti nn, nægja mer ei, því sitt vill hver, sumir
vilja eingu breyta, og sumir vilja öllu breyta. Eg efast ei nm sann-
færingu þeirra manna, sem þykir helgin nógu la ung, en eg get held-
ur ekki efazt um sannfæríngu hinna mörgu, sem þykir helgin of stutt,
og álít eg, að ver eigum fremur að styrkja þessar guðrækilegu til-
fínníngar, en veikja þær.

Jón Guðmundsson: Eg get ei seo, að nefndin hafi fullnægt
ætlunarverkl sínu, og ræður þíngmanna, einkum þíngmannsins úr
Mýrasýslu, varaþíngmannslns úr Reykjavík, o. fl., og hin margvíslegu
breytínguratkvæðl, er menn hafa nú fundið nauðsyn ,í að hreifa, lýsa
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því bezt, að meðferð nefndarinnar hefir ekki verið nema k.ik og
hálfverk ; eg vildi nú að vísu aldrei nefnd í þessu máli, enda veitti
ekki af 30 breytíngaratkvæðum eða meir, ef vel ætti að vera, til
þess að nokkurt vit gæti orðið úr nefndarálitinu ; og vil eg því enn
fylgja því fram, a'ð málinu verbí vísað til nefndarinnar aptur, til

nýrrar meðferðar.
Framsögumaður : Eg verð a'ð mótmæla því, sem hinn heíðr-

aði varaforseti nú sagði, og sumir aörir hafa fært til, ao meðferð
nefndarinnar á málinu væri kák og h.ilfverk, einkum vegna þess, a\)
nefndin hafi ekki farið eptir hverri bænarskránni og uppásningunum,
sem henni voru feingnar í hendur, því þess ber a'ð gæta, að þíng-
menn eru ei skyldir til að fara eptir ö'ðru en sannfæringu sinni, en
alls ekki að byggja álít sitt á bænarskr.im, nema að því leyti sem
þær samrýmast sannfæríng nefndarmanna ii málunum. Eg get ei
annað en samhryggzt varaþíngmannl Reykvíkínga, ef hann verður að
sjá af dansleikunum á sunnudögunum - ef uppástúngur nefndar-
innar fá framgáng - fyrir það , að löghelgi sunnudagsins verbur
leíngd, úr því honum þykir svo mikið um a'ð gjöra, að Reykvíkíngar

missi ei af þvílíkum dýrgripum sjálfan sunnudaginn. En það kom
mer ei á óvart frá hinum heiðraða þíngmanni Gullbrfngusýslu, eptir
því sem honum á'ður jifnast hafa f<lrizt or\) í þessu máli, þó hann
núna vildi ei gefa atkvæði sitt fyrir máli þessu eða nenfndarálitinu;
mer heyrðíst hann annars núna helzt setja fyrir sig, a\) ei mætti vitja
leingur á sunnudegi "gráslcppunctannaÚ

, en hann get eg þó huggað
með því, a\) þa'ð er ei bannað að vitja um þau á helgidögum, held-
ur er það leyft eptir 2. gr. tilskipunarinnar. Menn hafa meðal ann-
ars, talið það tilskipuninni 28. marz 1855 til gildis, a'ð hún hafi verið
svo vel úr garði gjör\) af þínginu 1853, að ei se nú þörf á að breyta
henni svona nýrri, en eg blð þess gætt, að tilskipunin kom ei eins
út og uppastúngur alþíngis til hennar voru, heldur var henni breytt
ytra, eptir að hún kom frá alþingi, og sama er að segja um sum
önnur lög, sem alþíng hefir be'ði\) um breytíngu á, þó þau hafi verið
nýútkomin, t. a. m. verzlunarlögln. Eg veit ei, hvers vegna hinn
heiðraði þingmaður Gullbríngusýslu vill vefelngja þao, a~ þjöðar-
vlljinn heföl kornið í ljós í bænarskránum til þíngsins, um breyt-
Ingu á þessari tilskipun, þó ein gin af bænarskrunum hafi verið samin
í Gullbríngusýslu, eða komi saman vi\) skoðun hans á þessu máli.

G. Brandsson: Þa~ mun þó ekki dæmalaust, að menn her í
bænum hafi verið sektaðir fyrir a~ fara fram í hrognkelsanet fyrir
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mlðaptan :i helgidögum, enda þó sumum hafi virzt þeir þurfa a~
leita ser bjargar Ilm það leyti fyrir sig og hyski sitt. Eptir helgi-
dagalögunum mína mega lestaferðamenn verala eptir míðaptan ; en
nú geta þeir það ekki eptlr- uppéstúngu nefndarinnar og getur þeim
þó ii stundum or~i~ þetta bagalegt ýmsra orsaka vegna; sjóvegsmenn
mega það heldur ekki, hvað sem víð liggur, og kaupmenn mega ekki
skipa út í skip sín, hvernig sem ii stendur með veðráttu og aðrar
kríngumstæður, svo eg held, þegar á allt er lltíð, að þessi breytíng
verði ekki til batnaðar.

Frameáoumaöur : Eg se ekki önnur rá~, en eg verði nú a~
ráðlegg]a þessum helðraða þingmanni ab taka ser það breytíngarat-
kvæði, a~ helgin verði mí stytt til klukkan 4 á helgum dögum I?!

Forseti: Eg ætla nú, ao málið se orðið SYO ljóst, a~ þínginenn
megi nú geta gefið atkvæði um, hvort því skuli vísa aptur til nefnd-
arinnar eða eigi, eptir 70. gr. alþfngistilskipunarínnar.

Var síðan geingio til atkvæða um, hvort "Ísa skyldi málinu til
nefndarinnar aptur, og var því hrundið með 17 atkvæðum gegn 3.

ll. [(1'. Friðril.sson: Eg :ÍBkil mer það víbaukaatkvæðl til vara,
ao tilskipunin standi óbreytt fyrir Reykjavík, ef nefndaralitíð verður
samþykkt.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, álít eg undir-
búníngsumræðu þessa máls Iokíð.

Eptir dagskránni kemur þlí til umræðu malíð um ölmusur við
prestaskólann. Nefndarálitíð var afhent framsögumanni, prófessor P.
Peturssyni, og las hann það upp, svo látandi :

"Hio hefðraða þing hefir kosið oss undirskrifaða í nefnd, til að
segja álit vort um bænarskrá frá þíngmanninum úr Strandasýslu, er
fer því á flot, að alþíngi með þegnsamlegri bænarskrá til konúngs
leitist vib ilO fá ölmusum fjölgao og húsaleigustyrk aukinn víð presta-
skólann. þetta mál höfum ver tekið til nákvæmrar íhugunar og skul-
um nú leyfa oss ab skýra þínginu frá áliti voru um það á þessa leib :

Þegar hinn nýi latínuskóIi í Reykjavík var byggður, var þar
ætlað svefnherbergi fyrir 10 stúdenta, er gánga kynni á prestaskól-
,ann, og ein stofa til fyrirlestra, ásamt ljósum og eldívíð ; en seinna
var þessu þannig breytt, að prestaskólamennirnir feingu húsaleigu-
styrk, sem nú eru 30 rdI. fyrir hvern, og stofur voru leigðar út í bæn-
um til fyrirlestra. Enn fremur hefir styrktarsjóour háskólans í Kaup-
mannahöfn gefio 3 ölmusur til styrktar fyrir þá, sem gánga á presta-
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skólann. þetta el' allur Blí opinberi styrkur, sem stúdentar á presta-
skólanum fá, og verðum ver að álíta hann mjög ónógan, bæði með
tilliti iii þess, hversu kosnaðarsamt það er að lifa í Reykjavík og til
hins, hvernig efnahag landsmanna er yfir -höfuo varlð. Nú sem stend-
ur, gánga 10 stúdentar !Í prestaskólann, og það lítur svo út, sem þessi
skóli se að verða sóttur betur og betur; af þessum 10 stúdentum
geta að eins einir 3 Ieíngtð ölmusu, (sem þetta ár hafa verið hækk-
aðar eins og í latínu skólanum frá 80 rd!. til 100 rdl. In' er), eða 6,
ef hver feingi hálfa; en eptir því sem her er ástatt, hrökkur ekki
heil ölmusa til ao borga fæði og þjónustu þá 9 mánuði, sem lestr-

arárið varir, svo að hlutaðelgandi stúdent verour af sínum eigin ram-
leik, þó hann hefM heila ölmusu, ao leggja ser til föt og bækur,
o. s. frv., og mun það ekki ofhermt, að hver stúdent, sem á presta-
skólann geingur, verði árlega til að kosta allt að 200 rdl. Þegar nú
þess er gætt, atl flestir þeirra, sem nema bókmenntir og verba prest-
ar hel' á landi, eru annaðhvort prestasynír, hvar af allur fjöldinn er
f,ítækur og hefir í árlegar tekjur frá 200 - 300 rdl., eða bændasyn-
ir, sem ekki hafa annað við að styðjast, en arðinn af búi sínu, eða
munaðarlausir únglíngar, þá liggur það í augum uppi, hversu erfitt
hlutaðelgendum muni veita, eins og nú er ástatt, að lúka lærdórns-
íðkunum sínum af yio prestaskdlann. þess ber og að geta, að þó

lestrarárið ekki standi yfir nema 9 mánuði, byrjar þó ekki burtfar-
arprófið fyr en í miðjum ágúst-mánuði, og verða stúdentarnir þann-
ig að dvelja her seinna ário í nærfellt 11 mánuði og fara á mis
við þá atvinnu, sem sumartíminn gefur kost á. Enn fremur skulum
"er leyfa oss að geta þess, að eptir því sem til hagar her í Reykja-
vík, er það orðið ómögulegt að fá þokkalegt húsnæði, ljós og eldi-
víð í 9 til 11 mánuði fyrir eina 30 rdl. og það er naumast, að þessi
húsaleiga geti hrokkíb, þó 2 og 2 búi saman, sem ekki verour ætíð
komið við; hvers vegna brýn nauðsyn virðíst til, að húsaleigan einn-
ig se' hækkuð. Eins og það mun vera satt, sem tekið er fram í bæn
arskranní, að sumir hafi þegar orðið að hætta "ið lærdémsíðkanír
sínar af efnaskortí, þannig getum ver og skilið í því, að það se á
góðum rökum byggt, sem þar segir: "að hjá almenníngi se vaknabur
kvíði fyrir því, að þessari stofnun, sem þegar hefir borið heillavæn-
legan ávöxt, muni af áðurtöldum orsökum hljóta að fara hnignandi
nema í tíma se við gjört". Ver getum ekki heldur leitt hjá oss að
taka það fram sem verulegt atriði í þessu máli, að s,í kostnaður,
sem lærdémsiðkunuunrn her á landi er samfara, stendur ekki í neinu
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rettu hlutfalli "iú þær sarlltlu embættistekjur, sem prestaköllunum
fylgja yfir höfuð að tala.

Af þessum ástæðum er þab elndregíð álit nefndarinnar, ab brýn
nauðsyn beri til, að fjölga ölmusulll og auka húsaleigustyrk vm prest-
askólann, eins og bænarskráin fer fram á, og treystum ver því, að
"or allramildasti komingur og stjórn hans, sem hefir l:íti'ð ser SYO

annt um, a'ð efla andlega framför land" þessa, muni mildilega veita
þessu máli áheyrslu og nauðsynlegt fe til þess úr ríkissjó'ði, ef hið
heiðraða þíng, eins og ver fastlega viljum ráða til, sendir um það
þegnlega bænarskrá ; og má því fremur treysta þessu, sem presta-
skólinn í raun réttrl er ekkí annað en útvíkkun þeirrar guðfræbís-
kennslu, sem latínusk6linn veitti presta efnum, á'ður en prestaskólinn
var stofnaður.

Af áour8ög'ðum astæðum leyfum "er oss, að raða þínginu til,
ll'ð senda konúngl þegnsamlega bænarskrá um þetta mál og beiðast
þess, að ölmusum ,'i'ð prestaskólann verði fjölga'ð og húsaleigustyrk-
ur aukinn, þannig, að :

1. þremur ölmusum verði bætt vio þær, sem nú eru, með sömu
upphæð, og

2. húsaleigustyrkurinn hækkaður um tuttugu dali fyrir hvern stú-
dent á prestaskólanum.

Reykjavík, dag 8. júlíménabar 1857.

P. PeturSSOn. Á. Einarsson. B. Johnsen".
form. og framsðgum.

Framsögumaður : Mál þetta er í sjálfu ser svo einfalt og ó-
brotið, og þíngmenn gáfu því svo fúslega atkvæði, ao nefnd yrði
kosin í þetta mál, að eg álít óþarft að fara um það mörgum orð-
um. En eg get þó ekki annað, en láti'ð það í ljósi, hversu mer
þykir það gleðilegt, a'ð bænarskráin er sprottin upp hjá böndamanní,
því þa'ð er ekki að eins gle'ðilegt fyrir mig, heldur er það einnig
gleðilegt yfir höfuð, a'ð sjá, hvernig bændastéttín, þessi stett, sem
kalla má stofn landsins, tekur þátt með embættismönnum í kjörum
menntastofnana her á landi. Eg finn mer og skylt ao votta hinum
heiðraða uppástúngumanni þökk fyrir hönd prestaskólans fyrir þessa
uppástúngu sína.

E. Ó. Kúld: Eg vildi að eins hreifa því, hvort þessi 20 dala
húsleigustyrkur se ekki heldur hátt metinn; því eptir því verður
húsaleigustyrkurinn fyrir hvern einstakan stúdent 50 rd., og finnst
mer hann verba of hár í samanburði "i'ð húsleigustyrk þann, sem

111



veittur er embættismönnum her í Reykjavík, sem eiga konur og börn
og sem því þurfa meir en helmíngi stærra húsnæði.

Framsögumaður : Eg get þó eigi se'tl, a'tl það se of mikið no
biðja um, að hver stúdent á prestaskólanum fái 50 rd. í húsleigu-
styrk, því það er ekki of mikið, eptir þYÍ sem húsi eiga er nú orðin
dýr hérna í Reykj a,' ík, því nú kostar ein stofa fyrir einn stúdent
3 rd. um mánuðinn, brenni og ljós verbur og at meðaltali 2 rd.
um mánuðinn, það verður því 50 rd, í 10 mánuði. þetta væri nú
reyndar líti'tl eitt of hátt, ef stúdentar væri ekki Yi'ð prestaskólann
nema 9 manuði, eins og til er ætlazt í reglugjörbínní ; en mí ern
þeir 11 mánuði seinna ári'tl og 9 mánuði hið fyrra, svo það verður
einmitt 10 mánuði at meðaltali, og þess vegna get eg ekki se'ð,
að þetta se of hátt metið, en það er sjálfsagt á valdi þíngmanna,
ef þeim þykir húslclgustyrkurinn of hár, að koma fram með breyt-
Ingaratkvæði um það.

1·~ Finsen: Mer finnst málefni þetta vera af þeim, sem venju-
legast eru af embættismönnum þeim, sem næst því standa, borin
fram fyrir stjórnarherrann til úrskurðar, og ímynda eg mer, að ef
svo væri a'ð farið, mundi stjórnin hafa tekið því fúslega, eins og
hún hefir nú samþykkt, a'ð ölmusumar bæði á prestaskólanum og
latínuskólanum væri hækkaðar og þeim fjölgað vi'ð skólann. Eg
leyfi mer því a'ð biðja hinn heiðraða framsögumann að skýra frá,
hvort ekki mætti víð hafa þessa aðferð vlð þá her umræddu npp-
ástúngu.

Framsögumaður : Ef hinn heiðraði konúngkjörni þingmaður
hefðl talað Yi() mig á'tlur um þetta mál, þá hefði eg getað frætt
hann um það, a() forstöðumaður prestaskólans hefir áður farið þann
veg, er þíngmaðurinn gat um, og Ieítað til stjérnarhcrrans um, að
fjölga ölmusurn víð prestaskólann. En nú er það kunnugt, að ölm-
usurnar við prestaskólann eru ekki veittar úr rfkissjéðnum, heldur
úr styrktarsjóð háskólans; stjórnarherrann bar því þessa bæn upp
fyrir háskólastjórnina, eu fðkk neitandi svar frá henni. Fyrir þessa
sök get eg ekki verið því .mótfallinn, að rnalið gángi þann veg, sem
það nú hefir tekið, og það því fremur, sem eg verð að álíta hann
í sjálfu ser eins löglegan og eins góðan, eins og hinn veginn, a'ð
leita til stjórnarherrans í gegnum "Ephoratið((, einkum nú, þar e'tl
eg veit, að það hefir mælt fram með málinu víð stjórnina og henni
er því kunn meiníng þess. Stjórnarherranum má og vera þessi
meðferð málsins til mikillar tryggíngar, því her eru margir menn á
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þínglnu, sem eru nákunnugir efnahag landsmanna; en eg hefi verið
her í Reykjavík svo leingí, all eg get ekki verið því eins kunnugur
og þeir. Fyrir því verð eg að álíta, al) það hljóti a\) verba til veru-
legrar meðmælíngar hjá stjérnarherranum, þegar þessi bæn kemur
frá þingmönnum, sem híngað eru komnir rir öllum héruðum lands-
ins, og að hún muni því áorka meira, en ef hún kæmi frá mer og
,)Ephoratinu", sem ekki þekkjum eins vel til efnahags manna út
um landið, eins og þeir, því her er um það a\) gjöra, hvort stúdentar
þurfi þessa styrks mel) eður ekki, en það er komið undir því, hvort
efnum landsmanna er svo varlð, al) þeir þurfi styrksins yi\) eður
ekki. Eg tek það því fram aptur, al) það munl verða máli þessu
mjög mikil) til styrkíngar, ef bænin kemur he~an frá þínginu studd
mel) atkvæðafjölda þíngmanna,

H. Kr. Friðriksson: Eg er samdóma nefndinni í því, að það
se brýn nauðsyn til, a~ bera þetta mál upp fyrir stjórnina, einkum
þegar eg hefi heyrt það af hinum helðraba framsögumanni, að þessa
hafi áður verlð farlb á leit við stjórnina, en ekki feingizt. Þa\) er
og að minni hyggju skylda stjórnarinnar, að sjá fyrir prestaskólan-
um, og það er ný hvöt fyrir hana að gjöra það, þegar bænarskrá
kemur til hennar héðan frá þínginu um það, og er þá líklegt, al)
hún muni gjöra allt sitt til a\) efla þessa menntastofnun; og það
því fremur, sem prestaembættin her á landi eru ekki svo tekjumikil,
a\) þau se til mikillar upphvatníngar fyrir stúdenta, að leggja míkíð
fe í sölurnar til a\) afla ser guðfræðislegrar menntunar; enda eru
tekjur prestanna svo litlar, að þeir eigi geta kostað syni sína til
læríngar, en þó mætti briast við því, að þ.ið væri prestarnir, sem
helzt kostaði kapps um, a\) synir sínir feingi skólamenntun, og miklu
heldur en bændur. En annaðhvort verður nú að vera, að ernbættin
se svo gó\), að menn geti unnið þa() til að læra til þeirra, eður þá,
a\) stúdentum se veittur sá styrkur við prestaskólann, R\) þeir geti
neyðarlaust lært, það er með öðrum orðum : fyrst brauðín verða ekki
bætt til muna, enda þótt það hafi verlð reynt, þá verður ab bæta
við ölmusum, því annars verður sú niðurstaðan, að eingir geta komið
sonum sínum til menntunar aðrir en hinir efnabeztu embættismenn,
og væri það illa farlð.

E. 6. Kúld: Mer varð ekki fullkomlega ljóst af ræðu hins
háttvirta framsögumanns, hvort þessi 20 rd. vi\)bót Yi\) húsl eigu-
styrkinn yrði ekki nokkuð of há, og getur verið, að eg áskilji mer
um það breytíngaratkvæðí, því mer finnst þó, að ef eínhleypum
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manni veitir ekki af 50 rd., þá se 100 rd. húsleigustyrkur sá of
lítill, sem embættismenn fá her í Reykjavík, Af vírðíngu fyrir
hinum hciðraða uppastúngumanni vildi eg votta honum innilegt þakk-
læti mitt fyrir uppéstringu sína, þó það geti ekki orðið eins snjallt,
eins og hann á skilið.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til mát" álít eg undir-
brimngsumræðu þessa máls lokið, Eg vil skýra þínginu frá því, ao
eg hefi feingio skýrslu um, að hinn 3. komingkjörnl þingmaður se
kosinn formaour i fisklveiðamálinu, og varaforseti skrifari, og enn
fremur, ao hinn 5. komingkjdmí þingmaður se kosinn formaour í
fjárhags- og gufuskips-malínu. Eg get ekki nú ákveðíð dagskrá til
nrcstafundar, en eg skal l,íta birta hana SYO fljótt som verður,

Fundi slitið.

13. júlí sjöundi fundur.
Allir ;Í fundi nema hinn 6. konúngkjörni þíngmaður, er hafði

1jáú [orseta sjúkdómsforföll sín. Þíngbók frá síðaeta fundi lesin og
s.imþykkt.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur fyrst til umræðu uppá-
stringa varaþíngmanns Snæfellinga, um, ao 2 lögfróðír málaflntuíngs-
lllenn verði settir víð Iands-yflrrðttlnn, og þeim launað, og er ætlazt
til, að nefnd verbí kosin í það mál, ef þínginu svo sýnist.

Let síðan forseti afhenda varaþíngmanní Snæfellinga uppásuing-

una, og las hann hana upp, og var hún SYO hljéðandí :
"Eins og ráoa m,í af hinni konúnglegu auglýsíngu til þessa al-

þíngis, hefir konúngur vor mildilegast samþykkt þá uppástúngu al-
þíngis 1855, að tveir lögfróOir málaflutningsmenn væri fyrst um sinn
settir vlð yfirdóminn her í landi, og alítlð hæfilegt, ao hver þeirra
fái í laun 3 eða 400 rd., og er það einúngis talíb til fyrirstöðu, ao
þessu se ei þegar leingra á veg komið, að bíða yrði eptir ítarlegri
uppástúngu alþingis um þab, hvaðan fe það ætti að taka, sem á
brestur laun þessara manna, þar eð sakagjaldssjéðurínn geti að eins
lagt þeim árlega 350 rd.

Jafnvel þ6tt eg álíti, að réttast væri - eins og mer skilst
jafnvel ao megi ráða af hinni konúnglegu auglýsíngu -, llO laun
þessara málaflutníngsmanna væri greidd úr sakagjaldssjéðnum, ao svo
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miklu leyti sem sá sjóður væri fær um a() bera þau öll, þá meðan
sakagjaldssjóðurinn a() líkindum -. því ekki hefi eg reyndar óræka
vissu fyrir því - er í því ástandi, að hann ei geti lagt til öll laun
þessara málaflutníngsmanna, sem eg ætla væri hæfilega akveðln SYO,

/tö hver fái 400 rd., þá vlrðist mer tiltækilegast, að þeir 450 rd.,
sem eptir auglýsíngunni er ætlazt til að vanti, nú sem stendur, til
þeirra 800 rd., er þurfa til launa rnálaflutníngsmannanna, yrði fyrst
um sinn greiddir úr jafnaðarsjóðum amtanna, þangað til tilhögun-
inni á fe sakagjaldssjéðslns og öllum fjárhag hans væri búið að
koma í það horf, að hann gæti borið allan þenna kostnað.

Fyrir því leyfi eg mer, ab skora á híð beiðraða alþíngl, að
það taki málefni þetta til löglegrar meðferðar á þessu þíngi, og
sendi hans hátign kominginum bænarskrá um:
1. ao viö yfirdóminn í Reykjavík verði sem fyrst settir tveir lög-

fróðir malaflutníngsmenn ;
2. aö hver þeirra fái í laun 400 rd, árlega, og
3. að fe þetta greiðist úr sakagjaldssjéðnum, og það, sem á vantar,

lúkist fyrst um sinn af jafnaðarsjóðum amtanna.
Reykjavík, 11. júlí 185i.

E. 6. sou«
E. 6. Kúld : Eg vona, eg þurfi ekki að mæla mikið fram

með þessari uppástúngu, því bæði áleit þíngið 1855, að nauðsyn
bæri til, að settir væri málaflutníngsmenn viö yfirrðttlnn, og líka
fellst stjórnin á það, og einasta fyrirstaðan frá stjórnarinnar hálfu
virðíst að hafa verið sú: hvaðan taka skyldi kostnað þann, er þar
af mundi leiða. Mer finnst nú vera eðlilegast, að sakagjaldssjéður-
inn standi allan þann kostnað, er her af leíðír, en það fer með
hann, eins og með fleiri opinbera sjóöi, enn þótt þeir se her mitt í
ljósi upplýsíngarinnar, að fjárhagur hans er allur myrkri hulinn, að
menn eru jafnvissir um, að hann eigi 2 dali og kann ske 200000
rd.; hver veit þetta, nema þeir, sem reikníngana hafa seö? En af
því að stjórnin sjálf segir, að hann ekki se fær um að greiða meir
en 350 ríkisdali, verð eg /tö taka þetta trúanlegt, og hefi eg því
fyrst um sinn stúngio upp á, að leggja kostnað þenna á jafnaðar-
sjÓ() amtanna, og yrði, ef til vill, að minni hyggju, sakagjaldssjóð-
urinn, þegar fram líða stundir, fær um einn að standa allan kostn-
aðínn, Sem stendur, launar sakagjaldssjöðurínn, að eg heyri sagt,
1 lögregluþjón a() nokkru leyti og veitir honum húsaleigustyrk og
viö heldur upp á sinn kostnað húsi yfirréttarins, og læt eg það
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vera, en mer finnst samt ekki, að hús þetta þurfi kauplaust a~ ljríst
fyrir þíngstofu Reykjavíkurbæjar. h'í það er þó undantekuíng fr.i
reglu þeirri, er gildir um allt land, því hver sveit verður þar að
kosta sitt þíngInís, og hver saungirni er í því, að landið svona ó-
beinlínis lj1Íi Reykvfkíngum þínghús, sem þeir, a~ allir sjá, eiga að
leggja ser til sj,ílfir. En af þVÍ mer, eins og eg hefi sagt, er ó-
kunnugur efnahagur sakagjaldssjóðsíns, hefi eg til braðabyrgðar, svo
unilið ei dragist leingur, stúngið upp á, að leggja kostnaðinn ;i
jafnaðarsjéðu am tanna, af því eg ekki heldur gat ee'O, hvaðan ætti
fe að taka, en vel getur verið, a~ nefndin geti atringíð upp á ein-
hverju ö~ru rá~i, er mönnum geðjist betur að og sem betur á við.

G. Brandsson: Mer þykir þab nokkuð skrítið í hinni konúng-
legu auglýsíngu í ár til alþíngis, þar sem sagt er, að nú se ekki neitt
því til fyrirstöðu, a~ 2 lögfróðir málaflutníngsmenn verði skipaðir YÍo

landsyfírrðttínn, er í sömu grein auglýsíngarinnar er kvartað yfir, a'O
stjórnin sjái ser ekki færi á, a~ útvega nóg fe handa þeim til launa,
svo það hlýtur þó að vera málinu til fyrlrstöbu, meðan ekki verbur
úr því rá'ðil). Hinn heiðraði uppastungumaður hefir nú viljað gjöra
þaö með því að vísa á jafnaðarsjdðína ; en eg held þeir se ekki þeir
brunnar, sem aldrei verði uppausnir, enda mun fáheyrt, a'O þeir se
ætlaðir til launa handa embættismönnum, en það verð eg að álíta
þessa málaflutníngsmenn. Nei, jnfnaðarsjóðírnir hafa aldrei ver-
iI) til þess ætlabir , því tilgángur þeirra er allur annar, enda held
eg þa~ fari mí hvað af hverju að verða nóg, sem þeir hafa að bera;
í hitt hið fyrra sumar var það ályktun þíngs þessa, þó með mjög
litlum atkvæðamun, a'O kostnað þann, sem leiddi af a~ fram fylgja
verzlunarlögunum nýju, skyldi greiða úr sjóðum þessum; nú er þetta
orðið a~ lögum. Hvað marga skildínga fjárklá~amálio kann að draga
með ser, er ekki gott a~ ætla á; en víst er um það, a~ varbmönn-
um þeim, sem settir hafa verið milli hinna sýktu og ósýktu sýslna,
sem svo ern kallaðar, mun verba borgað úr þeim áminnztu sjóðum.
þa'O er mönnum kunnugt, að kornið er til þíngsíns frumvarp um
vegabætur. og er þar farið fram á, að kostnaður til allra þjóðvega
verði greiddur úr jafnaðarsjöðunum, svo mer finnst þeir hafa nóg að
bera, þó þetta bætist ekki ofan á, enda mun þínginu 1855 aldrei
hafa dotti~ þetta í hug, þó þa~ þá beiddi Ulll þessa málatlutníngs-
menn. Þa~ hefir stundum verið kvartað yfir, að ýmsir menn hefbi
í fra n1l11i tíundarsvík, en ef þessu ætti framgeingt að verba, mundi
þau varla verða minni her eptir en híngað til, og ef nú sauðfé fækk-
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ar í landinu til mikilla muna, eins og nú horfist til, þ,i held eg
verðl fullsett á þau fiíu lausafjérhundruð , sem þá verba eptir, þvi

ríkir menn búlausir sleppa fd þessum gjöldum eins her eptir sem
híngað til, en fátækir og frómlyndir verða harðast úti. Mer þykir
líka uppástúngan nógu stórkostleg. Eg held hverjum þessara manna
hefðl mátt nægja 300 dalir, því það vita allir, að þeir fá marga
aukaborgun - og hana ekki ætí'é svo litla - frá þeim, sem f,í
þessum mönnum mál sín til meðferðar, fyrir utan sitt hvað annað,
sem þeir í hj,herkum gæti unnið ser inn. Efnahagur vor sýnist
vera um þessar mundir á talsverðu reiki; fj;irhagsmálio liggur fyrir
þinginu, og er óseo útfall þess enn. Eg held því, ao réttast væri
gjört, að slá upp.ístringu þessari á frest í þetta sinn, og verð eg
þess vegna a'ð vera ,i móti því, a'ð nefnd se kosin, einkum þar nú
liggja fyrir þíngínu svo mörg og merkileg mríl, ao því mun veita
full erfitt, ao fá þeim af Iokíð, þó þetta g.íngl undan.

Á. Einarsson: Eg var ekki her á þíngl , er mál þetta kom
síðast til umræðu, en mer virðist, ao ekki eigi að gjöra aðgjörðir
þíngsins a'ð leiksopp íhendi ser, og verð eg því að mæla fram með,
ao nefnd verði kosin í máli þessu, og því ekki hrundið ,i burtu
rannsóknarlaust, og það því síður, sem þíngið f fyrra skipti fór þess
utan fram á, a'ð yfirrétturinn væri aukinn, og þetta því elmingís er

minni partur bænarinnar. Nefndin kann að geta feillgio einhverjar
nákvæmari npplýsíngar nm sjóM landsins, og fyrst stjórnin hefir tekíð
svo vel í mál þetta, finnst mer þínginu því skyldara , að láta ser
ekki farast illa víð það. Nefndin kynni líka, ef til vill, að stínga
upp á, ao lann málaflutníngsmannanna yrðl minni fyrst um sinn,
heldur en ao málið felli niður með öllu.

V. Finsen: Mer skildist hinn helbruðl uppastúngumaður ímynda
ser, ao sakagjalds-sjöðurinn einn væri fær nm ao standa allan kostn-
aðinn, sem her ræðlr nm; eg man nú reyndar ekki nákvæmlega,
hvað mlkið sjóðurinn hefir afgángs árlega, en stjórnin fær lÍ ári
hverju eptirrit af reikníngum sjéðslns og veit því, hvernig reíkuíugar
hans standa, og samkvæmt því hefir stjórnin þá álitio, að sjóðurtnn gæti
ekki greitt meira en 350 rd.; lÍ sakagjalds-sjóðnum hvíla ýms gjöld, sem
ekki er hægt að breyta, t, a. Ill. nokkur partur af launum 1. og 2.
dómara víð yfírréttinn, laun handa þjón rettarins. II ya'ð þingstofu-

lánio handa Reykjavíkurbæ og Seltjarnarneshrepp snertir, hefir aldrei
borgun verlð heimtuð fyrir það, ne fyrir það, ao varðhaldshús eru í
yflrréttarhúslnu, sem Reykjavík og Gullbringusýsla bnika ; þetta á ser
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stað frá gamalli tí~, enda er það yfirréttinum einginn bagi, þar pláss
er til þess í húsinu; sömulolbis er það í eðli sínu, a~ yfirréttar-
þjónninn, sem einnig er fángavörður, búi í húsinu; því það er vandi
um slíkar opinberar byggíngar, að einhver búi þar, sem falin er um-
sjón með húsinu. Þaó hefir aldrei korníð til orða, fyr en nú, að
reilmíngar sjóðsins væri prenta Nr ; reíkníngar þessir eru samdir af
landfógetanum og úrskurðaðir af stiptamtmanni og eptirrit síðan sent
af þeim til stjórnarrébsins, og að ö~ru leyti er ekki farið í meiri
lannkofa. með reiknínga þessa, en svo, að hver þíngmaður eða annar
hlutaðeigandi, er óskar að fá upplýsíngu þeim víðvfkjandí, getur
felngið a~ sjá þá. Hvað að öðru leyti málefnið sjálft snertir, þá
finnst mer sjálfsagt, a~ setja nefnd í því , þar e~ stjórnin í hinni
konúnglegu auglýsíngu hefir a~ nokkru leyti hvatt þíngíð til, að taka
málefnið til yfirvegunar, og vil eg því mæla fram með, að nefnd
verði kosin í því.

Konúngsfulltrúi: Eg verð að álíta það sjálfsagt, að þíngíð
taki þetta mál til meðferðar og kjósi í það nefnd, því stjórnin heflr
gjört rá~ fyrir, að þíngið taki þa~ til íhugunar og beri upp um það
uppástúngu.

St. Jónsson: þó a~ 2 hinir heiðruðu þjóbkjörnu þíngmenn, el'
síðast mæltu, hafi talað í gagnstæðar áttir, get eg samt samsinnt
þeim báðum, því þó eg Be öðrum þeirra samdóma í því, a'b ekki
eigi svona rannsóknarlaust ;,t'b hrinda málinu frá ser, heldur eigi a'b
kjósa nefnd í það, verð eg samt a~ vera hinum samdóma í því, a'b
mer virðist ísjrírvert, að leggja kostnaðinn á jafnaðarsjóðina, því

mer finnst, að nægar byrðir hvíli á þeim nú þegar; en vera má, að
nefndin finni eitthvert tiltækilegra úrræði.

J. Sigurðsson: Ekki get eg annað en verið samþykkur því,
að nefnd se sett í þessu máli, en á hina síðuna vil eg láta það í
ljósi, á~ur nefndin tekur til starfa, a'b mer þykir mjög ískyggilegt
undir núverandi kríngumstæðum bæði landsins og jafnaðarsjóðsins,
ef nefndin kæmist að þeirri niðurstöðu, að bæta enn nú þessari á-
lögu á lausaféð ; en eg efast ekki um, a~ nefndin kunni a~ geta
upp fundið annan gjaldstofn til þessa, og líka, ao hún þá l<íti í brað
lenda vlð þá upphæð, sem sú konúnglega auglýsíng bendir til.

M. Andresson: Fyrst að stjórnin hefir tekið svona í mál þetta,
mun eg gefa atkvæði mitt fyrir því, a'b nefnd verði kosin í málinu;
en eingan veginn get eg fallizt á, að kostnaðurinn se greiddur úr
jafnaðarsjéðunum, Mer finnst þegar nóg vera búi'b a'b leggja á þá,
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og virðist mer einnig tíminn, eins og nú er ástatt, ekki hinn æski-
legasti til að fara a'ð auka byrbar sjóoum þessum, þar sem virðist hætta
búin bezta efnastofni landsins, nefnilega sauðfðnn ; en þó ao nefnd
verði kosin, er ekki þar með sagt, að hún vilji láta leggja kostnað
þenna á jafnaðarsjóðina.

E. 6. Kúld: Eg heyri, að mönnum er mjög svo :i móti geði,
að leggja kostnabínn á jafnabarsjóblna, og skal eg ekki fylgja þVÍ
fast fram, og það því síður, sem það voru einúngis neyðanirræði
fyrir mig a~ leggja kostnaðinn á jafnaðarsjéðína, af því eg ekki sá,
hvaðan fe þetta ætti að fást, enda man eg til. þess, ao mer þótti
mönnum ekki taka eins sárt til jafnaðarsjóðanna 1855, þegar kostn-
aðurinn vi~ frjálsu verzlunina var lagour á þá, og þótti mönnum
þá næsta áríðanda, a~ lögfróðir málaflutníngsmenn feingist víð yfir-

rðttínn, þar e~ það var álitlð, að dómar landsins mundi stórlega
tryggjast vi~ þao. Eg þori ekki a\) neita því, a~ ekki tjái a\) leggja
meira á sakagjaldesjóðlna ; en ekki get eg skilið, að það ekki geti
vel farið, þó borgun væri tekin fyrir lánið á þingstofu handa Reykja-
víkurbæ, og mætti með tímanum leiga sú verða til styrktar sakagjalds-
sjóonum, og svo mundi verða um fleira.

P. Sigurðsson: Síðast, er lagt var á jafnaðarsjóðinn að greiða
kostnað þann, er flaut af hinni frjálsu verzlun, voru mjög svo deild-
ar meiníngar þar um her á þínginu, og þó málið þá færi svo, a~
jafnabarsjöðurínn varð að greiða kostnabínn, finnst mer sjóour þessi
nú hafa feíngíð nóg að bera, og jafnvel líta ver út fyrir honum, en
nokkurn tíma áður, vegna fjárkláoans; og eptir því konúnglega frum-
varpi til vegabötar, sem mí er lagt fyrir þíngið, á kostnaðurinn aú

leggjast á hann; og get eg því ekki gefið atkvæði mitt fyrir því, að
á hann verði lagður kostnaðurinn, enn þótt eg mæli fram með, a~
nefnd verði sett í máli þessu.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, vil eg skjóta því
til atkvæða þíngsins, hvort nefnd skuli setja í mál þetta eður eL--
Var síðan geíngið til atkvæða, og fellst þíngtð með atkvæðafjölda á,
ao nefnd skyldi kjósa. Stakk forseti upp ;Í 3 manna nefnd, en
einginn mælti á móti. Skorabí forseti því næst lÍ þingið, ao velja

3 menn í nefnd, og voru þessir kosnir:
E. 6. Kúld með 14 atkv.
Á. Einarsson . 10 -
V. Finsen . 8 -

Voru síðan skjöl málsins afhent formanni nefndarinnar.
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Forseti: Samkvæmt dagsknínní kemur þVÍ næst til undirbiiu-
íngsumræðu málið um verzlnnarréttindl Seyðisfjarðar. - Var síðan
nefndarálitið afhent framsögumanni nefndarinnar, ll. G. Thordersen,
og las hann það upp, svo hljdðandi :

"Hi~ hefðraða alþíngi hefir kosið oss, sem ritum nöfn vor her
undir, Í nefnd, til að segja álit vort um bænarskr.í frá Þínghöf'Oa-
fundi Í Norður-Múlasýslu, er biður um, að þíngið f<ÍÍþví framgeingt,
að aðalkaupstaður í AustfirOíngafjórMngi verði lögnkveðinn á Seyðís-
firði, í stað þess að Eskífjörður er til þess nefndur í tilskipun af
15. apríl 1854.

Ver höfum nú grandgæfilega yfirvegað þetta málefni, og finnst
OHS sem flest mæla með þVÍ, að Seyðísfjörður verði gjörður að að-
alkaupstað, og leyfum ver oss að bera upp fyrir þínginu röksemdir
þær, sem þetta álit vort hefir við að styðjust, og eru þær: fyrst,
a'ð innsiglíng á Seyðísfjörð er bæði styttri og hæítuminni; þar næst,
a~ vegurinn úr flestum uppsveitunum er styttri, greiðfærari og vatna-
minni ; í þriðja lagi er hentugt, nægilegt og óhult svæði til að
byggja á stóran kaupstað á Seyðísfirði. þar á mót er það hverjum
auðsætt, sem á Eskifjörð kemur, að það er varla mögulegt að fjölga
þar húsum til muna fram yfir það, sem nú er, með þVÍ reynslan
hefir þegar sýnt, a~ jafnvel kaupstaður sá, sem nú er, er eingan
veginn ci óhultum stað fyrir vatnsflóðum og grjdtskrlðum.

Loksins viljum ver geta þess, að lÍ þessum rökum mun það
vera byggt, all stjórnin í ástæðunum fyrir frumvarpi sínu til þjóð-
fundarins 1851, um siglíng og vcrzlun á Íslandi, tók það fram, að
Seyði~fjör~nr se bezt fallinn til að vera aðalkaupstaður í Austfirð-
lugafjórMngi, og var þjöðfundurinn þVÍ aldeilis samþykkur; li þetta
fellst og ríldsþíng Dana, þánga'ð til allt í einu a'ð þetta breyttist,
án þess menn viti greinilega röksemdir fyrir breytíngunni; enda hefir
þessi breytíng ekki áunnið ne getur áunnið það að verða Austfírð-
íngum ge'ðfelld.

A~ svo mæltu er það álit og nppástúnga nefndarinnar, að alþíng
sendi allraþegnsamlegast bænarskrá til konúngs um það, að SeyM3-
fjörður verði gjörl'mr a~ aðalkaupstab í sta'ð Eskifjarðar.

Reykjavík, ll. d. júlímána~ar 1857.

J. Hávarðsson, V. Oddsen. H. G. Thordersen,
formaour nefndarinnar. írnmsögumabur" .

Framsögumaðul': l)ú mel' nti linnist eins og eg þurfi eingu
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her vlð að bæta, þykir mer þa'ð þó myndarlegra, eins og síður er
til her á þíngí, að mæla fáeinum orðum, sem eitthvað snerta hið
upplesna nefndarálit. Allir verða að hafa tekið eptir því, að nefnd-
arálitio er eitthvert hið stytzta, sem nokkru sinni hefir verið lesið
her upp, og kemur það af því, að rnalið er í sjálfu ser sérstakt,
einfalt og ljóst, hvers vegna nefndarmönnum kom saman um, að
haga álitinu eptir því, með því, að taka ao eins fram höfuðatriðln,
en sleppa allri orðamælgl, í því góða trausti, ao þíngið mundi bæta
því víð, sem ekki væri nægilega te kio fram í álitinu.

Mál þetta hefir !Íour kornið til orða á þessu þíngi; reyndar
var því ei heilsað með þakkargjörð, svo það var með naumindum,
að því heppnaðist að komast í nefnd, -- en hvað heppnina snertir,
þá er, ef til vill, heldur snemmt nú þegar að minnast á hana, hún
verður að sýna sig seinna; - ekki ætla eg mer samt, að svo komnu,
að mæla fram með þessu nefndaráliti, með því að taka neitt upp
aptur af þVÍ, sem á\')ur er talað, eða af Því, sem nú er upp lesíð,
fyr en þingmenn hafa látio álit sitt í ljósi, sem eg býzt við a'ð
hvorki geti orðið híngt ne flókio, eins og þessu máli er varið. Ef
einhverjum kynni að þykja það katlegt, að eg er orðinn íramsögu-
maður í þessu máli, þó samnefndarmenn mínir se að öllu kunn-
ugrí, en eg, þá læt eg þess einúngis getið, að samnefndarmenn mínir
eru þeir menn, að eg mundi ei geta neitað þeim um blín sína, þó
meiri hefði verlð, en þessi.

Þ. Jónassen: Eg get fyrir mitt leyti ekki seo, ao Múlasýslu-
ínnbúar geti haft nokkra hagsmuni af því, þó Seyðísfjörður yrOi

gjörour að kaupstað í stað Eskifjarðar, því þeir kostir, sem taldir
eru í nefndarálitinu Seyðísfirðl til ágætis, eru þess eðlis, að þeir
einúngis geta komið til greina, ef spursmal væri, sem ekki er, um
annaðhvort að leggja Seyðlsfjörð niður, eða um það, hvor staourinn
væri bezt fallinn til þess að stofna þar kauptún, en það er ekki því
máli að gegna; það er verzlun á báðum stöðum, og enda sömu
eigendurnir að nokkru leyti að verzluninni á háðum stöðunum, og
það er sýslubúum innan handar, að sækja til verzlunar á hvorn
staðinn sem þeir vilja og sem þeim þykir hagfelldastur, og það geta
þeir, hvort heldur Eski- eða Seyðisfjörður ber kaupstaðarnafn. þeir
græða þannig ekkert á þeirri umbeðnu breytíngu. Hitt getur þar á
móti vel verið, að þeir, sem vilja sigla upp austurland til verzlun-
ar, kunni heldur að kjésa Seyðísfjörð en Eskifjör'ð fyrir aðalkaup-

stað í Múlasýslu, en þó er ekkert upplýst eða komið fram, er sanni
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þetta, og eingin umkvörtun liggur fyrir, er her a'6 lúti, úá kaup-
manna hálfu. þa'6 er tekið fram í nefndarálitinu, ab Seyðlsfjörður
hafi í stjórnarfrumvarpinu, sem lagt var fyrir þjóðfundinn árib 1851,
verlð ákveðínn til aðalkaupstabar, en stjórnin breytti því aptur, eptir
öllum líkindum af þeirri ástæðu, ab höfnin á Eskifírðí hefir þótt
tryggari en :í Seyðísflrði, og ef svo er, sem eg reyndar ekki þori ab
fullyrða, réttlætir þetta fullkomlega ráðstöfun stjórnarinnar, og þar
sem ekkert nýtt er kornið fram í málinu, síðan þessi breytíng fór
fram, þykir mer ekki líklegt, ab stjórninni snúist hugur í þessu efni
vlð þessa bæn, og þab því síður, sem eg veit ekki betur, en ab
það kæmi bænarskrá frá Múlasýslu til nefndarinnar, sem ab fyrir-
mælum Örsteds raðherra fjallabí um verslunarmalið okkar í Kaup-
mannahöfn, UIll það, að aðalkaupstaður í Múlasýslu yrbí Eskífjörður,
en ekki Seyðisíjörbur.

Þa'6 er líka eitt atriði í þessu máli, sem nefndin ekki hefir
minnzt á, en þó hlýtur ab koma til greina, þegar máli skiptir um
aðra eins r.íðstöfun og þá, sem her ræðir um. Þab er ætlazt til
þess, og einnig í eblí sínu, a'ú lögreglustjórinn í því umdæmi, sem
aðalkaupstaðurinn liggur, búi í kaupstaðnum, og svo er þessu hagað
í hinum ö'ðrnm kaupstöðum her, nema á Akureyri; en sýslumann-
inum í Norður-Mrilasýslu mun eptir veítíngarbrðfi sínu vera heimilt,
a'ú búa hvar sem hann vill í sýslu sinni, nema ef honum skyldi
vera gjiil't ab skyldu, að búa þar sem hann nú er, einúngis ab hann
húl haganlega fyrir sýslu búa ; honum verður því ekki gjört a'ð skyldu,
a'O flytja sig lÍ SeyMsfjiir'ð, nema <Í móti einhverju endurgjaldi, t. a.
m. styrk til ao koma þar upp Ibúðarlnisl, og þetta endurgjald yrbl
a'O greiðast úr opinberum sjóN. Bæði þetta atriði sem og það, að
hlutaðelgundi sýslubúar í eingu yrði betur farnir en áour, þó þeim
veittist bæn sín, leiðir mig til þeirrar skoðunar á málinu, ab þfngíð
eigi ekki ao senda um það bænarskrá til stjórnarinnar. Ab ö'úru
leyti hlýt eg a'ú vera hinnrn hefðraða framsögumanni samdóma í
því, ab Eskífjörður hefði margt hvað það til ab bera, sem kaup-
stabur ætti ekki a'ð hafa, en Seyðlsfjörður kvað þar á móti vera vel
til þess fallinn; af eigin sjón þekki eg það ekki.

Framsögumaður : l)egar eg á a'ð svara ræðu hins háttvirta
komingkjörna þingmanns, er níl settist niður, þá verð eg að taka
það fram, ab eingum manni kemur þat til hngar, ab Eskifjarðar-
kaupstabur verðí lagður í eyðí ; spurningin, sem her ræðir um, er
öll á annan Yeg; hér ræðir ei um kaupstaðina, eins og þeir nú ern,

122



heldur um hitt, hvor af þeim se bezt fallinn til þess, a~ verða a~-
alkaupstaður á Austfjörburu, og sameini við þetta augnamið þá
flestu og beztu eiginlegleika, bæði hvað höfn, höndlun víð innlenda
og útlenda og landslag snertir, m. fl.; og verður, a~ því sem mer
virðist, a~ hafa tillit til þess, að þvílíkur kaupstaður se svo lag-
aður, að það liggi í augum uppi, að því se ekkert til fyrlrstöðu,
a~ hann sökum afstöðu og landslags og fleiri hluta, sem her að lúta,
geti með tímanum aukizt og magnazt samt hænt að ser útlenda
verzlunarrnenn ; þa~ eitt þori eg að fullyrða, að Eskifjörbur getur í
þessu tilliti aldrei komizt í nokkurn samjöfnuð vi'ð Sey()jsfjöl'~. þeg-
ar ræða skal um þetta mál, vil eg mælast til þess við þíngmenn,
a'ð þeir haldi ser fast við nefndar.ilítíð, og mótmæli með rökum, ef
þeir geta, þeim yfirburðum, sem þar er tiltekið að Sey'ðisfjör~ur
hafi um fram Eskifjörð. þetta álít eg þann eina veg til a~ komast
a~ réttr] niðurstöðu þessa máls.

Þa'ð annað í ræðu hins háttvirta þingmanns, sem mer fannst
þurfa svars víð, var þao, er hann gat um, a~ ef Soyðisfjörbur yrði
að gjörast að aðalkauptrini, þá þyrfti lögreglustjórinn a'ð setjast þar
að, og yrði þá ao skipa sýslumanninum í Norður-Múlasýslu a~ taka
þar aðsetur, en lögreglustjórinn sæti nú á Eskiflrðí, sem er í Suður-
Múlasýslu og yrði þannig a~ gjöra á þessu breytíng; þessu svara
eg því einu, að það er þíngsins, að benda á þann stað, sem bezt
se fallinn til þess, a'ð vera aðalkaupnin, en hitt er stjórnarinnar, a'ð
sjá fyrir tiIhlýðiIegri lögreglu, og mundi hægt að koma henni vio
viú næstu sýslumannaskipti, ef ekki fyr, því svo hefir mer litizt á
Seyðisfjörð, ao þar mundi fáum þykja ff<lg.ingssök a'ð hafa aðsetur,
En þótt nú svo væri, sem á var mlnnzt, a'ð sýslumaður Norður-
Múlasýslu fyrst um sinn ætti a'ð búa á Ketílstöðum, þá er eg svo
kunnugur, að þaðan er ekki siÍ vegur niður á Seyðlsfjörð, a~ hann
ei mundi geta haft nokkurn veginn tillit með lögreglustjórninni þar,
einkum meðan kaupstaður þessi ekki er orðinn stærri og íjólbyggð-
ari, en enn er.

H. Kr. Friðl'iksson: Nefndarálit þetta er reyndar stutt, og er
það svo lángt frá, a~ eg telji það galla á því, a~ mer vírðíst það
miklu fremur kostur á þVÍ, að minnsta kosti að því er mig snertir;
því að mer veitir hægra að fá yfirlit yfir ástæðurnar fyrir uppástúngu
nefndarinnar; en eg get eigi betur seo, en hinn háttvirti konúngs-
fulltrúi hrekti allar þær ástæour, er nefndin nú telur Sey~isfir'ði til
gildis, víð undirbúníngsumræðu þessa máls. Hann sýndi t. a. m.
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fram á það, a'6 vatnsföll væri eingu minni á leið héraðsmanna
til Seyðisfjarðar, en til Esklfjarbar. Hann sýndi og fram á það, að
það væri allgott hrisastæbí á Eskifirði rett hjá því, sem verzlunar-
húsin nú væri, og hann sýndi fram á það, a'ð höfnin á Esklfirði væri
öllu betri en á Seyblsfírbl. Hinn 2. konúngkjörni þingmaður taldi
þao einnig til fyristöðu fyrir því, at Seyðísfjörður yrbí gjörður a'6

aðulkaupstað, að þar væri einginn lögreglustjóri, og finnst mer þa\')
full ástæða fyrir þínglð, a'ð hreifa þessu; því varla uiun sýslumað-

urinn, sem mína er þar, geta skyldazt til að flytja sig á Seyðlsfjörð,
og þótt eptírmuður hans, ef til vill, gæti orðið skyldaour til þess,
getur hans verið að bíða í mörg ár; eg get því ekki enn þ;í sann-
færzt um, a'6 breytíng sú, er her ræðir um, se svo nauðsynleg, að
hennar vegna eigi að fara a'6 breyta jafnúngum lögum og verzlun-
arlögum vorum, og viroist mer einnig hagnaður sá, er af breytíngu
þessari flyti, Illj1ig lítils verður, því í raun réttri er her eínúngls verið

að tefla um, hvort kaupmenn, sem sigla landið upp, eiga að koma fyrst
vlð á Eskifirði eður Seyðisfirði.

Framsögumaður : Eg skildi að vísu ei til fullnustu tölu hins
heiðraða þíngmanns Reykjavíkurbæjar , en er þó nær ao halda,
a'6 hún upplýsi líti'ð þetta mál; eg hefi a'6 vísu ekki fyrir mig a\')
bera eins mikla þekkíng eins og sumir aðrir, en þó er eg kunnugrt
en hann, og vona, a'ð eg geti borið fyrir mig hið forna máltæki, ao
"opt se gl1iggt gestsaugab". þótt því se farið fram, að Seyðlsfjörð-
ur se gjörour aðalkaupstaður. þá stendur Esklíjörbur allt a'6 einu.
Til þess að sýna, a'ð eg í þessu máli beiti ein gu kappi og að eg
fyrir laun gu hefi haft þá sannfæríng, sem eg nú fer fram, vil eg
leyfa mer að lesa upp fáein orð úr vísltazfuskýrslu minni til stjórn-
arinnar árlð 1850; er þar farið þessum orðum um:

1) Djúpavog:

_"Þessi kaupstaður liggur sðrdellíslega vel, einkum með tilliti til Aust-
ur-Skaptafellssýslu, sem án hans mundi vera því nær útilokuð fr;l
allri höndlun".

2) Eskifjör'6:
"þessi höndlunarstaður er s<Í ljótasti og hryllilegastl, sem eg hefi seo;
hátt fjall með grjétskrlðum liggur her næstum því fram að sj6, höndl-
unarhúsin standa í þessuni halla, svo auganu nui vírbast eins og
víð Því se búið á hverri stundu, a'6 skríðurnar falli á þau. Ihís-
kofi, sem að eins lá nokkrum alnum (eoa föðmum) ofar en höndl-
unarhiisln, lagðist á þann hátt í eyði í fyrra "etur, og llðu vlð það
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tækifæri 3 menn bana. Eg flýtti mer burt frá þessum óyndislega
stað".

3) Sey\)isfjör'6:
))þegar við fórum yfir fjallið, sem liggur á milli, og héldum niður
að Seyðisfirði, fðkk eg að líta það yndislegasta haglendi og þar með
marga inndæla fossa. Mer þótti það leitt, a\) eg var of veikur til
þess fullkomlega a\) geta notið hinnar miklu og margbreyttu fegurð-
ar á þessu svæði. Í Seybísfírðí er nýlega stofnað höndlunarhtis,
fjör\)urinn er fagur, höfnin g6'6, og mer bregzt varla, a'6 þessi stað-
ur liggur sem bezt vi'ð í Mrilasyslunum, til a'6 verða kaupstaður ; en
Eskífjörbur er eptir minni meiníng ekki vel fallinn til þess",

Eg hefi leyft mer að lesa þetta npp til þess, að sýna, a'ð eg
ekki mí fer fram á annað, en eg víð eigin sjón áleit rett að Hra
fyrir 7 árum; annars 'vegar m:í mer þykja það kynlegt, ef þíngmenn
nú skyldi verða þessari uppáshíngu mótfallnir, þar sem þjébfundur-
inn 1851 samkvæmt þVÍ, sem st6'6 í ástæðunum fyrir frumvarpi
stjórnarinnar, mælti með henni. En eins og segir í nefndarálitinu,
var Eskifjörður seinna tekinn fram yfir; en þótt þíngmaður hafi sagt,
að stjórnin muni hafa haft góðar og gildar ástæður fyrir því, þlí
liggur þar til svars, ab þessar ástæður, hverjar sem þær hafa verið,
hafa ei verið bornar undir álit þíngsíns.

H. Kr. Friðriksson: Mer þykir það illa farlð, ef eg hefi verið
svo ógreinilegur í orðum mínum, a'6 ekki mátti skilja mig, en það
hefi eg hvorki viljað ne heldur gjört, að herma of mikið upp á hinn
háttvirta konúngsfulltrúa, því hann sagði og sýndi fram á, að vatns-
föll þau, er héraðsmenn þyrfti yfir að fara til Seyðisfjarðar, værí að
eingu betri, en þau, sem þyrfti yfir að fara til Eskífjarðar; sömn-
leíbis sýndi hann, að hús astæðí væri allgott á Eskífírðí, og höfnin
þar fremur betri en á Seyðisfirði. Ao því, er snertir ástæður þær,
er þíngið kann að hafa haft ] 851, þá getur vel veríð, a'6 það hefði
verið réttara að taka Seyðísfjörð upphaflega, en úr því Eskífjörður
er gjörður aðalkaupstaður, þá get eg ekki seo, ab ástæður þær, sem
fram ern komnar, se svo mikilvægar, að menn þeirra vegna eigi að
fara a'6 breyta jafnúngu lagaboði og her ræðir um. Eg hefi reyndar
ekki borið fyrir mig ástæður stj6rnarinnar fyrir því, að velja Eskifjörð
fremur en SeyNsfjöro; en eg ímynda mer og treysti stjórninni of
vel til þess, a'6 geta álitio, að hún hafi gjört það umhugsunarlaust
og ástæðulaust, A'6 öðru leyti finnst mer ekki, að menn þurfi ao
vera svo nauðakunnugír. til þess að geta seo, að Eskífjörbur liggur
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beinna vi~ skipum, er koma af hafi, heldur en Seyðisfjiirður ; til þess
þarf ekki annað, en renna auga á uppdrátt Íslands.

V. Oddsen : þó eg hefði heldur fyrir mig kosið a'ð sitja, hlýt
eg að leyfa mer að standa upp, til a'ð svara hinum luittvirta öðrum

konúngkjörna þíngmanni, jafnvel þó eg ekki væri svo heppinn, að
skilja töluvert úr ræðu hans. þa'ð, sem eg nábi úr henni, var þetta,
að hann segir, ab sýslumanninum íNorður-Múlasýslu hafi verið skip-
að a'ð sitja á Ketilstöðum. þetta ætla eg að vera ránghermt, og
fjærri því a'ð vera satt, heldur hefir hann, eins.og svo margir sýslu-
menn á undan honum, Ieíngíð leyfi til a~ sitja þar, og mer er víst
óhætt að fullyrða, að þegar sýslumaðurínn , sem nú er í Norður-
Múlasýslu, ætlaði a~ flytja í Vopnníjörð, var honum að eins synjað
um það, en ekki skipað á neinn ákveðínn stað. Í tilliti til þess,
sem hinn heiðraði varaþingmaður Reykvíkínga hefir talað í þessu
máli, verð eg að játa, að mer er forvitni á a~ vita, hvort honum
hefir farið nokkuð fram í þekkíngunni á Seyðlsflrðl, síðan hann rit-
aðí landafræði sína, þar mer virðist hann vera neyddur til a'ð brúka
skoðun 7wnúngsfulltrúa á þessu máli, a~ svo miklu leyti sem hann
getur farið rett með. Eg er samdóma þíngmanninum í því, að kon-
úngs{ulltrúi hefir sagt, að hægt væri að krækja fyrir árnar í Reyð-
arfjarðardölum. (þa'ð munu líka þíngtíðíndín sýna, þó eg se hrædd-
ur um, a~ þeim eigi ekki að auðnast, að bera með ser um húsfokið
á Seybisflrbi). Eg er samdóma þeim báðum f, að þetta er hægt,
eins og eg þykist vera sannfærður um, að þeir ern mer samdóma í
því, að þenna kost hafa flestar ár á Íslandi til að bera.

J. Hávarðsson: þó eg standi upp, þarf eg líti~ að tala í þessu
máli, þar sá háttvirti framsögumaður hefir hrundið því flestu, sem
haft hefir verlð móti nefndaráIitinu, þó vil eg leyfa mer a'ð anza
fáeinu í ræðu hins heíðraða varaþíngrnanns úr Reykjavík, og er það
þá fyrst, að hann leggur of mikla þýMngu í orð þess hæstvirta kon-
úngsfulltrúa, þar eg tók ekki svo orð hans og gat ekki heldur tekið,
þá málefni þetta kom fyrst til umræðu, að hann segði, að það væri
jafnmörg vatnsföll til Seyðisfjarðar og Eskifjarðar ; þetta vil eg sanna
að ekki er heldur; því, þá farið er til Eskifjarðar úr nokkrum hrepp-
um úr héraðínu, svo sem Vall a- Fljótsdals- og FeHahreppum, þá
þarf að fara yfir 3 vatnsföll, sem heita Kaldakvísl, Eyvindará og
Slenjudalsá, og er sú fyrst- og síðastnefnda mjög illar yfirferðar
vegna straums og stórgrýtis, og ómögulegt fyrir þær að sneiða, nema
ef telja skyldi, ef fara ætti upp á topp fjallanna, hvaðan þær spretta.
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Allar þessar ár renna saman, þá leingra kemur niður eptir, og eru þær,
þá í eitt eru komnar, kallaðar Eyvindaní. A~ sönnu verður hún
vatnsmeíri, þá þessar ofannefndu ár eru runnar í hana, en það gjör-
ir líti~ til, því þar sem fari~ er yfir hana, þegar farm er til Seyð-
isfjarðar, sem er skammt fyrir ofan fljóti~, rennur hún á slðttum eyr-
um, og verður því sjaldan Mær, en beri það vil), þá er hægt a~
fara fyrir hana á ferju, þar sem hún rennur út í fljóti\). Þa~ hefir
og verið sagt af hinum sama þíngmanni og fleirum, að það mætti
einu gilda, á hvern staðinn erlendir fyrst kæmi, þar á báðum væri
verzlað ; þessu verð eg alveg að hrinda: fyrst er innsiglíng leingri
~íEskiíjörð, allt að 3 mílur, en á Seyðíeíjörð vart 2 mílur, þar næst
eru í Eskifjarðarmynnl lág sker, sem kallast Brökur, sem ern var-
úðarverðar, þar hjá þeim verður að sigla eður milli þeirra og Vattar-
nestánga, og í þriðja lagi er það í augum uppi, a~ þa~ getur vald-
i'b óþægindum utanríkismönnum að neyðast til að fara þar inn fyrst,
til a\) sýna skjöl og skilríki sín, sem þeir vita að þeir geta Iítíð selt
vegna aðsöknarleysís landsmanna, og verða því að hverfa þaðan á
þá staðí, sem aðsdknín er meiri, og getur það staðizt á halfsmánað-
artíma, að þeir komast ekki á Seyðisfjörð frá Eskifirði, Þa~ má enn
fremur vera hverjum manni ljóst, að sá staður se helzt valinn til
aðalverzlunarstaðar, sem flesta kosti hefir til a~ bera, t. a. m. að
þar se sem stytzt ínnsiglíng, höfn góð, fagurt, hentugt n6gu stórt og
óhult svæði a'b byggja á mörg hús, og grösugt land í kríng og lagað
fyrir jarðarrækt ; þetta á ser allt stað á Sey~isfirN,en eingan veginn
á Eskiflrðí, því þ6 s<í hæstvirti konúng8fulltTÚi segðí, að byggja
mætti á Lambeyrartúni, þá er slíkt sprottið af minnisleysi hans. Þa'b
er aU~5e~, a~ á þetta tún hefir einhvern tíma hlaupið stórhlaup, því
upp úr því að ofanverðu standa enn nú stór björg, og er og svo
míkíð bringuvaxíð, einkum að ofanverðu. þetta hlaup hefir auðsjé-
anlega orsakazt af stíflu, sem kornið hefir í lítinn læk, sem rennur
innan til vi~ túnið. - því hefir verið hreíft, a~ stjórnin mundi ekki
fast til að gjöra þessa breytingu, af því lögreglustjóri væri á Eski-
flrði, en einginn á Seyðísfirbí ; en mer finnst hún ætti fyrst að líta
eptir því, hvar haganlegast væri a~ setja aðalverzlunarstað, og þessu
hefir hún og svo fylgt, því eptir ástæ~unum fyrir frumvarpinu til
þjó'bfundarins var útnefnd Akureyri, þó þar væri ekki lögreglustj6ri,
af því Akureyri "ar álitin hentugri fyrir aðalverzlunarstað á norður-
landi. Eg skal og svo víð þetta tækifæri leyfa mer að minnast á
orð hins hæstvirta konúngsfulUrúa, er hann sagðl, að í ráN væri,
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a'6 Austur-Skaptaíellssýsla yrN teingd yi'6 Suður-Múlasýslu. Ef nú a~
slíku ræki, þá-er sýslumanninum í Suður-Múlasýslu aldeilis ómögu-
legt að sitja á Eskíflrði, hartnær á sýslu endanum, og eiga hins veg-
ar að sækja yfir þá leíðu fjallvega (sem optast eru ófærir nema um
há sumartímann), er liggja í Suður-Múlasýslu suður undan Eskiflrðl,
og svo síðan fara yfir Lónsheiði, og þar eptir í Hornafjörð, hvar hvert
ófært jökulvatnið bindur annað; þá yrði þó heldur takanda í mál,
að sýslumaðurinn í Norður-Múlasýslu settist að á Seyðisfirði, þó eg
ekki geti sagt það gott, hvorki honum ne sýslubtium hans. Loksins
hefir því verið hreift, a'6 stjórnin hafi haft einhverjar gildar ástæður
til að breyta þessu, a'6 taka Eskifjörð fyrir Seyðisfjörð fyrir aðal-
verslunarstað. þessum aðtæðum er eg, eins og allir, ókunnugur, en
því er eg kunnugur, að þá næstum var búið að ræða verslunarmál-
ið út á ríkisþíngi Dana, þá setti Örstcd, sem þá var innanrfkís-
ráðgjafi, (eg held ekki á löglegan hátt) málefnið til 5 manna nefndar,
í hverri a~ sátu ókunnugir menn ásigkomulagi og kringumstæðum
á Austfjöroum, og þá kom það eins og upp úr þurru, að Eskif jörð-
ur var valinn fyrir aöalverzlunarstað í frumvarpi því, sem lít kom
frá nefndinni, og sem lögin af 15. apríl 1854 byggðust á. Eg vona,
ao eg nú hafi ásamt mínum háttvirta meðnefndarmanni og öðrum,
sem tekið hafa til máls með nefndaralitínu, nægilega hrundið áliti
þeirra og ástæðum, sem mælt hafa móti þessu málefni.

St. Jónsson: Ísjárvert þykir mer að hrinda mál! þessu frá
ser, og finnst mer bezta ástæðan móti Eskífirðí vera sú, er hinn
háttvirti 2. komíngkjörni þíngmaður gat, er hann var að halda fram
Eskifirði, nefnilega að Eskífjörður hefði margt það til a'6 bera, .sem
kaupstaður ekki ætti að hafa, því se svo, sem eg ekki efast um,
virðist mer all-líklegt, a'6 Esklfjarbarverzlunarstaður bráðum líði
undir lok, og því ekki vera rett a'6 halda honum fram. Hvað það
snertir, að eingin bænarskrá þessa efnis hefir komið frá kaupmönnum, þá
finnst mer óþarfi að bíða eptir henni, fyrst bænarskrá er komin frá
landsmönnum, sem mer í þessu efni finnast standa málinu eins nærri
og kaupmenn, og vil eg því fremur veita máli þessu, sem eg held
að sýslubúum sjálfum ekki, áður en breytíng þessi, að setja Eskí-
fjör'6 í stað Seyðisfjarðar, var gjörð, hafi veitzt færi á, að segja álit
sitt um mál þetta; en stjóruinni er það innan handar, hvort hún vill
leita álits kaupmanna eður ei.

Forseti: Eg get gefið þá upplýsíngu, að eg veit ekki betur, en
breytíng þessi se einmitt gjörð samkvæmt bænarskrá úr Múlasýslum.
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J. Hával'ð.~son: þó eg vilji elugau voginn reingja orð hins hæst-

virta [orseta, þá held rg samt, a~ hIlDU mlsmiuni það, :10 bænarskr.i
hafi komið nm þetta frá héraðlnu eður uppsveítunum, Því rg halOi
stundum tækifæri um þær mundir Il~ heyra lÍ tal þeirra, og var þllo
einlæg ósk og von allra, sem eg átti tal við, að Seybísfjörður væri
í öllu tilliti hentugastur fyrir aðalverzlunarstað á Austfjör~um; úr
fjörðunum held eg hrin hafi ekki heldur kornið, því það hefði verið

ástæ~ulaust, þar svo stendur á, a~ hana hefði ekki getað samið nema
einstakir menn, sem liti meira á sinn eiginn hag en almennings,
það er t. a. m. 2 hreppar fyrir norðan Sey~i5fjöro og 1 fyrir sunn-
an, sem sækja verzlun lÍ SeyMsfjör~, aptur á móti er 1 hreppur fyrir
norðan Egkifjör~, en 2 fyrir sunnan, sem sækja verslun á Eskifjöro;
það er og enn fremur til sönnunar, a~ bænarskráin gat ekki komið
frá fjarðabúum nálægt þessum verslunarstöðum, þar 2 lif þjéðfund-

armönnum voru IÍr þessum fjarðasveítum, og mundi þeir þá hafa
hreift því ii fundinum, ef þeim hef'6i fundizt ástæða til þess að halda
meir með Eskífirbí en Seyðísflrðl.

Konúngsfulltrúi: Mer hefir, síðan mál þetta fyrst kom fyrir,
jafnan sýnzt það standa lÍ litlu, hvort Eskifjörður eða Seybísíjörður
væri abalverzlunarstaður í Múlasýslum, og hefi eg því ekki getað

skilið, hvernig menn hafa gjört það, ef eg mætti svo segja, Il~ kapps-
máli. Væri spurníng um, að leggja niður Sey~isfjör~ sem verzlun-
arstað, þá væri það eðlilegt, þó þei, sem skemmra eiga þangað en
til Eskifjarðar, spornáði á móti því af alefli. En þegar spurníngin
einúngis er um, hvort Seyðísfjörður eða Esklíjörður eigi að , fá þau

réttindl, II~ útlend skip skuli fyrst koma þar, virðist mer máli~ standa
á svo litlu, að eg se einga þörf til, ao breyta því, sem nú er lög-
boðið, Í nefndarálitinu er það talíð til gildis Seyðisfirði, a~ innsigl-
ing þar se styttri og hættuminni en inn á Eskífjörð ; það er satt,
ao innsiglíngin er nokkuð leingri inn á Eskifjörð, en hættumeírl mun

hún vart geta kallazt, því aldrei veit eg til ao þar hafi skip farizt
á inn - eða útsiglíngu.

Nokkrir þíngmenn hafa skírskotað til orða minna víð ínngríngs-
umræðu ahrærandi vatnsföllin á veginum til Eskifjarðar. Eg man
eigi glöggt, hvernig mer þá fórust orð, en meiníng mín var sú, a~
það væri einúngis úr einstöku sveitum, sem nokkuð kynni að vera
vatnsfallamelra, þegar farið er til Eskifjarðar ; en úr þessum sveitum
er mönnum þá innan handar a~ sækja á Seyðísfjörð, Þíngma~urinn
frá Suður-Mrilasýslu gat eigi fallizt á lýsíngn mína á verslunarstabar-
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stæðinu ii Esklflrbí, en eg get heldur ekki fallizt á lýsíngu hans ,i

hinu sama, a~ því leyti Lambeyrartún snertir. Alþíngi ræður mí,
hverju það vill fara á flot UIlI þetta mál, en mer virðíst mrílíb standa

,i mjög litlu, og það eigi vera þess vert, að því se breytt, sem mí er.
Fmmsögumaður: Mer þykir leitt, a'ð eg ~et eigi orM~ hinum

h.íttvirta honúngs(ulltrúa samdóma í því, að á sama standi, hvor
þessara staða se valinn aðalkaupstaður , því eg álít þao sjálfsagt, eins
og eg hefi áonr bent til, að sá staður eigi þar til að veljast, sein
bezt liggi við innlendri og útlendri verslun, og ao öðru leyti se svo
lagaður, að hann bæði ao húsum og verzlun geti tekið sem mestum
framförum, og er í þessu tilliti ekki a'ð líkja saman Eskifirbi og
Seyðisfirði, enda sýnir reynslan, a~ Seyðísfirðl, sem nú er úngur
kaupstaður, hefir þegar rí fám árum farið svo fram, ao hann tekur
talsvert fram Eskíflröl, sem er orðinn mjög gamall kaupstaður, án
þess að geta náo nokkrulll talsverðum framförum.

E. Ó. Kuld: Eg verð, eins og má ske fleiri þíngmenn, <1'0
gáuga í nuílí þessu fram í trúnni, en ekki skobunínnl , því eg er,
eins og víta má, jafn-ókunnugur báðum stöðunum, En af þeim

heiðruðu þíngrnönnurn, sem talað hafa í þessu nuill, verð eg að setja
mest traust til þeirra, er mæla fram með bænarskr.inní , því bæði
bera þeir fram bænarskrá kunnugra manna, og einnig verða menn
aa álíta þá sjálfa fullkunnugn. Hvað það snertir, ao verslunarlög
vor enu þ,i se of úng til þess oIl'ðbreyta þeim, skal cg einúngis geta
þess, a'Ohinn sami heiðrabi varaþíngmaður Reykvíkínga, er nú sagði
svo, ekki áleit það sama 1855, og voru þau þá 2 árurn ýngri. Af
lýsíngum þeim, sem kunnugir menn her á þfngl hafa gefið yfir Seyð-
isfjöro og Eskifjörð, get eg ekki betur se'ð, en að Seyðísfjörður se í
alla staðl fremri bæði hvað svæði til hrisabyggínga, höfn og ínnslgl-
íngu snertir, og vil eg því vera máli þessu meömæltur, og það því
fremur, sem þjóðfundurlnn 1851 haíbi til tekið Seyðísfjörð, en ekki

Eskifjörð , og cinginn hefir enn sagt oss iistæður þær, vegna hverra
ao stjórnin breytti uppástúngum þjéðíundarlns í þessu tilliti.

1"):1. Andrésson: Eg get ekki annað en fallizt á breytíngu þá,

er her ræðír UJH, og finnst mer það ekki vera til annars en spilla
þíngtímanum og auka landinu kostnað, að vera nú ao reyna til að

fella það, er við tekið var 1851, því þá var einmitt beðið um Seyð-
ísfjörð. Mer virðist ekki heldur breytíng þessi svo lítils vero, að hver
hill minnsta mótbára ætti að geta fellt hana, og þannig se eg ekki,
hvers vegna ekki SeyOisfjörour fyrst framan af, þangað til sýslumanna-
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skipti verba, getur verið án lögreglustjéru, allt eins vel og Akur-

eyri, sem þó er aðalkaupstaður, lÍn þess sýslumaður Eyfirðinga enn

þ,i hafi flutt þangað ; en fyrst Wgreglustjórinn nauðsynlega hlýtur ao
búa á sjalfum verzlunarstabnum, held eg þVÍ mætti til vegar koma
vi'ð næstu sýslumannasklptl. þao eru mikil líkindi til, ao þó ao þetta.
mál væri fellt á þessu þíngl, f:íi þao þó einhvern tíma Iramgang, eins
og tilfellið var með Sauðarknik.

J. Sigurðsson: Eg er ókunnugur þessu máli, svo þ6 eg standi
upp, þá held eg, ao ræða mín verði til lítillar upplýsíngur, svo væri
það nokkurt mál, i hverju eg vildi draga mig undan atkvæði, þá
ætti það að vera þetta, en þar mer hefir verið ógjarnt ao færast
undan atkvæðí, þ.í vildi eg reyna til ao glöggva mig <Í framfærðum
ástæðum hinna kunnugu þíngmanna. Eg get nú gjarnan fallizt lÍ

meiníngu hins háttvlrta annars konúngkjörna þíngmanns, og hins
hæstvírta lwmíngsfulltrúa, að vegna vegaleíngdar eður Ierðalaganna
megi hðrabsbúum standa á sama, hvor kaupstuðurinn se hítínn heita
aðalkaupstaður, þar kaupstaour er þó á báðum stöðunum, svo menn

geta þá sjálfir, hver sétt á þann kaupstabinn, sem honum er hægara.
En það eru 2 ástæður, sem nefndin hefir fralll fært, og mer virðíst
að enn se ekki hraktar , en mer virðast þó vegna landsbúa mikils
verbar, nefnilega að á Beyblsfirðí Be betri og styttri ínnslglfng , og
betra kaupstaðarstæðí ; þessir kostlr virðist lller ao helzt hæni að ser
siglíngu, hvort heldur það er ínnanríkis- eoa utanríklsþjéð, sem þm'

"ill all leita, og það álít eg einmitt hag landsmanna, all geta hænt
ao ser verzlun og uppsiglíngu. Þess Yegna vero eg ao vera með-
mæltur uppástúngu nefndarinnar, ef þessar ástæður hennar verða
ekki hraktar frekar en komíb er.

Á. Einarsson: Þao mun öllum her lÍ þingi kunnugt, ao stjórn-
in hafði stúngi'ð upp á Seyðísflrðl sem aðalkaupstað, en ekki Eskíflrðl,
að þjéðfundurlnn fellst á þetta 1851, og einnig rfkísþíng Dana. þao
mun einnig mönnum kunnugt, bæði að nefnd síðan var sett í mál
þetta af Örsted ráðherra, og ao sögn "ar það hún, sem breytti þessu.
Eg vona, eg þurfi ekki að fara mörgum orðum um, á hvað góoum
og gildum ástæðum það hafi verlð byggt, ao setja nefnd þessa, það
mun mönnum ljósara en SYO; en stjórnin hefir með þessu breytt of-
an í sjálfa sig, alþíngi og ríkisdaglnn, og leitt her i lög breytíngu,
sem ekki hefir verið lögo fyrir þínglð ; en þetta hefir ekki verið venja
híngað til; þVÍ jafnvel prentvillur lÍ lagaboðum hafa verið lagðar fyrir
þíngíð, ,iour en þeim hefir verið breytt; ætti þYÍ þetta ao verða venju,

131



finnst mer ekki óþarfi, þó þeirri spurningu væri hreift, hvort ekki
með þessu móti væri gcíngíð nógu nærri retti alþíngis.

E. Ó. Kúld: Eg vil eimingls taka ítarlegar fram ástæðu þá,
er mer finnst mæla einna mest með Seyðisfirði, nefnilega að þar er
gott svæði til húsabyggínga, þar sem á Eskifirði ekki verður byggð-
ur nokkur húskofi, því það getur einmitt \"CI verið, að útlendir kaup-
menn vildi byggja þar, og ef svo fer, er auðsjaanlegt, að þeim er það
hægðarleikur á Seyðisfirði, en með öllu ómögulegt ii Eskifirði, og er
þetta þó eiumitt eitt skilyrðið fyrir frjálsu vcrzlunínní, að hverri ver
ættum að hlynna , og þar að auki liggur Sey'ðisfjörður betur vill
verzlun sveitanna í kring.

H. Kr. F1'ið1'iksson: l)að er, nú sem stendur, ekkert því til
fyrirstöðu, að það megi byggja, hversu mikið :3eIII vera skal, á Seyðís-
firði, þótt Eskifjörður se aðalkaupstaðurlnn, enda hefir hinn háttvirtí
konúngs(ulltrúi sagt, að á Eskifirbl væri nægilegt lnisastæðl , og
vona eg, að einginn geti neitað því, að ha un se þar kunnugur.

J. Kristjánsson: það vita allir, að fleiri eiga kaupstefnu ;í
Seyðísflrðí en á Eskifirði, og vlrðíst mér það þVÍ næsta hart, að neyða
utanríkiskaupmenn til, að krækja langan krók inn á einhvern þann
ljötasta stað, hvar eingin verslunaraðsókn er fyrir, og, ef til vill,
teppast þar, því þó kaupmaður vilji sigla, hlýtur þó einnig þar byr
ao rálla; en leíngl mætti, ef til vill, bíða, ef menn ætla að vænta
eptir bænarskra frá kaupmönmun UIU þetta efni, því innanríkis-
kaupmenn munu aldrei biðja svo, þVÍ það er ekki þeim í hag, að
breytt se um þessa verslunarstaði.

P. Sigurðsson; Eg skal ekki verða langerður í þetta skipti.
1)ao geingur fyrir lller eins og hinum heiðra 'ba varafulltrúa Snæfell-
inga, að eg verð að byggja á trúnni í máli þessu , og þegar eg þá
aðgæti, að í frumvarpi frá stjórninni til þjóðfundarins, ur stringlð
upp á Seyðisfirbl, og þeir fulltrúar, sem þá mættu her frá Múlasýsl-
um, álitu þann stað helltugastan sem aðalkaupstað, og bænarskrar,
sem her hafa komið til þings frá þeim, sem i þessu efni hljóta að
hafa hina nákvæmustu þekkíngu, óska þess sama, þá getur mer af
ræðum lllanna her á þíngi ekki betur skilizt, en að Seyðisfjörður frá
innlendu sjónarmiði í alla staði se hentugri en Eskífjörður ; verð
eg því að mæla fram með nefndarálitinu.

Konúngsfulltl'úi: Eg er eigi viss um, hvort mer hefir skiIizt
rett ræða hins heíöraða þíngmanns Strandasýslu. En eptir því sem
mer skildist, sagðí hann, að stjérnin mundi hafa mísboðíð rétt] al-
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þfngis í undirbúningi og meðferð verzlunarlaganna, eu því veri) eg
öldúngis að mótmæla .

.i. Einarsson: Eg hlýt að trúa því, er hinn hattvirt! konúngs-
fulltrúi sagði, þó ekki hafi hann gefið ástæður fyrir því, en því
þótti mer þörf á, að hreifa spurningu þessari, að mer virðíst, að hil'>
sama hafi verið gjört víðvíkjandi rfkíserfbalögunum , sem ekki hafa

verið lögð fyrir þínglð, og hreifi einginn annar þíngmaður þessu máli,
skal eg vissulega, ef gul'> lofar, gjöra það fyrir þínglok.

Forseti: Bænarskrá sú, er eg gat um hefði komið frá Múla-
sýslu til nefndar þeirrar, er Örsted ráðherra setti í verzlunarmálíð,
var frá héraðsmönnum.

Fyrst einginn þíngmanna tekur til nuíls, verð eg að álíta und-

Irbúníngsumræbu þessa á enda, og kemur þá, samkvæmt dagskránni,
málefnið um prestaskölann til ályktarumræðu og atkvæðagreíðslu ;
eg hefi láti~ prenta atkvæðaskra og útdeila meðal þíngmanna, At-
kvæðaskrain var svo hljöðandi :

At k v æ ð a s k r a
í

málinu um ölmusur og húsaleigustyrk handa prestaskólanum.
1. A~ þremur ölmusum verði bætt við þær, sem nú eru við presta-

skólann, með sömu upphæð.
2. A~ húsaleigustyrkurinn verði hækkaður um 20 dali fyrir hvern

stúdent á prestaskólanum.
3. Hvort alþíngí vill rita bænarskrá til kornings um það eða þau

atriði, sem samþykkt eru í þessu máli.
Eramsiiqumaöur : þa'ð eru, eins og þíngmenn sj ,í , eingin

breytíngaratkvæbl komin fram víð þetta mál, og fyrir því skal eg
ekki leíngja þíngræðurnar, og það því síður, sem eg vona, a~ þíng-

menn muni nú gefa eins góUúslega atkvæði sitt mel'> málinu, eins
og þeir tóku því vel, þá er kosin var nefnd í það,

E. 6. Kúld: Eg stend upp til þess ao skýra þínginönnum
frá, a~ eg hefi sleppt breytíngaratkvæðl því, er eg áskildi mel' vlð
nndírbriníngsumræðu þessa máls, og hefi eg gjört það vegna !lCSS,

að eg hefi mí felnglð nægar ástæður fyrir því, ao húsleigustyrkur-
inn se ekki of hátt settur, enda mundi það hafa munað svo litlu,
sem eg vildi færa hann niður, al'> eg álít réttara að falla frá því,
en halda því fram.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, ,ílít eg ályktar-
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umræóu þessa nuíls lokið ; skal eg því biÐja þíngmenn g,íllga til at-
kvæða samkvæmt atkvæðaskrdnni.

Atlrvæðln WIll þannig:
1. uppástúnga nefndarinnar var samþykkt með 21 atkvæði.
2. var samþykkt mel) 19 atkvæðum gegn 1.
3. var samþykkt í einu hljóði.

Forseti: þa'ð, sem þá kemur næst eptir dagskr.ínní, er helgi-
dagamállð, til ályktarumræðu.

Í þessu máli voru komnar eptirfylgjandi breytingar og varaupp-
.ístringur :

St. Jónssonar vlðaukaatkvæðí :
Al) komingur vor vildi mildilegast fyrirskipa, að nefnd manna
í landinu sjálfu verbi sett, til þess að semja frumvarp til
tilskipunar um sunnu- og helgidagahald á Íslandi, og að þetta
frumvarp verði lagt fyrir alþíngi syofljótt sem verða md,

ll. Kr. Friðrilissonar varaatkvæbl:
Ef uppástringa nefndarinnar verður samþykkt, að þ,í verði
þó tilskipun 28. d. marzmánaðar 1855 í fullu gildi fyrir
Reykjavíkurbæ.

Forseii : Eg hefi láti'ð prenta atkvæðaskní í nuílinu, sem eg
vona a'ð hver þíngmaður hafi yi\') höndina, og er lnin þannig:

Át k v æ ð a s k r a

í
helgidagamrilinu.

1. Upp;Ístúnga nefudarinnar:
að biðja konúng um lagaboð, sem breyti tílskipun 28. marz 1855.

2. Uppástúnga St. Jónssonar:
a'ð komingur vor vildi mildilegast fyrirskipa, al) nefnd manna í
landinu sjálfu verði sett, til þess al) semja frumvarp til tilskipunar
um sunnu- og helgidagahald á Íslandi, og að þetta frumvarp verði
lagt fyrir alþíngi svo fljótt sem verða má.

3. Uppastunga nefndarinnar:
Al) tilskipan 28. marz 1855 verði þannig breytt:
a, Al) seinasti hluti 1. greinar, frá orðunum "fyr en", til enda

greinarinnar, se numin úr lögum.
b, Al) allar þær akvarðanír, sem í nefndri tilskipun eru bundnar

við míðaptanshelgina, verði skildar þar eptir.
-4. Vnra-upp.isnlngn II. [(1'. Frið1'ilissonar:
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Ef uppástúnga nefndarinnar verður samþykkt, þá verði þó tilsk.

28. marz 1855 í fullu gildi fyrir Reykjavíkurbæ.
5. Hvort þíngið vill senda konúngl bænarskrá um það eða þau at-

riði, sem samþykkt eru.
Framsögumaður er þíugmaður Snæfellínga.

Framsögumaður " Eins og þíngmenn vita, eru að eins 2 breyt-
fngaratkvæbí komin fram í máli þessu, og skal eg ekki að sinni

fara um þau nema fám orðum, Eg hefði að sönnu heldur koslð,
no breytfngaratkvæðl þíngmanns Eyfir'bínga nr. 2 hefbl staðið á eptir
uppástrlngu nefndarinnar, þYÍ þ,i hefðum ver að líldndum abhyllzt

hana; því hún var þá að álíta sem viðaukaatkvæði vio nefndarinnar,
en upprístringur nefndari nnar sem br.ibabyrgbarlög.

V. Finsen,' Eg skil SYO atkvæðaskr.ina, ao uppástringa nefnd-

arinnar stall. 3 biðjl stjórnina UUl lagabob strax, án þess lnin lnil
fyrst til frumvarp og leggi það fyrir þíngið, og þykir mer meira

mæla fram með því, heldur en ao biðja uni, a'b nýtt frumvarp verði
lagt fyrir þínglb, sem hefir rætt það áður SyO vel og ítarlega. I'a'b
hefir allt af verið mer ljóst, a'O mestur vandinn víð helgidagalögin
er munurinn ,í lífernisháttum manna til sveita og í kaupstöðum,
svo að eitt á vlð í sveitunum og annað í kaupstöðum ; en þó er

næsta óhentngt að hafa tv1i lagabob um það, sem í sjálfu ser CI'

almenns efnis, annað fyrir kaupstnðína, og annað fyrir sveitina. Eg

er nú fyrir mitt leyti sannfærour um og þykir það mikið eðlilegt,
no breytíng sú, sem gjöro var á þínginu 1855, ao helgin var stytt
til Id. 6, hefir sært tilfinníngu manna í sveitunum, og þ,i tilfinn-
íngu álít eg rétt að Yir~a og taka til greina, með þv! Mn er byggo
á gamalli venju og slðnm og hugarfari þjéðarlnnar. Eg get því
ekki láo mönnum, þó þeir vilji nú fá þessu breytt, en á hinn bóg-
inn álít eg líka þessa breytíng vera það verulegasta, sem þarf til
ao burt rýma því úr tilskipuninni, er valdið hefir mestri óánægju
með hana, og því vil eg gefa henni atkvæði mitt, þó með þeim
skilmála, ab það se meiníngin, að frumvarp skuli ekki leggja aptur
fyrir þÍngi~. Á hinn bóginn get eg ekki annað en verið hneigbur
til að gefa varauppástúngu varaþingmanns Reykvíkinga atkvæðl mitt,
þó mer se þa'b annars mjög á m6ti geN, að gjöra undantekníugar
fni almennu lagabobl fyrir einstaka staði, einkum líka þar e'b upp.í-
stúngan grípur ekki yfir alla kaupstaðí ; það hefði eg heldur ,i1jac.
Ef nú lagaboð kæmi út samkvæmt uppastúngnnnl nr. 3} þá íluust
lller það ætti heldur a'O orðast á þá lelð, a'O sri vinna, sem sam-
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kvæmt tilskipun 28. marz 1855, 1. gr., sbr, eptlríylgjandi greinir,
híngað til hefir verið bönnuð þangað til eptir míðaptan, skuli eptir-
Ielðis vera bönnuð til kvölds,

J. Sigurðsson: Eg vil geta þess, að eg hefi fallið frá því
breytíngaratkvæðl, sem eg askildi mer rett til "ib undirbúníngsurn-
ræðuna, viðvíkjandi síðari partinulll á 9. grein í helgidagatilskipun-
inni, því þegar eg aðgætti það, að nefndin vildi biðja uni nýtt laga-
boð, sem einúngis tæki úr lögum eitt 01'0 í fyrstu grein tilskipunar-
innar, SYO a'ð lnin eins eptir sem áður ætti að standa óbreytt með
öllum sínum orbatll tækj Ilm, svo all hver maður gæti svona eptir
sínum hugarburði moðað úr henni, hvað honum þætti löglegt, eða
þá reglulega stílað, s.í eg ekki gagn að gjöra út í málið fleiri grlllur
með breytíngarutkvæðum, All hinu leytinu þykir mer nefndin í
uppustúngu sinni ekki hafa búið svo vel um, að ná augnamiði sínu,
sem skyldi, því þó það se tiltekið, a'ð ónauðsynleg vinna se bönnuð
,i sunnudögum, þá er það það lögmál, sem allir þekkja frá alda
ötli, og einn getur sagt : » eg gjörOi ekkert verk á sunnudaginn um
messutímann ", en hinn segir: "það á ekkert að vinna á helgum
dögum til kvölds", en af þVÍ að einginn tók sec breytfngaratkvæði,
en eg gat það ekki, þar eg hafðl ekki fyrir fram askllíð mer rett til
þe:;s í þá átt, þ,i vildi eg vekja máls á þVÍ, og nú eptir tölu hins
háttvirta 5. konúngkjörna þínguianns er eg öruggari ao vekja máls
ii því, hvort ekki mætti í bænarskrá þeirri, sem þíngtð stílaði í
þessu tilliti, taka það nokkurn veginn fram, að hið umbeðna laga-
bob til tæki það með berum orðum, ao allir þeir löghelgu dagar
skuli vera sem hátíoadagarnir og bænadagurinn jafnheilagir til
höhk

Framsögumaður : Mig minnir, að hinn heioraoi þínginaður
Mýramanna áskildí ser breyungaratkvæðí við lnng.íngsurnræðuna,
sem hann hefir síðan sleppt. Eu þar sem hann hélt, a'ð orðin :
"einkulll um messutímann", gæti leitt til þess, ao sumir kynni ao
álíta, a'ð helgin næði eiginlega ekki nema til messutímans, þá el'
þetta misskilníngur hans, því meiníng orðanna er sú, að það segist
meira á öllum afbrotum gegn tilskipuninni, þegar þau eru framin
um messutímann. Mig gladdi mikillega að heyra tölu hins heiðraða
5. konúngkjörua þíngmanns; hann hefir skilið uppástúngu nefndar-
innar öldringls rett, a'ð hún vildi fá lag ab 00, eu ekki frumvarp. Fyrst
hanu var mí svo góour a'ð vllju gefa nefndinni atkvæði sitt, þá vil
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eg aptur leitast við a~ gjora honum það til geðs, að fallast á 4.

uppástúnguna, fyrst hann álítur hana SYO ómissandi fyrir Reykjavík.
Jf. Andrieson : Fyrir því, að eg tók ekki til máls á~ur, þegar

þetta mál ur rætt til undirbúníngs, þá vil eg nú láta þá meiníngu
mína í ljósi, að mer þykir nefndin hafa teki~ einmitt þ:i stefnu,
sem eg hefði viljað og óskað, þYÍ af hinu marga, sem her hefir
verið fundið að tilskipuninni, þ,i hefi eg ekki heyrt neinn í mínu
kjördæmi fara fram á, a~ breyta öðru né meiru, en því, sem nefndin
hefir breytt. Þa~ hefir þó verið borið fyrir her á þínginu, að þjóðar-
'viljinn se ekki viss í þessu máli, en eg verð a~ vera fastur :í því,
að þjöðarvíljiun se her viss, þVÍ eg hlýt að segja, a~ eg get ekki
kornizt að, hvað þjöðarvllji se Í minni sýslu, ef það 'er ekki það,

þegar 36 menn, sem kjörnir eru úr 12 sveltum, óska allir, að þessu
eina atriði í tilskipuninni se breytt. þar að auki get eg bætt þVÍ
við, að hinn æðsti andlegi embættismaður í Árnessýslu hefir skorað
á mig a~ fá þessu atriði breytt á alþíngí ; enn get eg talið þa~ til,
a~ 3 hinir helztu bændur í sýslunni hafa skrifuð mer Ulll þetta, og
einginn þeirra. fari~ fram á meira, svo eg hefi fulla ástæðu til a~
álíta, að þetta se innrætt allri alþýðu, að minnsta kosti Í mínu kjör-
dæmi. Þa~ eru einar og aðrar ástæður komnar fram gegn uppá-
stringu nefndarinnar, sem mer þykja margar hverjar léttvægar, t. a.
lll. UIII hrognkelsanetin, auk þess aú það er ekki bannað a~ vitja um
þau, ef SYO stendur á veðri eður aflabrögbum, að það megi virðast
nauðsynlegt, og er þá einginn hluti helgidagsins undanþeginn því,
nema sjálfur messutímínn. Þa~ hefir verið sagt, a~ menn mætti
halda allan daginn heilagan, ef þeir vilja; en eg vil geta þess, að
það getur valdið hneyxll, ef einn skipar vinnufólki sínu Í stritvinnu,
en annar ekki, en segir þó, a~ hann geti það að lögum, en vilji
ekki, Þa~ hefir og verið sagt, ao féllist þínglð á nefndaralltið, þá
mundi það missa álit sitt, ef til vill, hjá þjdðínni, en þó einkum

hjá stjórninni, fyrir því, að þíngi~ "ill breyta SYO úngu lagaboði,
en nú veit eg, a~ þao hefir þó verið breytt ýngra lagaboði, en hvaða
,ílit sem nú stjórnin fær á alþíngi fyrir þessa breytingu, þá er eg
þess viss, að þjéðín fær betra álit á þínginu, ef þa~ lætur a~ bæn-

um hennar, og lítur ekki svo stórt á sig, sem menn kalla svo, ao
það vilji ekki breyta tilskipuninni, vegna þess a~ það hefir sam-
þykkt hana áður, Viðvíkjandi 1. uppástúngunni .1 atkvæðaskrrínnl,

þá vil eg geta þess, a~ ekki verður brýn nauðsyn til að laga alla
tilskipunina, ef þetta atriúi el' lagað, það gæti komið síðar, þegar

137



búíð er að laga það, sem braðast liggur á. En hvað snertir vara-
uppáatringu fulltrúa Reykvíkínga, þá get eg ekki gjört miklð IÍr
henni; eg þekki reyndar ekki vel til, hversu ástatt er í kaupstöðum,

ne lífernisháttu manna þar, svo ao eg get ekki fullkomlega borið
um, hvort þörf se að gjöra undantelmíng fyrir Reykjavík. En eptir
því sem mig minnir, þá taldi hann ekki annað til, en að þ;i gæti
menn ekki farið ii veitíngalnis og til dansleika, en eg held, a~ þetta

geti ekki alveg kallazt nauðsynlegt, og SYO held eg, að menn se
ekki SyO iðnir her, a'ð þeir ekki muni gefa ser tíma til að dansa
og g1Ínga á gildaskála, þótt þeir geti þaú ekki á helgidagskvöldin.

Konúngs(ulltrúi: Þegar mal þetta korn fyrir til undlrbtiníngs-
umræðu, tólf eg ekki til máls, bæði af því a\') eg ekki var mótfall-
inn aðalstefnu þeirri, sem nefndar.illríð fór fram, að leingja helgina
til kvölds, þar eð eg ætla þa~ rett hermt, að þa\') muni vera vilji
flestra landsmanna, og líka af því að eg vildi geyma athugasemdir
mínar, þángað til breytíngarntkvæbí væri framkomin, svo eg sæi,
hverja stefnu þíngi'ð tæki í málinu. Eg skal Því nú láta þínginu í
ljósi meiníngu mína um þau atríðl málsins, sem koma eiga til at-

kvæðagreiðslu.
Hvað nú 1. upprístringuatrlbíð snertir, þ.í virðist mer það leiða

af því, að nefndin ekki hefir til tekið þær breytíngar í helgidagatil-
skipuninni, sem nauðsynlega leiðlr af aðalupp.ístúngunní um lcing-

íugu helginnar til kvölds, að það væri réttara að biðja um frumvarp,
er leggja skyldi fyrir þíngi'ð, um breytingu á helgldagatileldpuninni,
heldur en að biðja U11l lagaboð, er ekki væri lagt fyrir þíngið.

Önnur uppdstúngan í atkvæðaskrtinni virðist mer öldtingls óþörf,
enda mun stjórnin varla verða fris til, a~ skipa nefnd manna her :i
landi til þess a~ undirbúa ekki mikilvægara málefni en það er, að
gjöra nokkrar breytingar el helgidagatilskipuninni.

Hina 3. uppástúngu á atkvæðaskrannt held eg þíngi~ geti fallizt
el; þao getur a(,) sönnu vel verið, a~ hrin a"ð forminu til ekki se öld-
úngis gallalaus (correct), og að bæði nefndin og þíngið hefl)i átt að
stínga upp á þeim breytíngum, el' leiðir af aðalupp.istúngunní um
lcingíngu helginnar. En eg held samt, að ef þíngi"ð nðhyllist uppá-
stringu nefndarinnar, þ;í mundi stj6rnin geta gjört þær breytíngar,
er leiðir af téðri aðaluppastúngu, ef stjórnin annars vill fallast á hana.

Varaupprístúnga varaþfugsmnnns Reykjavíkur, e\')a nr. 4 ,í at-

kvæbaskr.ínní, held eg se öldúngis óhafandi, og ófært a~ hafa önn-
ur lög um helgíhaldið í Reykjavík en annarstaðar á landinu, en eg
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álít óþarfa a~ orbleingja þar um, meðan ekki eru taldar merkari á-
stæður með því, en enn þ;í eru fram komnar.

St. Jónsson: Eg vil fyrst vekja máls á því, sem uppastúngu
mína greinir :í vi~ hinn hæstvir-ta konúngsfulltrtía; hann vildi hafa
frumvarp eins og eg, en hann vildi fá það fr:í stjórninni, en eg vildi,
a~ það væri samið af nefnd manna her á landi. Eg vil nú ekki
gjöra mikið úr þessum ágreiníngi; en það vakti fyrir mer, a~ eg
hafði grun um menn, sem ekki voru rínægðlr með tilskipunina og
heldur ekki með uppástringu nefndarinnar; því þeim þótti hún ekki
breyta nógu miklu í Iöggjöfinni, heldur virtist þeim margt fleira í
henni, sem þyrfti umbóta víð, Eg er nú sannfærður um, að opt se
betra ao búa til lagaboð af nýju en fjalla um gamalt lagubob, með
því líka a'ð hver "ill breyta til eptir sínu geðí ; en eg hugsuði, að
stjórnin fe1list ekki eins auðveldlega ;i þessa breytíngu nefndarinnar
eins og hún, ef til "ill, vildi fallast á að láta búa til nýtt lagaboð.
Eg tek það fram aptur, a~ eg held margir vilji hafa meiru breytt í
tilskipuninni, enda þótt þeir kannist ,i~ eins og eg, a~ þetta se híð
verulegasta, sem nefndin hefir tekið,

Framsiiqumaöur: Ef þfugtð fellst lÍ uppastungu þfngmanns
Eyfirðínga, sem eg reyndar er ekki svo mótfallinn, þá getur það
tekið upp.ísténgur nefndarinnar sem bniðabyrgðarlög.

Jón Guðmundsson: Mer virðist ræður þíngmanna lýsi því full-
komlega, a~ það var ekki öfyrirsyn]u ne ástæðulaust, að eg víð
undírbiintngsumræðuna í gær fór fralll á, a~ málinu væri VíSll~ apt-
ur til nefndarinnar, því einginn þeirra þíngmanna, sem nú hafa
talað í dag, hefir gjört annað en finna a~ nefndarálitinu og rífa það
niður og lýsa yfir vandræðum þeim, sem á því eru, a~ greiða nú
atkvæði eptir þessari atkvæðuskní, sem her liggur fyrir; þetta er ó-
rækasti votturinn um, hversu nefndin hefir leyst starfa sinn af hendi.
Hinn heiðraði 5. konúngkjörni þingmaður, sem þó gaf nefndinni rett
í því, að leingja ætti helgina, og vildi því halda 3. uppástúngu stafl. a,
á atkvæðaskranní, fann þó nauðsyn á, a~ hún væri öðru vísi orðuð,
nefnil. á þá leið : a~ öll þau verk, sem bannað væri að vinna fram
að míbaptnl á helgum dögum skyldi vera 6leyfilegt að vinna gjör-
vallan sunnudaginn; eg neita því ekki, a~ þetta hefði verið laglegri
og rétturl orðasklpan, en það verður mí ekki bætt úr því héðan af.
Hinn hattvirtl konúngsfulltrúi hefir tekið fram verulegar ástæður
fyrir því, a\') miklu tiltækilegra væri a~ biðja komíng um frumvarp
frá stjórninni, en að biðja um nýtt lagaboð. þetta sjá allir a~ er
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eðlilegast og réttast, en nefndin hefir ekki gætt þess að neinu, enda
er mer ekki ljóst, hvernig atkvæðaskr.inni verður heoan af breytt svo,
að konúngur verði beðinn um þetta í bænarskr.í, og eg skil ekki, að
fyrir neinni annari uppástúngu á atkvæðaskr.ínní verði greitt atkvæði,
heldur en þeirri, sem þingmaður Eyfirbíuga hefir borið upp undir
tölulíð 2, enda þótt sú aðferð kunni að verða nokkuð kostnabarsiirn

og fresta málinu um of; en öll þessi vandræði og vandkvæði eru
nefndinni að kenna. Eg skal svo ekki orOleingja frekar um þetta
mál; eg vil helzt eingri þessarl uppástúngu, eins og þær liggja her
fyrir, gefa mitt atkvæði, og get ekki samþykkt neina, nema ef vera
skyldi uppástungu þingmanne Eyfirðinga.

Framsögumaður : Hinn heiðraði varaforseti lætur ser þó sann-
arlega annt um ao reyna að fella þetta mál, og lái eg honum það
ekki, fyrst sannfæríng hans er önnur en mín í þessu tilliti. En ef
hann hefir ekki heyrt neinn þíngmann, sem ekki væri mótfallinn
nefndaráIitinu, þlí hefir hann ekki heyrt rett, eða ekki verið viðstadd-
ur, mellan allir þíngmenn töluðu, því það er ekki satt, að einginn
þíngmanna væri nefndinni meðrnæltur ; hinn heíðraðí varaforseti
hefir líklega ekki verið inni, meðan þingmaður Árnesínga talaði, því
hann var nefndinni dldtingis samþykkur, og þíngmaður Mýrumunna

henni heldur ekki mótfallinn. Hinum heiðra varaforseta þótti frá-
g.íugurlnn á áliti nefndar.nnar vera svo, að hann vildi fella allt mallö ;
þó val' hann ekki fráleitur upp.ístúngu þíngmunns Eyflrbínga. þao

hafa nú tvelr liigfróbir menn rætt um malíð, og sinn farið í hvora stefnu:
annar þeirra var meðmæltur nefndinni og fann ekkert ao upprístring-
um hennar, en hinn mótfallinn, og vero eg að biðja vhlun heiðraða
varaforseta ao virða mer til verkunar, þótt eg meti 01'0 þess lög-
fræðíngsíne, sem nefndinni Hr hlynntur, fullkomlega á eins gildum
rökum byggð, en verði að álíta, ao röksemdir hins lögfrdða helðraba
varaforseta sé, ef til vill, sprottnar af misþokka hans við uppástúngu
nefndarinnar.

J. Kristjánsson: Eg er nú lildlíngis orðinn sannfærour um, að
það se ókljúfanda verk ao bæta svo helgidagatllsklpuniua á þessu
þíngi, að hún geti aunnlð ser hylli almenníngs, og eg skal ekki á-
saka nefndina fyrir aðgjörðir hennar í máli þessu; þó getur það
ekki dulizt mer, að sú verði afleibfngin af 3. uppastúngunni a og
b, að allir, úngir og gamlir, vitrir og fávitrir verði að skapa ser
sjálfum lög, en það er bæði 6tilhlýOilegt, þegar um svo þýOíngarmikla
tilskipun er a\') gjöra, eins og þessi er, og getur valdið meiri 6á-
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nægju, en tilskipunin hefir valdið eða getur valdið, þó hún se nú
látin vera óbreytt. Mer þykir líklegt, að það yrði affarabezt al'! fara
eptir upp.ísningu þíngmanns Eyfírbínga, Því þá feingi menn þó lög,
er runnin væri af innlendri rót, en þá finnst mer, að tilskipunin
mætti standa og bí'ða óhögguð, þangað til hi'ð nýja lagaboð væri
samið, o~ se einga hættu búna yio þab, því kristni er ekki svo úng
her á landi, enda verour hún ekki skipuð með lagaboðum eimingls.

Fram sögumaður : Hinu heiðraði þingmaður, sem nú mælti,
kvaðst vera sannfærður um, að það væri évinnanda verk, að um-
bæta tilskipunina til hlítar, en hann fær'ði eíngar astæður fyrir þVÍ,
hvort það væri vegna þess, að hún væri svo fullkomin, eður þá svo
ófullkomin, að henni væri ekki víðhjálpanda. Hann var og hræddur
um, a'O hver einn mundi verða sinn eiginn löggjafi, en þá verð eg
að segja honum, að það kemur til af því, ao hann hefir líklega ekki
nýlega lesið vel löggjöfina, því eptir 13. gr. á lögreglustjórinn ao
skera úr, þegar vafi verður um réttan skilníng á henni.

G. Einarsson: Eg er ekki vanur a'ð vera fjölorður, frg skal ekki
heldur vera það núna. l>egar máli'ð var rætt í nefndinni, þótti mer
stefna sú, sem hún stakk upp á og fylgdi fram, ekki sem æskileg-
ust; mer þótti sem se hún fara of stutt út í malíð, en af því mig
grunaðí, hvernig fara mundi, let eg leíbast til a'ð taka sömu stefnu,
og eg er allt af betur og betur að sannfærast um, a'ð nefndin hefir
tekið beinasta og krókaminnsta veginn, því þegar þessi fáor'ða breyt-
íng, sem nefndin stakk upp á, hefir valdið svo miklu umtali, hví-
líku umtali mundi þá ekki hafa valdið aöalbreytíng á tilskipuninni?
Sannfæring mín er Iika sú (en hún kann mí al'! vera ekki rett), ao
þeir hinir sömu, sem nú skúta nefndina út fyrir það, a'ð hrin hafi
farlð of stutt út í malíð, mundi "íst hafa tekið í öfugan strelngínn,
hefði hún fari'ð langt út í breytíngar sínar, og haft allar klær úti,
til a'ð tæta þær í sundur, því ætlan mín er sú (hún kann að vera
raung), .að sumum se hugleikið, ao rnalíð falli.

Hvað 'atkvæðaskranní við víkur, þá get eg ekki komið henni fyr-
ir mig, og mer þykir niðurskipunín nokkuð óhagfelld ; en um þetta er
tómt mál að tala héðan af; einúngis vil eg geta þess, að eg áleit
hagfelldast fyrir málið, að uppástringa þíngmanns Eyfirðínga hefbí kom-
io fram í því formi, sem hann eiginlega ætlaðíst til, nefnilega sem
viðaukaatkvæði og sem slíku verð eg fús á að gefa uppástúngu hans
atkvæði mitt, því þá álít eg rnalíð á hinni hagfelldustu stefnu og lifi
í voninni, að breytíngin komi með tíNnni, og það til batnaðar,
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G. Brandsson: Víð undirbúníngsumræðu þessa máls let eg í
ljósi þá meiníngu mína, að bezt mundi, a'ð senda ein ga bænarskrá
til komings um þab í þetta sinn; að vísu tók eg mer ekki um það
hreytíngaratkræbí, enda gerir það litio til; því atkvæbagreíðslan sker

úr þessu, þegar til hennar kemur. Eg vil ekki bera á móti því,
sem þfngmaður Dalasýslu sagði, að þó nefndin hefði farið leingra fram
í þetta mál, að einhverjir þingmenn hefði þá orðið svo breyskir, að
taka ser víð þa'ð eitt eba tvö breytíngaratkvæði, og svona fer, þegar

sinn vill hvað, og sumir vita ekki, hvað vilja, en finna allt ao öllu.
Mer fór~t nú líkt og hinum hæstvírta konúngsfulltrúa í tilliti til fyrstu
uppástúngu nefndarinnar, að eg skyldi ekki vel, hvernig þíngið átti
ao biðja um lagnbob, sem breytti tilskipnn af 28. marz 1855, þeg-
ar það gaf svo litlar sem eingar bendíngar um það, hvernig breyt-
ingar þessar ætti að vera lagaðar, og !ie eg þá ekki annað rað, en
ao þíngio felli rippástringu þessa (Forseti: hún stendur í sambandi

'"io 3. \io); nær hefðl verlð ao biðja um frumvarp líkt og þingmað-
nr Eyflrðínga fer fram ,í, ef menn hefði ekki fyrst um sinn getao
unað víð það, sem nú er. Annars finnst mér nú, ao sumir se held-
ur frjálsir í þessu máli, og það þeir, sem breytinganna óska, og skír-
skota eg einkum til þess, er þíngmaður Árnesínga sagði, þegar hann

vildi leyfa að vitja um hrognkelsanet og jafnvel stunda annan sj;í-
aratla nema einúngis um messu tímann, S'l'O eg vildi feginn eiga hann
fyrir lögreglustjóra til að leita hjá honum skilníngs á helgldagatll-
skipuninni samkvæmt 13. grein hennar. Ekki se eg, hvernig menn
geta aðhyllzt varauppasníngu þíngmannsins úr Reykjavík, ef tilskip-
aninni verour breytt á annað borð. Eg skal eimíngis minnast á verzl-
unina. Eptir breytíngu nefndarinnar gæti eingír sveitamenn notað
ser hana í Reykjavík nema á rúmhelgum dögum, svo Reykjavíkur-
menn yroi þá eptir mlbaptan á helgidögunum ao verzla eimíngis ,'io
sjálfa sig. Eg skal ekki fara leingra fram í þetta mál, því eg vildi
helzt óska, að tilsklpunln fyrst um sinn mætti standa 6breytt og mun
eg greiða atkvæði á þá lelð, þegar til þess kemur.

P. Sigurðsson: Eg hefi ekki leingt umræðurnar í máli þessu,
sem hefir kornið af því, að mer Ifkaðí að nokkru stefna nefndarinn-
ar; að leingja aptur helgidagana. því það atrlðl í löggjö1inni vissi eg
ao almennt var mesta óánægjuefni til sveita, ao helgin var stytt, og
því var eg ekki harour á, ao vísað yrði malefuinu aptur til nefnd-
arinnar, því eg ætla'ði mer að bera upp breytíngarntkvæðl í líka stefnu
og fulltrúi Eyfirðínga gjör'ði~ a~ frumvarp væri búi~ til að nýju af
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Iandsmunnum her, því löggjöf þessi er mest sniðin eptir kaupstaðarbrag.
en öldringls ekki fyrir sveítalíflð á Íslandi, og það s,í eg strax, þegar
frumvarp til þeirra var rætt átur, og nefndarmenn gjörðu þá svo
litlar breyríngar, til al'> laga þal'> eptir Þ.ilÍl'>aranda Íslendinga, al'> það

ekki mundi ná hylli landsmanna til sveita, og sú hefir raun á orðið.
Eg vil taka til dæmis, þar sem 5. gr. skipar, al'> lögreglumenn skuli
handtaka þá menn, sem gjöra háreysti ekkl einasta úti á strætum,

heldur inni í húsum, og er þetta svo fruleitt, að þetta se hentug lög
í sveitum á Íslandi, ao þau eru þar til aðhhiturs, og eru þau lög,
sem svo óhentuglega eru samin, sumum til aðhlaturs, en hinum til
ángurs, er sj:í, al'> helgi þeirra er strax horfin. Ekki el' heldur til

sveita WgreglustjlÍri ætíð svo nálægur, al'> menn geti spurt hann r:íl'>a,
hvort þetta eða hitt se leyfilegt eða ekki. Eg heiði ao sönnu látil'>

mer nægja, til bníðabyrgðar, uppasningu nefndarinnar, ao helgi sunnu-
dagsins væri gjörð jafnlanng og aður ; en eg se nú ekki, ao þa\') geti
komizt heim víð atkvæði fulltrúa EyfirOínga eptir atkvæðalístanum,
því verðl það samþykkt, sem eg víst gjöri, þá álít eg uppastúngu
nefndarinnar fallna.

P. Petursson: Eg get ekki neitað mer um þá ánægju al'>standa
upp til þess, al'> óska hinum háttvirta varaforseta til lukku fyrir þal'>,
al'> hann hefir íelnglð tvo eiginlegleika, sem menn ekki vissu af, al'>
hann hefði til al'> bera; annar þessara eiginlegleika er sá, að hann

heyrir ekkert, nema það, sem hann sjálfur vill heyra og honum er
geðfellt; hann hefir ekki heyrt neinn mæla fram mel'> nefndarálitinu,
þó 2 eða 3 hafi þegar gjört það af þeim, sem búnir eru al'> tala í
málinu; en hinn er sá, al'> hann ser ekkert nema það, sem honum
er geOfellt al'> sjá, og því ser hann ekkert nýtilegt í nefndarálitinu,
af því hann vill ekki sjá það, þetta mlðar al'> sönnu ekki til ab

skýra malið ; eg játa það, en eg gat ekki setið á mer al'> láta fögn-
uð minn í ljósi yfir þessari fullkomnun á skllníngarvitum hins hátt-
virta varaforseta. þal'> hefir veríb minnzt á, ab formgalli væri
á uppástúngum nefndarinnar, og hinn háttvirti konúngsfulltrúi taldi
það helzt al'> henni; en eg get ekki betur sel'>, en 13. gr. í tilskip-
uninni bæti úr honum, því hún skipar einmitt svo fyrir, al'> lögreglu-
stjórnin skuli skera úr, þegar vafi verður á eður ágreiníngur um
rðttan skilníng laganna; hefir því nefndin, að minni hyggju, ekki
korníð með neitt nýtt inn í lagaboðíð, þótt hún vildi bæta því vib
til skilníngsauka, a~ allar ákvarðanir tilskipunarinnar væri al'> skilja
samkvæmt og í sambandi vil'> 1. gr. um mtðaptanshelgína, sem er
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undirstaðan undir lagaboðinu. Eg get heldur ekki suÐ, að nokkurn
misskilníng geti leitt af þessari akvörðun, því þegar það verbur lög-
boðlð, a'O allur dagurinn skuli vera helgur, þá veit hver maður, ail
ekki má vinna neitt ónau'Osynlegt eður lögbannað allan daginn, og
finnst mer þá auðsætt, að fremur muni víb þetta mínka aðsókn til
lögreglumanns, til a~ spyrja hann um þý'Oíngll laganna, heldur en
þegar, eins og mí er, að nokkur hluti dagsins er helgur og hinn
nimhelgur, því þá er von, þótt hugsanir manna verði á reiki, og a'O
þessi sundurskiptíng helgidagsins í helgan og ekki helgan svipti helgi
drottinsdagsins þeirri tign og virðíngu, sem hún á að hafa og hlýt-
ur að hafa, ef hún á a~ geta áunnið ser staðfasta hlýðni, Eg get
því ekki Sell, a~ þessi formgalli se nefndarálitinu til fyrírstöbu, og
það ÞYÍ fremur, sem menn geta, eins og hinn háttvirti komtngsfull-
trúi benti til, lagað það a~ forminu til í álitsskjalinu til konúngs,
þegar því er ekki verulega breytt að meiníngunni. Eg felli mig vel
,i'O orðabreytingu þá, er hinn h.ittvirtl 5. konúngkjörni þingmaður
stakk upp á, ef nauðsyn ber til að breyta því þannig. Vi'Ovíkjllndi
uppástúngu þingmanns Eyfirðfnga undir staflib 2 vil eg geta þess,
a~ eg er hræddur um, a~ þab frumvarp, sem samið er eptir því sem
hann stíngur upp á, muni, ef til vlll, ekki hafa betri afdrif, en þótt
frumvarpíð kæmi frá stjórninni. Hinn heiðraði 5. konúngkjörni þíng-
maður hafðí það móti 4. varauppástúnglnní á atkvæðaskrzínní, a'Oser
þætti óvíðkunnanlegt, að hafa hö ólík lagabob um sama efni í land-
inu, en eg get þó ekki fundið það, því það eru svo ólíkir lifnabur-
hættir í kaupstöðum og sveitum, að það getur verið nauðsyn ;i ólík-
um lagabobum, og eptir því sem eg hygg, þá eru í Danmörku önn-
ur helgidagalög fyrir kaupstaði, en önnur fyrir sveitirnar. En það
tel eg sjálfsagt, a~ eigi lagaboðið a'O vera eitt, og um það se að
gjöra, hvort kaupstaðirnir eigi að laga sig eptir sveitunum, eður hins
vegar, að þá eigi kaupstabirnir a'O lúta í lægra haldi, eins og eg
hefi á~ur latlð í ljósi. Samkvæmt því, er eg nú hefi sagt, er eg
ekki svo mótfallinn 4. varauppéstúngunnl, verili uppástúnga nefnd-
arinnar samþykkt, einkum ef hún verður látin ná, ekki til Reykja-
víkur einnar, heldur til allra kaupstaða á landinu.

II. Kr. Friðriksson: Þa~ er vegna uppastringu minnar á at-
kvæbaskranní, a'O eg nú stend upp. Þa~ er þíngmönnum kunnugt,
að eg hefi ekki verið með því, að helgidagurinn se leingdur, en þó
vil eg ekki vera því svo mjög mótfallinn fyrir sveitirnar, vegna þess
ab hin slðferðlslega tilfinníng sveitamanna er með því, en hana vil
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eg láta raða. En víðvíkjandí því, er hinum heiðraða lwnlÍngsfull-
trúa og hinum heiðraða þíngmanni l\.rnesíllga þóttu eigi nægar á-
stæður til a~ gjiira undantekníng fyrir Reykjavík, þii veit eg sann-
arlega ekki, hve miklar ástæður þeir vilja hafa; eg hefi nefnt dans-
leika og veitíngar, en þa'b er með öðrum orðum, allar skemmtanir,
því í Reykjavík er ekki mikið um útreíðlr, eins og í sveitinni, þess
vegna hafa menn ser það helzt til skemmtunar, að koma saman á
gildaskalanum til að talast vm, eður hafa dans; það kann að vera
af þVÍ, að eg elskí dansinn, þó eg se mí farinn að eldast. Allt
þetta yrðl Reykvíkíngum nú fyrirmunað frá þVÍ kl. 12 á laugardags-
kvöldin til kl. 12 á sunnudagskvdldín, ef uppástúnga nefndarinnar
yr~i að lögum. þa~ er og athugavert, a~ í bæjnm stendur allt öðru-
"Ísi á en í sveit, því í bæjum eru margar nauðsynjar, sem menn
verða að útvega ser daglega, og ekki verður hjá komizt; því þótt
ekki se nema svo sem 1500 manns í Reykjavík, þá geta þeir samt
ekki byrgt sig' svo upp að öllu, að þeir verði ekki t. a. m. á stund-
um að kaupa ser brauð hjá bakaranum á sunnudaginn, en þetta
mega þeir ekki, ef sunnudagurinn er gjörður helgur til kvölds. Af
þessum astæðum get eg ekki fallið frá varauppástringu minni, ef
uppástúnga nefndarinnar verður samþykkt. Á~ur en eg skilst "i~
þetta mál, þá vil eg þó minnast á það, sem hinn heíðraðí þingmað-
ur Gullbríngusýslu sagðí, a~ það mundi verða tilgángslaust að skilja
Reykjavík undan, því ef einginn sveitamaður mætti verzla þar ii
sunnudögum, þ,í hefðl kaupmenn þar eingan til að verzla víð nema
sjálfa sig. Eg get nú ekki neitað, a~ mer þykir þetta nokkuð skríti-
legt ; því ef leyft er að verzla Í Reykjavík ,í sunnudögum eptir mið-
aptan, og sveitamenn eru þar staddir, þ,i er svo sem auðvitað, a'b
þeir mega verzla þar á þeim tíma, sem leyfilegt er, ef þeir svo vílja ;
því það liggur í augum uppi, a'b þeir eru eigi undan skildir þeim
lögum, er gilda ,í þeim stað, þar sem þeir eru.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, álít eg ályktar-
umræðu þessa máls lokið. En á~ur en eg læt gánga til atkvæða,
skal eg leyfa mer, fyrst nokkur ágreiníngur hefir orðið um atkvæða-
skrána, að skýra þínginu frá, hvernig eg skil hana, og það er þann-
ig: 1. uppástúngan fer fram á, að biðja konúng um lagaboð, án
þess að það se lagt fyrir þíngíð ; 2. biður um frumvarp, og 3. fer
fram á breytíng'U, hvort sem hún svo verður gjörð með lagaboði,
eður með frumvarpi. Staflíður 4. og 5. hefir ekki valdið neinum
ágreiníngi. Enn fremur vil eg geta þess, að mer finnst nauðsynlegt
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il'0 skipta tölulið 2. í tv on nt og bera hann upp til atkvæðagreiðslu
í tvennu lagi, ar því hann hefir i ser tvö nokkuð sundurgreind at-
riðí, annað það, ao biðja um [rumuarp, annað hitt, ao til taka hversu
það frumvarp skuli undirbúa. Eg ætla því að kljúfa það, þannig:
2. a, að konúngur vor vildi mildilegast fyrirskipa, að samið se frum-

varp til tilskipunar um sunnu- og helgidagahald á Íslandi.
Ó, að nefnd manna í landinu sjálfu verði sett til að semja frum-

varpið, og að það verði lagt fyrir alþíng svo fljótt sem verður.
Síðan voru athæði greidd, og fellu þau þannig:

1. uppástúnga nefndarinnar, felld með 10 atkv. gegn 9.
2. a, Stefáns Jónssonar, samþykkt með 13 atkv. gegn 6.
2. Ó, sama, samþykkt með 14 atkv, gegn 6.
3. a,' neiruiarinnor samþykkt með 14 atk, gegn 6.
3. b, samþykkt með 14 atkv. gegn 6.
4,. varauppastúnga II. Kr. Friðrikssonar :

fallin burt, eptir atkvæðagreiðslu við 1. tölulið.
5. samþykkt með 17 atkvæðum gegn 5.

Forseti kvaðst mundu birta dagskrá til næsta fundar, svo fljótt
sem yrði.

Fundi slitlð.

14. júlí áttundi fundur.
Allir lÍ fundi nema hinn 6. konúngkjörni þíngmaður, sem var

sjúkur. Þingbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Þ. Guðmundsson: ~1<í eg leyfa mer, áður en tekið er til dag-

skrárinnar, ao geta þess, að nefnd sú, er kosin nr í vegabótamál-
inn, hefir orðið fyrir því öhappl, ao einn nefndarmaður, hinn 6. kon-
úngkjörn! þingmaður, hefir lagzt sjúkur og tjáo mer, að hann ekki

mundi komast á fætur um nokkra daga; vil eg því samkvæmt 65.
grein alþíngístílskíp. biðja hið heíðraða þing að bæta við einum

manni í nefndina í hans stað, og skal eg leyfa mer að stínga upp lí
hinum heíðraða varaforseta, eða, ef hann ekki fæst, þá hinum heíðr-
aða þingmanni Húnvetnínga.

Baðír þíngmennirnir töldust heldur undan að gánga í þessa nefnd,
sökum annars annríkts síns víð þingstörf, og let forseti þá kjósa
mann í nefndina, og var kosinn:
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R. M. Olsen með 7 ntkvæðum.
ll. Kr. Friðriksson,' Þa~ stendur eins ;Í fyrir nefndinni í laga-

skélanuílinu, a\) hinn sami konúngkjdrní þfngmaður var í heuni, og
vildi eg því leita leyfis hj lÍ þínginu til a\) taka í nefndina þíngmann
Barðstrendínga, er hefir tjá\) sig fúsan til þess.

Forseti: Ef þíngmaöurínn "ill takast það á hendur, og þíngíb
samþykkir það, þ;í er víst ekkert 'á móti þVÍ.

Hinn hattvírti 7wmÍngsfulltrúi hefir be\)i\) ser hljóðs,
Konúngsfullt1'úi: Áour en eg legg fyrir þíngið frumvarp til

tilskipunar um rtíðstafanir til að útrýma og varna útbreiðslu fjár-
kl.iðans, er geisar á suðurlandi, satnið og undirskrifað af mer og
amtmanninum í norður- og austuramtinu, skal eg leyfa mer ao lesa
upp bréf stjórnarherra dómsmálanna 30. apr. til mín um þetta efni;
þa\) er svo hljó<':anda:

,.')Af skýrslum herra amtmannsins 17. febr. og 3. þ. m. hefir
stjórnarráN\) með ánægju veitt því eptirtekt, hversu þer með ýmsum
hagkvæmum rríðstöfunum hafið leitazt víð a\) sporna á móti því, að
fjárkláoasýkin næði a\) flytjast inn í vesturamtíð og breiðast þar út.

Af skýrslum þessum vírbist fj;írsýki sú, sem gjört hefir vart við
sig sumstaðar í vesturamtlnu, ekki hafa verið hættulegrar eða illrar
tegundar, með því hún líka, eins og hin sí~ari skýrsla scgir frá, a\)
mestu leyti var horfin; og eptir skýrslum fr;í amtmanninum í norð-
ur- og austuramtinu m;í ætla, a~ eingan veginn hafi mío til norður-
lands hin næma fjárklá'ðasýki, sem geisað hefir lÍ suðurlandi sfðan
næstliðið haust.

Aptur á mót lúta allar fregnir, sem híngað bárust með póst-
skipinu 20. þ. m., bæði í embættisbréfum 'og bréfum til einstakra
manna, að því, a~ hin næma fjárklá~asýki, sem í vetur hefir geingíð
víða í suðuramtlnu, geisí enn þá og gjöri tjón einkum í .,'\'rnessýslu,
og á sumum stöðum í Gullbríngu- og Borgarfjarðarsýslum.

Herra amtmaðurinn mun af auglýsíngu þeirri, sem stiptnmtið
13. febr. þ. á. let prenta, hafa orðið áskynja um, hverjar rá\';staf-
anir hafa verlð gjörðar til að útrýma sýki þessari, en þar co vetrar-
hörkur hafa bannað dýralækni T. Finnbogasyni a'ð ferðast, eins og
honum var boOi~, til hinna sýktu hðraða, áður en póstskip íör, hafa
menn til þessa tíma einga reynslu getað feínglð um það, hvern :í-
rángur hinar Iyrírskipuðu lækníngatilraunir muni hafa. Af þessu
leiðir, að stjdrnarraðinu hlýtur al'>þykja þa\) ísjárvert, ao grfpa nú
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þegar til þos~ raðs, som amtmaðurinn í norður- og austurnmtinu
hefir stúngíð upp á, nl. ali bjóða niðurskurð :í öllu sýktu og grnn-
uðu fe, einkanlega á þessum tíma árs, þegar hið slatraða fe er
einkís vírbi, enda væri með því móti farið leingra, en boðið el' í
tilsk. 12. maí 1772.

þar á mót er, eins og herra amtmaðurinn tekur fram, hin brýn-
asta nauðsyn í þessum kríngumstæðum til þess, ao í tíma se gjör'ðar
hagkvæmar ráðstafanir til a\'l reisa skorour víð frekari útbreiðslu
íjarsýkínnar, og einkanlega til ao aptra því, að íðnaður úr sýktum
héruðum eigi samgnungur á afréttum við fðnað úr þeim héruðum,

sem laus eru við sýkina.
Eptir áliti stjórnarrá'ðsins væri það hið tryggasta meðal í þessu

efni, ali banna streingilega öllum þeim héruðum, þar sem hin ill-
artaða fjarklaðasýki hefir gjört vart við sig, ali reka fenao sinn þetta
ar lÍ afretti, en að aptur á mót gjört öe hverjum bónda að skyldu,
að halda re sínu í strangri gæzlu þannig, ali það geti ekki korníð
saman við annað fe.

þar sem herra amtmaðurinn jafnframt þessu hefir fyrirskipað
ali setja skuli verði í sumar með Hvfta til að aptra því, að sjúkt
eða sýkt fe frá Borgarfjarðarsýslu komist inn á afrétti Mýra- og
Hnappadalssýslu, þá mun stjdrnarraðíð að vísu ekki mótmæla þeirri
raðstöfun, ef amtsbúar álíta hana tryggjandi og hagkvæma eptir
landslagi, og ekki heldur því, að kostnaður s:i, sem leiðír af ofan-
nefndri r.íðstöfun, se fyrst um sinn greiddur ii þann hátt, sem herra

amtmaðurinn hefir sningið upp á, en stjórnarrá'ðio getur þó ekki
annað en rilitið það nokkuð eíusamt, hvort mögulegt se að koma
yiQ þessari tilhögun jafnvel á ofannefndum stað, og þess heldur lÍ

hinum stærri afréttum, t. a. m. þeim, sem Rangarvalla- og Árnes-
sýslur eiga saman við norðurland,

Til þess nú ao öll her að lútandi atriði verði tekin til nákvæmrar
íhugunar og hagkvæmustu raðstafanir gjörðar eptir sömu reglu sam-
eiginlega fyrir öll ömt, þykir stjérnarráðinu það ráNegast, a~ allir
amtmenn landsins eigi fund með ser á þessu vori, ef því verour
víð komið, áður en fe er rekið á afrétti, og þar eo gjöra má ráo
fyrir, ac Reykjavík se haganlegastur staour til slíks fundarhalds,
einkanlega með tilliti til þess, að þar verour hægast að vera ser úti
um nauðsynlegar skýrslur víðvfkjandi ásigkomulagi sýkínnar, og um
lÍrlÍngllrinn af Iækníngatílraunum dýralæknisins og aðstoðarmanna
hans, eru það þénustusnmleg tilmæli mín, að þer, herra amtmaður!
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sækið á"ðurnefndan fund, hið bráðasta þer getið við komið. Verúi
þessu fundarhaldl, vegna naurnleika tímans, ekki við kornið, áður en
fe er rekið á afretti, álítur stjórnarráoi"ð það réttast, að amtið gefi
út fyrirfram auglýsíngu til innbúanna í þeim héruðum, þar sem
sýkin hefir gjört vart vi"ð sig, og banni þeim að reka geldíð á afrétti,
áour en nákvæmari ákvörðun verður um það gjörú lÍ ofannefndum
amtmannafundl,

Ef a~ öðru leyti reyndist gild ástæða til -að bera kvíðboga fyrir
því, að raðstafanlr þær, sem þegar eru fyrirskipaðar, muni verða
ónógar til að út ryðja fjárkláoasýldnni, felur stjdrnarrríðið amt-
mönnunum LÍ hendur ao búa til sameiginlega frumvarp viðvíkjandi
frekari níðstöfunum í því skyni ao sporna á móti sýkinni, og vereur

þar einkum íhugunarefni, að hve rnikln leyti og hversu yfirgrips-
mikill niðurskurður skuli eiga ser sta'ð lÍ hinum sjúka femloi, og
sömuleiOis það atriði, hvernig greíba eigi kostnað þann, sem leiðlr
af öllum her a~ lútandi rlÍ.ostöfnnum; mun konúngsfulltrúa síðan
falið á hendur, að leggja frumvarpið fyrir alþíngi þessa sumars, og
þegar alþingi hefir samþykkt það, mun frumvarpið, ef bráo nauðsyn
þykir bera til, og fyrir tillögur alþíngís geta feingið lagagildi sem
bráðabyrgðarlög, þánga~ til konúngs staðfestíng verður útvegub.

Um leið og eg enn fremur get þess, að hinum 2 amtmönnun-
um á Íslandi er ritað í dag hlð nauðsynlega samkvæmt þessu, læt
eg ekki hjá líða a~ endíngu a"ð bæta því vlð, a'ð stjórnarráðið hefir

tekið það til íhugunar, hvort ekki væri rá'ðlegt ao senda heoan 1
eh fleiri dýralækna til aðstoðar víð lækningar fjársýkinnar ; en þar
e~ þessu hefir ekki verið farið á flot af embættismöunum landsins,
og sýkin, sem stendur, ekki gjörir vart yi"ð sig nema í nokkrum
héruðum á suðurlandinu, þar sem lærðum dýralækni þegar er boðið
að fram fylgja lækníngum með tilsettum allsto'ðarmönnum, og þar eo,
eins og áður er á víklð, ekkert hefir enn þ,i heyrzt um árángnrinn

af þessum lækníngatilraunum, hefir stjórnarnlúinn þótt .hlýoa, ao
bíða eptir nákvæmari skýrslum og uppástúngum nm þetta efni, líúnr
en ráMzt væri í nokkuð í þessu tilliti.

Simony.

Til
amtmanns P. Jlelstcd.
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hí næst leyft eg mer al'! afhenda hinum hrittvirta [orseta hið
.iminnzta frumvarp mel'! ástæðum, til útbýtíngar meðal þíngmanna.
Í ástæðunum fyrir frumvarpinu er bæði skýrt nokkuð frá gángi þessa
máls fd upphafi þess, og eins frá þeim rökum sem frumvarpio er
byggt á, en þó skal eg á næsta fundi, málinu til frekari skýríngar,
gjöra um þao ítarlegri athugasemdir, þegar þíngrnenn eru búnir al'!
kynna ser frumvarpio og ástæðurnar fyrir því. Loksins get eg þess,
al'! stiptamtrnaburinn hefir skýrt mer frá, al'! hann muni á morgun
geta afhent mer sitt frumvarp, svo að það einnig verði lagt fyrir þíuglð.

Jón Guðmundsson: Eg vildi einúngis leyfa mer al'! bera fram
þá spurningu fyrir hinum 1l1íttvirta konúngs(ulltrúa, hvort hann haft
sem 7wnúngsfulltrúi nokkuð meira al'! meðdeila þínginu.

Konúngs(ulltrúi: Eg hefi ekkert annað felngið frá stjórninni
þessu máli viðvíkjandi en bréf Það, er eg nú las upp.

Forseti: Eg vil biðja hina heiðruðu þíngmenn al'! stínga upp
á, hve marga skuli kjósa í þessa nefnd.

Val' þá stúnglb upp á 9 manna nefnd, og þar einginn mælti á
móti, bað forseti þingmenn kjésa 9 lllanna nefnd og voru þessir kosnir:

R. M. Ólsen mel'! 19 ath.

P. Guðmundsson
K. Arnason
P. Petursson
St. Jónsson
..i. Einarsson
Jón Sigurðsson
E. Ó. Kúld
Jón Guðmundsson

18
18

-- 17

17 -
17 -

17
16 --
10

Let [orscti síðan afhenda skjöl málsins formanni Hefndarinnar
R. M. Ólsen.

Forseti: þao, sem nú kemur til ályktarumræðu og atkvæða-
greiðslu eptir dagskránni, er málil'! um veralunarréttíndí Seyðísfjarðar ;
eg hefi lá"til'! prenta atkvæðaskrá í máli þessu, og vona eg henni se
lítdeilt meðal þíngmanna, og er hún þannig:

At.k v æ ð a s k r a
í

málinu um veralunarrétríndl Seyðisfjarðar.

Uppástúnga nefndarinnar:
Ai'J alþíng sendi konúngi bænarskrá um, :\i'J Seyðísfjörður verð i
gjörður a'ú aðalkaupstað í ~tai'J Eskifjarðar,

150



Framsögumað'U1' : Mál þetta er þá aptur komið til umræðu,
Af þingræðum þeim, er fram fóru vi'tl undlrbúníngsumræðuna, finn eg
einga ástæðu fyrir mig að taka upp aptur það, sem eg þá mælti
fram með, og fel I'g því þíngsins gó~vilja og sannfæríngu málið á
hendur.

Forseti: Fyrst einginn tekur til máls, álít eg :ílyktarumræl'm
þessa máls vera lokið, og bi~ eg því þíngmenn að gánga til at-
kvæða,

Sí~an var geíngið til atkvæða, og fðllu þau þannig, að uppá-
stúnga nefndarinnar var samþykkt með 18 atkvæðum gegn 2.

Forseti: Eg hefi feíngíð frumvarp til bænarskrár til konungs
í prestaskóla-málinu.

Las forseti það upp, og var það samþykkt, svo hljöðanda :

"Til k o n ií n g s !

Fyrir alþínglð val' lög'O bænarskrá frá þíngmanni Strandasýslu,
um, a~ þingið færi þess á leit, að yðar konúnglegri hátign allramildi-
legast mætti þóknast að fjölga ölmusum "ið prestaskólann og auka
þann húsaleigustyrk, sem þeim stridenturn er veittur, er gánga á þenna
skóla. Til að íhuga þetta mál, kaus þíngi'O 3 manna nefnd; ræddi
það síðan á tveimur fundum á lögsklpaðan hátt, og leyfir ser nú allra-
þegnsamlegast að bera upp um það álit sitt þannig!

Yðar hátignar hasæll Iaöír, Kristján komingur hinn attundl, stofn-
aði með allrahæstum úrskurði 21, maí 1847 skóla í guðfræði til
menntunar prestaefnum her á landi, ag hefir skóli þessi síðan í byrj-
un októbermána'bar s, á. starfað her í Reykjavík að þessu ætlun ar-
verki sínu og þrátt fyrir margar tálmanir, sem þess háttar stofnun-
um eru samfara einkum í byrjuninni, þegar ná'b hylli landsmanna,
með því þeir, sem þaðan hafa út skrifazt og Ieíngið prestsembætti,
hafa yfir höfuð a'ð tala reynzt gó'Oir prestar og duglegir embættis-
menn. Þegar prestaskóIinn var stofnaður, voru til hans lagðar þrjár
ölmusur úr styrktarsjdbí háskólans í Kauprnannahdín, og mí eru 300
rdl. ætlaðir til húsaleigustyrks fyrir 10 stúdenta, sem á prestaskélnnn
gánga, þannig að hverjum þeirra eru í þessu skyni veittir 30 rdl. árll'ga.
þetta er allur sli opinberi styrkur, sem stúdentar á prestaskólunum fri,
og er það sameiginlegt álit þíngsins, að hann sil mjög ónógur, hæti
með tilliti til þess, hversu kostnaðarsamt það er a'ð lifa í Reykja vík,
og til hins, hvernig efnahag landsmanna yfir höfuð er varið, þab er
eflaust, að hver stúdent, sem á prestaskólann geingur, YCI''Ourárlega
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til að kosta allt að 200 rdl., en hver ölmusa hefir að undanförnu
verið að eins 80 rdl, og þetta ár 100 rdl.; þar að auk eru þessar
ölmusur ekki nema 3, en nú sem stendur gánga 10 stúdentar á presta-
skólann og má gjöra ráð fyrir, að þessi tala her um bil við haldist
eptírleíðís, ef fátækt hlutaðeigenda ekki neyðír þá til að hætta lær-
dömslðkunum sínum. Hvað húsaleigustyrkinn snertir, þá er hann einn-
ig of lágur, og ónógur til húsaleigu, ljósa og eldiviðar, þó 2 og 2
stúdentar biii saman, sem þó ekki verður ætíð við komið. Þegar nú
þess er gætt, að flestir þeirra, sem nema bókmenntir og verða prest-
ar her lí landi, em annaðhvort prestasynír, hvar af allur fjöldinn er
fátækur, eða bændasynír, sem ekki hafa annað víð að styðjast en
arðinn af búi sínu, eða munaðarlausir únglíngar, þá virðíst það auð-
sætt, að hlutaðeigendum muni, eins og nú er ástatt, veita mjög erf-
itt að lúka Iærdómslðkunum sínum af við prestaskélann, einkum þeg-

ar þess er gætt, ao sá kostnaður, sem því er samfara, stendur ekki
í neinu reHu hlutfalli við þær sárlitlu embættistekjur, sem prestaköll-
unum fylgja yfir höfuð að tala.

Af þessum ástæðum er það eindregið álit þíngsins, að brýn nauð-
syn beri til að fjölga ölmusum og auka húsaleigustyrk við presta-
skólann, og treystir þíngið því, að yðar konunglega hátign, sem, eins
og yðar luísælí faðir, hafið látia yður svo annt um, að efla andlega
framför þessa lands, munið allramildilegast veita þessu máli áheyrslu
og nauðsynlegt fe til þess úr ríklssjébl, Því fremur sem prestaskól-
inn, er þegar hefir borið heíllavænlegan áYöxt fyrir landið, í raun
réttri er ekki annað en útvíkkun þeirrar gubfræðískennslu, sem latínu-
skólinn veitti prestaefnum. áður en prestaskólinn var stofnaður.

Af aðursögðum ástæðum leyfir þínglð ser allraþegnsamlegast
ao beiðast þess, að ölmusum via prestaskólann allramildilegast verbi
fjölgaa og húsaleigustyrkuriun aukinn, þannig:
1. Með 21 ath. gegn 1: aa þremur ölmusum verði bætt ,ia þær,

sem nú eru via prestaskólann, með sömu upphæð, og:
2. Með 19 atkv. gegn 1: að húsaleigustyrkurinn verbí hækkaður

um 20 dali fyrir hvern stúdent á prestaskrílanum.

Þíngið fenst á það í einu hljóði, að bera þessa bæn frum fyr-
ir yðar konúnglegu hátign.

ne~kja,ík. 14. dag júlímána'6ar 1857.

Allraþegusamlegast.

J. Sigurðsson. P. Petursson".

152



Forseti kvaðst mundu birta dagskrá til næsta fundar svo fljótt
sem yrði.

Fundi slitíð,

16. júlí níundi fundur.·
Allir á fundi nema hinn 6. konúngkjörni þíngrnaður, sem var

sj iikur. þingbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.

Forseti: Á'ður en tekið er til dagskrárinnar, skal eg geta þess,
að eg hefi feingi'ð skýrisu frá hinum 4. konungkjörna þíngmanni,
um, að hann se kosinn formaður í nefnd þeirri, er alþíngi setti í
vegabótarnaltð, sörnulelðis frá varaþíngmanní Snæfellínga, um, að hann

se kosinn formaður í nefnd þeirri, er sett var í málinu um að út-
vega lögfróða málaflutníngsmenn víð landsyfirréttinn, og enn fremur
frá hinum 3. konúngkjörna þíngmanni, um, a'ð hann se kosinn for-

maður nefndarinnar í klaðarnulinu og varaþingmaður Snæfellínga
skrifari hennar. Samkvæmt dagskránni mun hinn hattvirtl konúngs-
fulltrúi gefa þínginu ítarlegari skýrslur vlðvíkjandl fjarklaðamálínu.

Konúngsfulltrúi: Eg skal fyrst afhenda hinum háttvirta forseta
ágrelníngsfrumvarp stíptamtmannsins til útbýtíngar meðal nefndar-
innar, sem kosin er í fjárklá'ðamálinu, og annara þíngmanna. því
næst skal eg leyfa mer, samkvæmt Því sem eg gat um á síðasta
fundi, nefndinni og þínginu tll lelðbeiníngar fyrirfram a'ð gjöra nokkr-
ar almennar athugasemdir þessu máli til skýríngar.

Eptir a'ð amtmennirnir voru komnir saman, voru, eins og sjá
má af ástæðunum fyrir frumfarpinu, einkum 3 atríðí aðalíhugunar-

og umtalsefni milli þeirra. Fyrsta atriðið var um það : hvernig helzt
mætti reisa skorður vi'ð útbreiðslu sýkínnar, annað atri'ði'ð var það :
hvernig hentugast væri að fara að, til þess að eyða henni og upp
ræta hana, og þriðja atriN'ð var það : hvernig hentugast mundi að
greiða þann kostnað , sem af öllum her a'ð lútandi ráðstöfunum
leiðír.

Hvað nú hið fyrsta atriði snertir, þá komu öll amtsyfirvöldln
ser strax saman um þa'ð, að únmflýjanlega væri það nauðsynlegt, að
reisa sem rammastar skorður við þVÍ, að kláðasýkin lÍt breiddist frá

þeim sveitum, sem sýktar eru, til hinna úsýktn hðraða. Amtmenn-

153



irnir hafa þess vegna sett verbí :í takmörkum milli þeirra sveita,
hvar fe\) er sjúkt orðið, og hinna, hvar það enn þá er ósjúkt, svo
sem með allri Hvítri í Borgarfirði, á fjöllunum uppi í milli norður-
og suðurlands, og með Þjórs,i milli Árness- og Rángárvallasýslu,

Af bréfi stjórnarherra dómsmálanna til mín frá 30. apr. næstl.,
hvers innihald eg hefi tilkynnt þínginn, má r.iba, að enn þótt nefnd-
ur stjórnarherra ekki hafi viIjao setja sig ,i móti þeirri ráðstöfun, er
eg hafði sningíð upp á, UIIl a\) setja verði milli hinna sýktu og ó-
sýktu héraða, ef amtsbúar áliti hana tryggjandi og hentuga eptir

landslagl, hefir hann þó heldur en hitt talið tormerki á þessari ráð-
stöfun, Eg hefi samt ekki hika\) við a'ð setja verði með allri Hvítu,

bæbi af því a\) þao val' eindreginn vilji allra þeirra amtsbtia minna,
er eg hefi getað nað til, og átt tal yio um þetta efni, og líka af
því a'ð það var mer, og má vera serhverjum þeim, . er þekkir til,
hvernig ;Í stendur, öldungis ljóst, ao sýkin nú strax í sumar mundi
út brelbast vestur um alla Mýrasýslu og fleiri héruð vesturlandsíns,

væri þeir verðir, sem eg hafði stúngið upp á, ekki settir, vegna þess
a\) Borgflrðíngar nú í nokkur ár hafa rekíð geldíé sitt ,i afróttl
Mýramanna, og fe þetta þess vegna sækir ákaflega á þá. þar e\)
nú af þessari varðarskipun hefir leitt og leiðír mikill kostnaður, verð
eg amtsyflrvaldanna vegna a\) skora á hið helöraða þfng a\) segja
álit sitt um, hvort það eigi hafi veriö öldríngis nauðsynlegt a\) skipa

þessa verði, til að varna útbreiðslu fjársýkinnar til hinna ósýktu
heraoa mí strax á þessu sumri; og til þessa lítur hið fyrsta upp.í-
stúnguatriOi, er amtruenn Norðlendínga og Vestfírðínga hafa gjört í
níðurlagi astæðarina fyrir frumvarpi því, sem lagt er fyrir þínglð.

Hvað hið annað atriði áhrærir, hvernig bezt megi út rýma fj<ir-
klaðanum, þá hafa amtsyfirvöldin ekki í öllu tilliti getað komið ser
saman þar um, eins og frumvörp þau, sem þeir hafa lagt fyrir þíng-
io, bera með ser. Amtmennirnir fyrir norðan og vestan hafa haldið,
að klaðapestínní mundi eigi verða með öllu út rutt nema með nið-
urskurbí alls fjárins í þeim sýktu héruðum ; hvar ,i móti stlptamt-
maðurinn hefir meint, a\) það í þessu tilliti mundi nægja, ef hið sýkta
fe væri á næstkomanda hausti og vetri niðurskorið. Þa'ð er nú
þíngsins ao yfirvega og ákvarða, hvern helzt af þessum skoðunar-
háttulll það vill aðhyllast, eb hvort það vill fara nokkurs konar
meðalveg milli þeirra. Þíngio mun finna það eðlilegt, þó skoðun
allra amtmannanna ekki yrðl öldúngis hin sama Í þessu svo mjdg
efusama og vandhæfismikla atriðí ; því skoðun Illanna á þvi yfir höfuð

154



mun vera nokkuð misjöfn, og fara mjög eptir því, hverja hugmynd
þeir gjöra ser um uppruna og eðli fjársýkinnar.

l(hrærandi þriðja atriðið eða greiðslu þess kostnaðar, sem leíbír
af níðstöfunnm þeim, sem gjörðar eru, og gjörðar verða til að varna
útbreiðslu sýkinnar og út rýma henni, þá hafa allir amtmennírnír í

þessu tilliti verið samdóma í þeim verulegustu atriðum, eins og hinir
heiðruðu þíngmenn fá seo af þeim frumvörpum með astæðum , er
þeir hafa lagt fyrir þíngib.

Eina og þíngutenn hafa heyrt, hefir stjérnarherra dómsmálanna

getið þess, að þegar frumvarp það áhrærandi niðurskurð sauOfjárins,
sem amtmennírnir hafa lagt fyrir þíngið , hefir öðlazt samþykki al-

þíngis, þá muni þetta frumvarp, ef bráð nauðsyn pykir til bera,
og fyrir tillögur alpíngis geta feínglð lagagildi sem braðabyrgðarlög,
þangað til kornings staðfestíng verður útveguð. þessi ráðstöfun
stjórnarinnar er nokkuð Irábrugðin því, sem vant er að eiga ser stað,
þegar br.íbabyrgðalög er nauðsynlegt að út gefa. Í slíkum tilfellum
er það ætíð konúngurinn, sem út gefur braðabyrgðalögín og stjórn-
arherra s.í, sem undir skrifar með honum, hefir alla ábyrgðína, ef
þíngio eptir ,í ekki staðfestir þau. þíllgio yrði því, ef það álítur
nauðsynlegt ao fara þann veg, sem stjórnarherrann hefir bent á, að
finna upp nýtt og hentugt form bæði fyrir braðabyrgðalöglu sjálf,
og eins fyrir aðferðina að leita komings samþykkis. Her yrbl það
alþínglð , sem abyrgðín lægi á herðum , ef konúngur eptir á eigi
skyldi samþykkja braðabyrgðarlögin. þao virðist því nauðsynlegt,
að alþtngi brúki alla varú~ í þessu tilliti, og bindi sig fast við það,
er stjórnarherrann hefir tiltekið, að út gefa eigi braðabyrgðarlögln, nema
ef brá~ nauðsyn þykir til bera, og ekki vero ur án mlkílvægs tjóns
og hættu hjá öoru kornlzt,

Eins og amtsyfirvöldin her á landi hefir greint nokkuð á um
þetta málefni, eins er það nú orðíð kunnugt, ao mikill meinínga-
munur er um það bæði milli hinna heiðruðu þingmanna og eins
milli landsmanna yfir höfub ; hins vegar er þetta mál svo mikils um-
varðanda, að það nuí kalla, að velferð landsins se undir því komin,
hvað heppilega því verður ráMI'! til lykta; því eins og það er öld-
úngis nauðsynlegt, a~ sem rammastar skorour verði reistar víð þVÍ,
að sýkin ekki magnist eða út breiðíst til hinna ösýktu héraða, eins

er það líka mjög ár~anda, að eigi se meira þraungvað al'! kosti manna
í þeim sveitum, hvar sýkin geingur eða hefir gjört vart við sig, en
óumflýjanleg nauðsyn út krefur. Eg vona þVÍ, al'! þingmenn ræði
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þetta "mál með þeirri vareígð og stillíngu, með þeirri alvörugefni og
áhuga, sem þvílíkt mál, er snertil' velferð allrar þjóoarinnar, lít-
heimtir, og ao menn láti skynsamlegar röksemdir, en ekki áhrif ó-
ljósra geðshræringa stýra orðum sínum og tillögum í þessu máli.

Forseti: Eg álít sj álfsagt, að uppástúngur þessar verði afhent-
ar nefnd þeirri, er kosin var í fjárkláoamálinu, og ab ekki verði 110

öðru leyti umræður um þær að svo stöddu.
Samkvæmt dagskránni kemur þ,i til umræðu, hvort nefnd skuli

kjósa vlbvíkjandí uppástringu varuþínguianns Reykjavíkur, um lækna-

skipun her á landi, 111. m,

Let forseti síðan afhenda m.ilib uppastúngumannl, og las hann
upp upp.ístúnguna svo hljóoandi:

"Meo því ao það er kuunugra en fr,i þurfi að segja, hversu
ófullkomin læknaskipunin er her á landi, þá ætla eg eigi að fara
mörgum orðum um það, heldur beinlínis, án allra umsvifa, að leyfa
mer, að koma fram með uppástúngur þær, er alþíng, að minni
hyggju, ætti að taka til nákvæmrar yfirvegunar, og ályktunar, eptir
ao þíngmenn hafa látio í ljósi álit sitt á þessnm uppusningum mínum,
sem og á þessu mikilvæga málefni yfir hofuð að tala.

Uppástúngur mínar í þessu máli eru Í stuttu máli þessar:
1. Að alþíngi mætti þóknast, að gjöra sitt ítrasta, til þess

að uppástúngu alþíngis 1855, um styrk við háskólann handa .'3
mönnum, er leggja stund á læknisfræði, ásamt fjölgun þriggja
lækna her í suðuramtinu, fái framgáng hið allrabráðasta.

Eg þarf eigi að skýra þínginu frá því, hversu óánægo alþýoa

verður, er hún ser, ao slíkar nytsumar uppástringur, eins og sú, er
her ræðir um, dragast úr hömlu ár eptir ár, eða hversu undarlegt
almenningi hlýtur að virðast, ao eins ljóst þarfanuil, og þetta er,
sem her ræðlr um, skuli verða út undan, sökum þess, að það er,
ef til vm, eigi eptir allra gebí eða hugsunum. l'ao eru nú þrír,
sem lesa læknisfræði víð háskólann í Kaupmannahöfn, allir efnilegir
menn, og einn þeirra, sem er vel .í veg kominn, hlýtur, ef til "ill,
að hætta við, sökum þess, að uppástringunnt hefir eigi or'ðio fram-
geingt, þar hann er eíualaus, og möbír hans ekkja, með litlum eptir-
launum. Mer er það óskiljanlegt, ao menn fá eigi leyfi til þess,
að taka áournefndan styrk, sem fyrmeir hefir verið veittur af al-
Þingi til læknakennslu her lÍ landi, handa þurfandi Íslendíngum, er
leggja stund á læknísfræðí vlð Kaupmannahafnar háskóla; þetta er
fe landsins, og landsmenn hafa, að minni hyggju, fulla heuntíngu á,
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að þeim se híð allrabráðasta varið til lærdóms-styrks, sem er svo

nauðsynlegur, Almenníngur, sem sökum læknaleysis, er í mestu
nauðum staddur, er Iítíð bættari, þó menn ætli að gjöra þetta og
þetta með fe þessu, er stundir Ifða ; þeim, sem nú bráðþarfnast
endurbótar á læknaskipunlnni, er eingin bót að því, þó menn ætli
að gjöra eitthvað í þessu efni, þegar flestir þeirra eru dánir, og þar
sem miklu fleiri, í hinum menntuðustn löndum, eru á móti penínga-
geymslunni (Accumulations-P1'incipet) en með. Menn sjá, hvernig
peníngarnjr lækka í verði ár frá ári, svo a'ð það, sem menn fyrir
20 árum gátu gjört með 100 dölum, verður nú eigi gjört fyrir tvö-
falt svo mikið, og eru allar líkur til, að SYO muni verða eptírleíbís.

Eg vona því og óska, að alþíng mætti skora á stjórnina að nýju,
að á~urte'ð uppástúnga verbi framkvæmd hlð allrabráðasta.

2. Hið annað, sem eg lÍlít nauðsynlegt, er, að sjúkrahúsi og
læknakennslu verði komið á her í Reykjavík, svo fljótt sem fattng
eru á.

Menn hafa leingi talað um það, hvort gjöranda væri, a~ hafa
læknakennslu her :1 landi, og hafa menn eigi híngað til orðíð á eitt
sáttir í þessu efni, enda þótt reynslan hafi fyrir laungu skoríð úr
því til fulls. þa'ð er sumsé alkunnugt, að landlæknir, Bjarni heit-
inn Pálsson, og þeir, er næst komu eptir hann, kenndu hinum' fyrstu
hera~slælmum her á landi, og varð þessi kennsla þeirra að hinu
mesta Iíbl, því a'ð flestir, ef ekki allir þeir læknar, er þá var kennt
her, voru duglegir læknar, eins og sjá má af ritum þeirra. því
skyldi eigi slíkt hi'ð sama geta átt ser stað enn þá? menn hafa þó
nú á tímum miklu betri kennslu-áhöld, og ljósari kennslubækur, en
fyrir 100 árum, og með því að nú er miklu meira fjölbýlt en aður,
einkum her um nesín, og í grennd vi~ Reykjavík, þá mundi mí
lærisveinunum hægra a~ sjá og reyna margt það, er þá kom sjaldn-
ar fyrir. þa~ er ótrúlegt, hversu það verður notadrjúgt, ef menn
þegar frá únga aldri geta vanizt á, að sjá og meðhöndla þá sjúk-
dóma, er menn síðan eiga að fást vi~ alla æfina, Sjón er sögu
ríkari, segja menn, og á þa~ vel heima í þessu efni, því að þó
menn með hinni beztu kennslu lesi um þá sjúkdóma, er menn eigi
sjá og m~~höndla sjálfir, þá verður lestur þessi þó aldrei eins nógur
og fullkominn, eins og er menn hafa vanizt sjúkdómunum í því
landi, er þeir eiga heima í, og se'ð kennara sína fara með þá. Ef
þíngið fellst á uppástringu þessa; þá vona eg, a~ það sjái, hversu

það er nauðsynlegt, að læknir verði settur á spitalann, eða að
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minnsta kosti her í hrraðið, landlækninum til hjálpar, því ókljúf-
anda yrði landlækninum einum, a'ð vera bæði héraðslæknir og spít-
alalæknir og bæjarlæknir, og auk þess kennari ,'i'ð læknaskólann.

þa'ð þykir mer sjálfsagt, að þeir, sem útlærðír yrbí af lækna-
skólanum, hefbí fulla heimild á a'ð practisera, eða lækna, alstabar
her á landi, og gæti feíngið sýslulæknaembætti her á landi. Eg
ætlast til þess, a'ð kennslutíminn se eigi hafður mjög stuttur; eigi
styttri en 3 - 4 ár, og ab aðalprófíb fram fari opinberlega, í viður-
vist eins eða tveggja héraðslækna, eða annara skynsamra manna, er
alþíng mætti ákveða.

þa'ð er snertir kostnaðinn til þessa, þá hygg eg, a'ð hann eigi
a'ð leggjast jafnt Ii allt landið, ef stjórnin "ill eigi kosta hann, eins
og prestaskólann ; því varla hygg eg spítalasjéðunurn meira ætlanda,
en að koma upp sjúkrahúsinu, og viðhalda því, með öllum þeim :i-
höldum, er til þess heyrði.

3. Að landialminum 'verði falið á hendur, að lesa fyrir læri-
sveinunum á preetoskðlanum, yfi1' me(}ferð á vofeiflegum sjúlídóms-
tilfellum, sem og yfir höfuðreglurnar í hinni almennu heilnæmis-
fræði (Hygieine), svo að útsj6n yrði til, að þessi mikilsvarðandi
fræði geti með tímanu'm feingið sem flesta áhángendur.

Höfuðástæðan fyrir þessari upprísningu minni er sú, að þao

viroist eigi unnt, ab allur þorri manna geti feingi'b læknishjálp í
bráðum og vofeiílegum sjrikdómstílfellum, sem upp á koma, nema

því að eins, a'ð prestar vorir bæri skynbragð á þá, og me'bfer'b þeirra,
því að vegaleingdin á landi voru er svo mikil, a'ð varla virðist þa'ð
unnt, a'ð bætt verði úr þessu, jafnvel þó læknar væri í hverri sýslu.
þa'b hefir eigi sjaldan borið við, og á ser stað lÍ ári hverju, að
margir þeirra, er verba úti og drukkna, deyja án allra lífstilrauna,
jafnvel þótt menn í öllum síðuðum löndum játi, að þær eru nauð-
synlegar, og megi opt að haldi koma. þá eru og margir, er slasast
á ýmsan hátt, er annaðhvort deyja, eða lifa "i'b æfilaung örkumsl,
af því að þeim var eigi veitt hjálp í tíma. Mer eru kunnug mörg
tilfelli, að menn hafi hlotið að lifa víð örkumsl, og orbíð ómagar,
af því einginn kunni a'ð kippa í llðínn, þegar þörf var á, og má þó

kenna hverjum einum slíkt á fáeinum stundum. Allir vit~; hversu
mikil og fullkomin læknaskipunin er á Bretlandi, og þó hafa Bretar
bækur með myndum og uppdráttum, sem eiga ao kenna menntuðum
mönnum meðferð og meðhöndlan allra vofeiflegra sjrikdémstilfclla
Eg þykist sannfærbur um, ab fjölda af prestaskdlnmönnum vorum
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mundi þykja þa~ tllvinnanda, að verja tómstundum sínum til slíkrar
kennslu, og er eg sannfærður um, :l~ hún gæti orN\'! mörgum manni
a~ hinn mesta liði. Mótbáru sú, er sumir hafa komið fram með
gegn slíkri kennslu, að prestaskólamenn hafi eigi tíma til þess, þykir
mer Iítilsverb, þar sem um svo þarflegan lærdóm er að gjöra, enda
mætti hrinda henni, með því að leingja skólatímann um 1 eða 2
mánuði, því það þori eg að fullyrða, að með 60 -100 tíma kennslu
mætti gjöra mikið í þessu efni, væri tímum þessum skipt jafnt niður
á allan skólatímann. þó álít eg það nauðsynlegt, að menn tæki
burtfararpróf í þessari kennslugrein, og feingi þar með leyfi til, a~
framkvæma það, er þeir hef'ði lært, þegar þörf krefur.

Hvað hinni almennu hellnæmisfræðí vi~ víkur, þá skal eg geta
þess, að eg álít hana helmíngi þarfari og gagnsmelrí, en allt hið
almenna og barnalega mebalakák, er mí tíðkast hér á landi meðal
nokkurra presta, og sem ýmsir af leikmönnum eru þVÍ miður helzt
of gefnir fyrir. Heílnæmlsfræðin kennir mönnum orsakir og undir-
rót sjúkdómanna, og hún verður því svo happadrjúg og affaragóð,
se henni réttilega fylgt. Lærdómar hennar eru skýrir og auðskildir
hverjum menntuðum manni, og hún hefir á vorum tímum fullkom-
lega sannað gildi sitt og ágæti.

4. Að útlærðurn og yfirheyrðum yfirsetukonum verði fjö7gað,
á þann hátt, að hver hreppu?' í öllu landinu hafi eina yfirheyrða
ljósmóður.

þó talan á hinum yfirheyrðu ljösmæðrum hafi farið nokkuð í
vöxt her á landi, þá eru þær enn mikils til of flÍar. Vesturamtíð
og norðaramtíð eru hvað lakast á sig komin í þessu efni, því árið,
sem leið, voru a~ eins 3 yfírheyrðar ljósmæður í vesturamtlnu, og
10 í öllu norður- og austurarntinu. Suðuramtíð hefir þar á móti
27 ljósmæður, og vantar það þó enn þá töluvert á, að hafa eina
fyrir hvern hrepp.

það er sorglegt til þess að vita, að kjör ljósmæ~ranna her á
landi hafa veri~ mjög lítið bætt síðan 20. jan. 1766, þegar landlæknir
Bjarni heitinn Pálsson útvegaði þeim þá 100 rd., sem þær - a~ und-
anteknum þeim fáu ljösmæðrum, sem eru her í bænum og í Vest-
mannaeY1'fm - eingaungu hafa við að styðjast allt fram 1l þessa tíma.
þessum 100 rd. var nú t. a. m. í ár skipt milli 38 ljósmæðra, svo
að hver af þeim fékk að eins 2 rd. 60 sk., og m.i það ei kalla neina
þóknun, enda er nú or~i~ mjög torvelt, og þVÍ nær eigi unnt, að
fá nokkurn kvennmann til þess að nema yfirsetnkonufræðina, því
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<illum dugandi kvennmönnum þykir þetta smánarboð, og verra en
ekkert, þegar því fylgir kvöð og skuldbindíng. Eg ætla, að yfir-
heyrðuni ljósmæðrum ætti eigi að bjóðast minna en 2 falt vinnu-
konukaup, og ætti þá hver ljósmóðir að hafa 12 spesíur eða 24 rd.
í föst laun um árið. Eg er sannfærður um, að bágt mun að fá
nógar yfirsetukonur fyrir minna kaup, og virðist mer það mjög eðli-
legt, og samkvæmt þVÍ, er tíðkast Í öðrum löndum, að hver hrepp-
ur væri skyldaður til, að borga sinni ljósmóður þessi laun, og mundi
bezt tílfallib, að hreppstjórum og prestum yrði falið ,í hendur, að

jafna þVÍ niður á hreppana.
Hvað kennslunni við víkur, þá ætti hún að fram fara á líkan

hátt, og eptir sömu kennslubók og nú ttðkast, því það er auðvituð,
að hverjum lækni er fullkomlega trúarida fyrir henni; þó þykir mer
kennslutíminn híngað til hafa verið langt of stuttur, og eg hefi því
í mínu heraði leingt hann um 2 rruínubi. Eg hygg, ali allvel se
tilfallið, að allar þær, er þab geta, læri her í Reykjavík, því þær
geta feíngið betra tæld á að nema margt hj;í hinum útlærðu ljós-
mæðrum, er her eru, sem þær ekki fá færi á, þar sem sængurken-
ur eru 8\'0 miklu færri; eg hefi og gjört mer það að reglu, a'O láta
yfirsetukonur þær, er her eru, vera viðstaddar "ið prófið, og leyft
þeim, að spyrja fram í, ef þær vildi. það er jafnan gott, að öll slík
próf fari fram sem opinberast, og í viðurvist þeirra, sem vit hafa.

á um að dæma.
Reykjavík, 14. júlí 1857.

J. Hjaltalín.
þessar uppástúngur ætla eg að leyfa mer að bera upp fyrir al-

þíngl, og skora á það að taka mál þetta til lögboðinnar meðferbar.
Reykjavík, 14. d. júlímána'6ar 1857.

H. Kr. Friðriksson'l.

H. Kr. Friðriksson: Eg vona, að eg ekki þurfi að fara mörg-
um orðum um mál þetta til að mæla fram með þ," í, þar eð eg er
sannfærður um, að allir verða að vera mer samdóma í því, að þetta
er eitthvert hið markverðasta mál, og að það varðar land og lýð,
því heilsan og lffið eru þó hin helztu tímanlegu gæði í þessum heimi.
Eg vil því ekki, að svo komnu, gjöra nokkrum það upp~að hann
mæli á móti nefnd í máli þessu, þVÍ þó menn, ef til "ill, ekki geti
fallizt á einhverja eina eða fleiri af uppástúngum þessum, eins og
þær her eru, getur nefndin og þíngið á eptir lagað þær eptir vild
sinni, og fellt burtu þá eða þær uppásttingur, sem þingmönnum ekki
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geðjast að, Eg vona Þ\Í: al) þÍngi~ kjdsí nefnd Í máli þ(,R~Uog vildi
eg helzt óska 5 manna nefndar.

I\onúngsfnlltr1Íi: Mer kemur ekki til hugar a'O neita því, aú
uppástúnga sú, sem nú var npplesin, innihaldi margar góðar athuga-
semdir, eins og líka vænta mátti, þar sem hún er komin frá þeim
manni, sem hvorki skortir lærdóm, reynslu ne áhuga á þVÍ, ao efh
framfarir læknaskipunar her á landi, og því kemur mer ekki heldur
til hugar, ao setja mig á móti því, ao nefnd verði kosin í mríllnu.
þao eru einúngis 2 athugasemdir, sem eg nú þegar finn astæðu til
ao koma fram með sem bendíngu, bæbí til þeirra nefndarmanna,
sem kosnir verða til að segja álit sitt um málio, og eins til allra
þeirra heiðruðu þfngmanna yfir höfuð. Hin fyrri athugasemd er sú,
hvort það undir þeim bágbornu ktíngumstæðum, sem nú eiga ser
stað her á landi, se fært að leggja þungar álögur á jafnaðarsjóðina.
Hin önnur athugasemd er SIÍ, hvort eigi muni vera ísjárvert að brúka
spítalasjó'Oina, sem landlð allt hefir greitt gjöld f, til að koma upp
sjúkrahúsi í Reykjavík, som ekki getur or'Oio að notum, nema fyrir
nefndan bæ og hin næstu kríngumliggjandi heruo. Eg hefi ætíð nú
og a(,) undanförnu verio þeirrar meiníngar, að spftalasjóðína ætti að
geyma óskerta, og a'O leigunum af þeim ætti a'O verja til a'O launa
læknum, unz þeim væri svo fjölgao her ,i landi, a'O hver sýsla hefði
sinn lækni fyrir sig. Minna dugir ekki, og læknaskortur er sú fyrsta
og fremsta þörf, er ver þurfum a'O fá dM'O bót á.

H. Kr. Friðriksson: þótt eg f rauninni eigi þurfi að svara ræðu
hins háttvírta lwnúngsfullt1'1ta, með þvíao hann var meðmæltur
nefnd Í máli þessu, skal eg þó leyfa mer ao svara honum fáeinum
orðum víðvíkjandi Því, er hann sagði, ao ef byggt yrðí sjúkrahús
her Í Reykjavík fyrir fe spftalasjöðanna, hefði einúngis Reykjavíkurbær
og menn f grennd vio hann gagn af þVÍ, en ekki landið allt. En þetta
er eigi að öllu leyti rett, því að þótt að vel megi vera, ao Reykjavík og
menn í grennd víð hana hafi mest gagn af húsinu sjálfu, viroist mer
samt ekki betur, en að allt landlð geti haft nokkuð gagn af því ;
en það er 'VÍst, að allt landið hefir gagn af þVÍ, ef læknaskóIi vero-
ur sameinaour því; þ'VÍ að þar á að kenna þeim mönnum, sem síðar
eiga að gjörast læknar og dreifast út um allt landið, og fyrir því er
einmitt gjört ráo í uppastúngunni, Ao öðru leyti vlrðist eigi eiga
vi'O að tala meira um þetta, fyr en nefnd sú, er sett verour Í málið
hefir kveðlð upp álit sitt.

P. PPiursson: Á síðasta þíngi studdi eg ao því, ao bænarskrá
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þessa efnis væri send konúngi vorum, og gleður það mig, ao stjórn-
in hefir tekið svo vel í mál þetta, eins og sjá má af hinni konúng-
legu anglýsingu til alþíngis þ .• L, því þar segir í 6. grein: "málio
um betri læknaskipun á Íslandi, sem alþíngi hefir sent þegnlega bæn-
arskrá um, er nú svo Hl :í veg kornið, ao líkindi eru til, að því
verði ríÍ'ðio til lykta, :íonr lángt Iíður, og mun stjórnin framvegis róa
að því öllum árum", og finnst mer því mál þetta vera á þeim bezta
vegi, er {)skazt getur. því þó malíð ekki enn se að fullu til lykta
leitt, hlýtur það þó, eptir því sem í hinni konúnglegu auglýsíngu
stendur, ao nokkru leyti ao vera undirbúið, og það í sömu stefnu
sem alþíngi óskaði. ·Mer viroist því öldúngis ónauðsynlegt, að alþíngi
mína aptur setji nefnd í málinu, til þess að senda bænarskrá sama
eður líks efnis, því eitt af tvennu verður að verða, annaðhvort að
nefndin kemst ao sömu niðurstöðunni núna, eins og áOur, og er þ:í
bænarskráin ekki til annars en ao reka á eptir stjórninni, og virðist
mer það ekki tíltækilegt, eða þ,i hitt, að nefndin kemst að annari
niðurstöðu en áour; væri það þá einúngis tilraun til ao ónýta fyrir
stjórninni stefnu þá, er hún þegar hefir tekið, og undlrbriníng þann,
er þegar el' gjörður ; mer virðíst því, ao afleiðíng nefndar, ef Iuin
væri sett nú, einúngis gæti oroio málinu til hindrunar, en ekki til
eflíngar, og vero eg þVÍ, svo annt mer enn er um mdlíð, að mæla
á móti því, ao nefnd verði í því kosin, og það því fremur, sem mer
virðist menn hafa skýlaust loforð stjórnarinnar fyrir því, ;tO málið,
og það innan skamms, skuli verba til lykta leitt.

ll. Kr. Friðriksson: Eg hlýt ao játa, að eg átti ekki von á
slíkri ræðu frá hinum heíðraba 3. konúngkjörna þíngmanni. Hann reo
frá ao kjósa nú nefnd í þetta mál, og það af þeirri ástæðu, ao stjórnin
væri farin ao undirbúa malíð, en eg vero ao játa, að eg ræð mer
fyrir kátínu, þótt eg heyri slíkt loforð frá stjórninni, og enda þótt
stjórnin lofi því, ao flýta fyrir málinu, þykir mer það eigi næg ástæoa
fyrir því, ao hrinda nefndarkosníngu í þessu máli; því að þegar mál
þetta var til umræðu á alþíngi 1847, sleppti nefndin því atriði, ao
biðja um betri skipun yfirsetukvenna her á landi, "egna þess ao henni
var kunnugt um, að þetta mál var undir meðferð stjðrnarráðanna ;
úrslit þessa máls hefi eg ekki enn seo, og vera má, ao það dragist
enn, þángao til alþíngi fer ao knýja á, og stjórnin þá fari eins
að, og núna með vegabötamalíð ; henni var sent frumvarp um það
frá embættismannafundinum 1841; síðan hefir það legið í 16 ár hjá
stjórninni, þangað til nú ao það er tekið rykugt ofan af hyllunni,
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og lagt fyrir þfngið, eins og þa~ kom frá höfundinum, af því ao
alþíngíð hafði :i~ur hreift þessu máli. þess vegna get eg ekki seo,
a~ þetta geti veríð ástæða til a~ sleppa nú rruilinu. Hinn heiðraði
il. konúngkjörni þíngmaður heIt enn fremur, a~ annaðhvort kæmist
þínglð a~ sömu niðurstöðu og 1855, eða það yrðí a~ koma i bága Ym
stjórnina. Mer ber nú ekki um það a~ dæma, því mer, og eg held
eingum þíngmanní, nema hinum 3. komingkjörna, eru alls ekki kunn-
ugar fyrirætlanir stjórnarinnar í þessu máli, eða hvað hún hefir aðgjört ;
en það getur verið, a~ hinum heíðraba 3. konúngkjörna þingmanni
se þær kunnari. En hitt veit eg, a~ uppástringur alþíngís nú munu
ekki geta komist i bága víð bænarskrá alþingis 1855, því það gjöra
þær ekki, þótt samþykkt verði að kenna almenna heilbrigðisfræði á
prestaskólanum, og ekki heldur, þótt því se farið fram, að fjölga
yfirsetukonum og bæta laun þeirra, einkum ef þeim verður' borgað
eins og her er stlÍngm upp á. Af þessu finnst mer það ljóst, a~
hinn heíðraðí 3. konúngkjörni þíngmaður hefir ekki komið með neinar
ástæður til a~ hrinda málinu frá nefnd.

H. G. Thordersen : Eg verð að mæla með nefnd í máli þessu,
þó eg kunni a~ vera ósamþykkur einhverju einstöku atriði í uppá-
stúngunni; en eins og hinn luíttvlrt] forseti benti þínginu á, finnst
mer ekki nú tími a~ tala um það, heldur a~ eins um hitt, hvort
nefnd skuli kjósa eður eigi. Mer getur nefnilega ekki skilizt, ab
stjórnin geti tekið þínginu það illa npp, þó það hógværlega mælist
til, a~ hún flýti máli þessu, sem leingi hefir dregizt, og þó er mál,
sem, ef eg mætti SYO segja, ekki snertir mig eða þig, heldur oss
alla; því það mun öllum augljóst, a~ betrun læknaskipunarinnar her
á landi er mjög SYO nauðsynleg.

Jón Guðmundsson: þegar mál þetta kom fyrst til umræðu,
var eg sta~ráNnn í a\) gefa atkvæði mitt með þ"í, a~ nefnd yrði
kosin í mál þetta, en eg er eins og farinn a~ heikjast á því, síðan
eg heyrðí ræðu hins helbraða 3. konlÍngkjörna þíngmanns, i hverri
hann fræddi þfngið á því, a~ bænarskrá um Iæknaskípunarmalið nú
kynni a~ ónýta fyrir stjórninni allan þann undirbúning, er hún þegar
væri b lÍ i n að hafa í máli þessu. En af því mer er ekki kunnugt,
hver þessi undirbúníngur er, sem stjórnin er b ri i n með, en eg verð
að álíta sjálfsagt, að það se hinum heíðraða 3. konúngkjörna þíng-
manni kunnugt, þvf'ellegar heíbí hann ekki, svo merkur þingmaður,
farið þessum orðum, þá skora eg á hann a~ skýra þínginu frá því,

P. Petwrsson: Eg þarf ekki ab svara hinum hefðraða vara-
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[oreeta með öðru en því, að biðja hann a'ð lesa enn að nýju hina
Ii. grein í hinni konúngl. anglýsíng til alþíngis. En af orðum hins
1. háttvirta konúngkjörna þíngmanns get eg skilið, að orð mín kunna
a'ð misskiIjast. Eg gjör'ði nefnilega ekki ráð fyrir, að stj6rnin mundi
taka þínginu illa upp, þótt það ítrekað! bæn sína um svo áríðanda
málefni, og eg áleit eiugan veginn, að rnalíð væri ekki mjög á-
ríðanda fyrir landið, og það þv] síður, sem hinn háttvirti konúngs-
fulltrúi mælti ekki á móti, að nefnd yrði sett í málinu, heldur gekk
eg út frá málinu sjálfu og hinni konúnglegu auglýsíng, sem skýlaust
lofar oss því, að stjórnin muni róa að máli þessu öllum árum, og
segir, að líkindi se til, a'ð því verði rá'ði'ð til lykta, áður lángt líður.

E. Ó. Kúld: Eg stend ekki upp til að mæla á móti nefnd í
máli þessu, Því þó eitt og annað kunni að vera í uppastungunní,
er mer ekki geðjast, þlí er það nefndarinnar verk að laga það; en
þó mer finnist, að uppástúngan hefðí getað farið nær uppástúngu
alþíngis 1855, þá er hún samt ekki svo gagnstæð henni, a'ð
eg se móti nefnd í málinu. Eg álít þetta mál svo mikils varð-
anda, að eg hefði ekki hikað mer "i'ð núna að gefa atkvæði móti
því, að þíng þetta, sem nú er or'ði'ð bundið mörgum vandamálum,
tæki fleiri mál til nefnda, en einúngis af því þetta mál varbar svo
miklu, og eg treysti því, a'ð nefndin kunni að geta lagað álit sitt
eptir uppástúngum alþíngis 1855, gef eg atkvæði með, að nefnd
verði sett.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, álít eg umræðu
þessa máls lokið, og skal eg því biðja þíngmenn a'b gánga til at-
kvæða um það, hvort nefnd skuli kjósa í málinu. þa'ð var sam-
þykkt með 17 atkvæðum gegn 3.

Forseti: þa'ð hefir verið stúngi'ð upp á 5 manna nefnd í þetta
mál, og ef einginn hefir neitt á móti því, skal eg biðja þíngmenn
kjósa.

Sí'ðan var geingíð til atkvæða,
H. Kr. Friðriksson með
Ó. Sívertsen
H. G. Thordersen
.]ón Kristjánsson
E. Ó. Kúld .

og voru þessir kosnir:
17 atkv.
12
11
11
8

Sí'ðall let forseti afhenda formanni nefndarinnar, H. Kr. Frið,..
1'ikssyni, skjöl málsins.

Forseti : þessu næst kemur þá, eptir dagskránni, málíð um
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undírskript komings undir hin íslenzku lagaboð, Ilinn hattvirti

varaforseti er framsögumaður.
Síðan let forseti afhenda framsögumanni nefudariilítið, og las

hann það upp, svo hljóðanda :

"Hi~ hefðraða alþíngi hefir kosið oss undirskrifaða í nefnd, til
aú segja álit vort um uppástúngu frá einum okkar, - mer, alþíng-
Ismanní Skaptfellínga, - um það, "ao alþíngi beri enn að nýju þá
þegnsamlegu bæn upp fyrir korning vorn, að þau lög, sem hel'
eptir verða sett á Íslandi, verði útgefin á íslenzku máli, og ís-
lenzkan staðfest með undirskript sjálfs konúngsins, og þess ráð-
herra, er hann setur yfir hin íslenzku mál", og skulum ver mí

leyfa oss að kveða upp álit vort um þessa uppastungu á þessa leið.
Hinum heiðruðu þíngmönnum er kunnugt, að þessu máli var

fyrst hreift á alþíngí 1847, og aú þíngin 1849 og 1853 endurnýj-
uðu um það bæn sína til konúngs; í konúngl. auglýsingu af 7. júní
1855 um afdrif alþíngismálanna 1853 (Alþ. tíO. 1855, bls. 9) eru
teknar fram þær ástæður, er hafi kntið konúng til ac synja þessarar
bænar alþíngis, eins og hún var orðuð 1853, en þar var því farið
fram, aú lög þau, sem her eptir væri út gefin fyrir ísland, væri ein-
úngis á íslenzku máli, og staðfest með undirskrlpt konúngsins, og
þess ráðherra, er hann setur yfir hin íslenzku mál.

Hinar áminnztu astæður fyrir synjun komingslns virðast einkum,
ef ekki eingaungu, byggúar á því, að bænarskrá alþíngis 1853 fór
fram á, að lögin væri útgefin einúngis á íslenzku. Uppástringu-
maðnrinn hefir nú lagað svo þá uppástringu sína um málið, sem
nefndinni er feingin til meðferðar, að teoar ástæður hljóta ao mestu
eður öllu að burtfalla, og því verðum víð, meiri hluti nefndarinnar,
J6n Guðmundsson og E. 6. Kúld, að raða þínginu til, að aðhyllast

uppástúnguna, eins og hún er nú orðuð, þrátt fyrir hið áminnzta af-
svar vors milda komings.

Ao öðru leyti þykjumst víð, meiri hlutinn, ekki þurfa að tuka
fram margorðar eða ítarlegar ástæður fyrir nauðsyn og náttúrlegum
rétti vor Íslendínga, til að verða sem fyrst aðnjdtandí þess, sem her
er upp á stúngið og um beðið, þar sem málið, eins og fyr segir, hefir
verið ítarlega rætt, og úr glU'ÚÍ gjört á 3 fyrri alþíngum, og þat>
meðfram af hinum ágætustu lagamönnum þessa lands. Vio leyfum
okkur einúngis að taka fram: L að ver :Íslendíngar höfum frá fyrstu,
og til þessa tíma, haft íslenzka dómaskipun, og íslenzkan réttargang
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í öllum málum, ekki ao eins á frelsistímanum, heldur einnig, eptir
ao landíð . varð háQ Noregs og Danmerkur konúngum; er þetta ;í
síðuetu tímum beinlínis staðfest og lögskipað með yfirdómstiIskipan-
inni 11. júlí 1800. 2. AQ einvaldskomíngarnlr í Danmörku víður-
kenndu hver fram af öðrum þann vafalausan rett vorn, að ver ættum
heimtíngu á að hafa íslenzk lög eingaungu, með því hið forna alþíngi

leingi fram eptir öldunum sumpart setti lögin, sumpart staðfesti þau,
er út geingu frá konúnguuum, og með því, að komingarnir á hinum
seinni öldum aptur og aptur lögðu fyrir, að semja skyldi nýja ís-
lenzka lögbók; með alþíngistilskipuninni er og lögboðið, að öll laga-
frumvörp skuli leggja fyrir alþíngi til álita, umræðu og samþykkis á
íslenzku, og eins skuli þíngiQ senda konúnginum allar uppástúngur
sínar um lög og ráðstafanir, er her eigi aQ ná gildi, einúngis á Ís-
lenzku máli; með ýmsum komingsrirskurðum, sem og tilskipun 21.
des. 1831 er og lögskipað, að öll lög, er eigi al'! ná lagagildi á Ís-
landi, skuli þinglýsa á íslenzku máli. 3. AQ þegnar konúngs vors
í öðrum hlutum ríkis hans, sem tala öðru máli, en danskri túngu,
fá lög sín á máli sjálfra þeirra undirskrifuð og staðfest af koming-
Inum, eins og undi er til á frumrituðum lagaboðum. þessa gættu
og hinir fyrri dönsku einvaldskonúngar og um tíma yiQ ýmsar til-
skipanir, er út geingu til Íslands á uæstlíðínni öld, t. d. einkum á
tímabllinu frá 1763 -1807.

Ao öðru leyti leyfum víð, meiri hlutinn, okkur, að skírskota til
uefndarálits þess, og bænarskrár til kontingslns, sem samin var um
þetta mál á alþíngi 1853, og lesa má í sama ári! Alþ. tíð. bl".
221-223, og bls. 958-959, og leyfir meiri hlutinn ser af þeim á-
stæðum, sem nú eru teknar fram, að leggja til, að þetta alþíngi semji
þegnsamlega ítrekunarbænarskra, um:

að þau lög, sem her eptir verða sett á Íslandi, verði út-
gefin á íslenzku máli, og íslenzkan staðfest með undirskript
sjálfs konúngsins, og þess raðherra, er hann setur yfir hin
Íslenzku mál.

Reykjavík, ll. d. júlímán. 1857.

Jón Guðmundsson, E. 6. Kúld.
formaður og Iramsögumaður.

Undirskrifaour (minni hluti nefndarinnar) er samdóma meiri hlut-
anum í því, að það se mjög æskilegt og samsvarandi náttúrlegum
retti Íslendínga, ao lög þau, sem þeim eru gefin, se af konúngl á
íslenzku útgefin og staðfest, en eg ,[lít ekki, að stjórninni se mögu-
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legt a'ð veita þetta: meðan ekki má gjöra ráll fyrir, all ráogjafar

þeir, sem ásamt konúngi undirskrifa Iagaboðin, skilji Íslenzku; og
þar eð ekki virðist astæða til, að svo stöddu, að biðja Illll breytt
fyrirkomulag á stj(írninni í þessu tilliti, þá get eg ekki lagt til,
all alþíngi semji bænarskrá um málefni þetta að sinni.

Reykjavík, d. ll. S.

V. Finsen".

Framsögumaður : Af þVÍ mál þetta er 5VO margrætt her á
þíngi að undanförnu, þá skal eg ekki leingja þíngræðurnar frekar
með því a'ð mæla fram með því að svo stöddu, fyr en umræður þíng-
manna gefa tilefni til þess.

Þ. Jónassen: Eg get all vísu ekki annað en játall þaö, að
það, sem beðið er um í þessari bænarskr.í, se bæði eðlilegt og sann-
gjarnt, því það er þó í raun og veru undlrskrípt komings undir
lagaboðín, sem gefur þeim sitt gildi og sönnu helgi, en þegar eg
lít á máli'ð frá hlíð stjórnarinnar, virðist mer þó vera yfirgnæfandi
örðugleikar á þVÍ, að veita það, sem um er beðið, og eg er sann-
færður um, all stjórnin, sem veitir oss allar sanngjarnar bænir vorar,
mundi fyrir laungu vera búin all veita oss þessa bæn, ef ekki væri
þessir erfiðleikar á bænheyrsluuni. Mál vort, það helzta, sem ver
höfum oss til ágætis, er nefnilega, eins og kunnugt er, svo einstak-
legs eðlis, all ekki er all gjöra ráll fyrir þVÍ, að rállgjafarnir eða
komingur vor skilji það til hlítar, en ef svo er, virðist það auðsætt,
all það verði ekki heimtall með sanngirni af konúngi vorum' eða
hlutaðeiganda ráðgjafa, sem hefir ábyrgll gjörlla sinna fyrir þjóðinni
og konúngínum, all hann skuli ábyrgjast með undirskrlpt sinni, að

íslenzki textinn af lagaboðinu se öldúngis sanikvæmur hinu danska
frumriti; eg vil skjóta Því til hvers eins tilfinníngar, hvort her þVÍ
ekki er farill fram á meira, en ver getum með sanngirni vonazt eptir
all fá uppfyllt. Ver heimtum þó ekki af neinum öllrnm, all hann
skuli skrifa undir það, sem hann ekki skilur, allrasízt Í vandamál-
um. Mer virðist líka, all nú se orðin minni nauðsyn, en <illur var,
á því, sem um er beðíb, þar sem stjórnin er búin all fela útlegg-
íngu þeirra lagaboða, sem út gánga til þessa lands, á hendur þeim
manni, sem bæði vegna stöllu sinnar og sinnar nákvæmu þekkingar
á báðum málunum, íslenzku og dönsku, er bezt allra til þess fallinn,
því með þessu fyrirkomulagi er, all mínu áliti, feingin öll sú trygg-
íng, sem kostur er á, fyrir því, all Iagaboðín S6 rett útlögð á vort
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mál, ug rio þetta sýnbt ruer ver getum vel unab ; ug ao þessu verði
ekki komið betur fyrir með þeirri stjórnarskipun, sem nú er; því
það mun Í formlegu tilliti ekki vera faranda fram á það, a'b for-
stöðumaður Íslenzku stjúrnardeildarinnar skrifi ásamt hlutaðelganda
ní'Ogjafa undir íslenzku lagaboOin; en með því fyrirkomulagi hefðí
niðgjaflnn þú, að mer virðist, næga vissu fyrir því, að hann með
því a'b skrifa undir íslenzka textann af lagaboðinu ekki skrifaði undir

annað, en það, sem honum væri óhætt undir að skrifa, og þá mundi
vors milda komings undirskript einnig auðfelugln.

Eg játa að vísu, a'b þetta fyrirkomulag kunni að vera miður
Io rut legt, en í raun og veru virðíst mer, . ao þessu máli mætti þó
haga á þenna veg ; en þar sem eg þó ekki þori fastlega að mæla
fram með þessu fyrirkomulagi, álít eg, ao þíngið, eptir kringumstæð-
um þeim, sem nú eru, og sem eg hefi leyft mer ao benda á, ekki
eigi að halda málinu leingra fram í þetta skipti, heldur að ver eigum
að kannast við þá örðugleika, sem eru því til Iyrírstöðu hjá stjórn-

inni, og líta á það, sem mælt er, að ))nau'bsyn brýtur lög".
J. Kristjánsson: Vegna þess að mér þykir svo bágt til þess

að rita, að nefndiila skuli greina á í svo áriðanda máli, þá vero eg
ao álíta það skyldu mína að reyna til, að burt rýma þessu ágrein-
íngsefnl, og fyrir þrí vil eg bera upp það breytíngaratkvæði, að felld
verbl aptan af uppástúngunni orðin: ))og þeim r.íðherra, sem hann

setur yfir hin íslenzku mál"; því mel' virðist, að her eigi heirna :
))cingan konung höfum ver nema keisarann", eður með öðrum orðum :
eingull löggjafa höfum ver yfir oss nema konúngiun,

E. Ú. sou. Hinn heiðraði 2. konúngkjörni þíngmaður jrítaði,
a'O það væri bæði sanngjarnt og eblilcgt, að merm bæ 'bi korÍúng að
undirskrifa Íslenzku Iagabobin ; en nú væri það óþarft, síðan for-
stöðumaður hinnar Íslenzku stjúrnardeildar er farinn að vitna um
samhljóðun íslenzkunnar við hinn danska texta. þetta var aðal-
ástæðan, ef eg hefi skilið hinn heiðraða þíngmann rétt ; en getur
hann þá ábyrgzt oss, að þessi maður lifi í dag, hvað þá held-
ur, þegar fram líða stundir? Ástæ'ba þessi held eg Því falli um

sjálfa sig.
J. Sigurðsson: Sú styrkasta, já, einasta ástæoa, sem hinn h:ítt-

virti 2. konúngkjörni þíngmaður fram færði fyrir érnögulegbeitum

á uudírskript komings undir lög vor "ar sú, að konúngur sjálfur
ekki skildi íslenskuna, en mer fyrir mitt leyti þykir nú ekkert varið
í þc~~a mótbáru, þrí þar hinn sami þíugruaður sagði, ao ver mættum
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fullvel una því, að konúngur hefði nú vel búið um retta útleggíngu
laganna með því, að láta einn mann, sem væri jafnfær í bá~um
málunum, staðfesta íslenzkuna með undírskrípt sinni, þá virðist mer,
a~ hafi konúngur með þessu fundið fulla tryggíngu á réttri útlegg-
ingu fyrir oss, sem eigum að hlýða lögunum, og dæmast eptir þeim,
þá hafi hann líka her með fundið fulla tryggíngu á útleggíngu þeirra
handa sjálfum ser, til þess að fara að skrifa undir þau, og gefa
okkur þau undir sínu nafni. Ver Íslendíngar höfum ekki borið
reingjur á retta útleggíng laga vorra, síðan þessi ráðstðfun var gjörð ;
en os" þykir það auka tignarlegheit og helgi laga vorra, a~ nafn
sjálfs komingsíns standi undir þeim, og "er þykjumst líka eiga rett
á að heimta það. Eg get heldur ekki skilið, að þessum konúngi
se þetta ómögulegra, en hinum fyrri korningum, sem gáfu okkur lög
á "om máli með sinu eigin nafni, því það mun hafa verlð eins
fyrir þeim, a~ þeir ekki ætí~ hafi skilið íslenzku, og munu þeir
hafa orðið a~ trúa öðrum fyrir, að leggja lögin rett út á málið.
Eg skil því ekki, hver meiri astæða er fyrir þessari tortryggni kon-
rings ii rettri útleggíngu mí, og sfzt því hann hefir hana meiri sín
"egna, sem löggjafara, heldur en okkar, sem eigum að þiggja lögin;
þess vegna get eg ekki annað en mælt fastlega með áliti nefndarinnar
í þessu máli.

Þ. J únassen: þar sem hinn heiðraði þíngmaður Snæfellínga
heit, að eg mundi ekki geta ábyrgzt líf forstöðumanns hinnar íslenzku
stj órnardeildar, þá hefir hann a~ vísu rétt að mæla; lífdaga hans
get eg ekki ábyrgzt, en hitt þykist eg geta ábyrgzt honum, að þó
hann falli frá, þá muni þó allt af einhver gÓ~JUrÍslendíngur standa
fyrir þessari stjórnardeild, og þannig rnabur koma manns í stað.

St. Jónsson: Mer þykir þa~ sannarlega galli við þessa tor-
tryggníeastæðu hins heiðraða 2. konúngkjörna þíngmanns, að þegar
það verður heyrum kunnugt, að korningur. sem ekki skilur íslenzku,
se svo tortryggur, að hana trúi ekki neinum svo vel fyrir íslenzku
útleggíngunni á lagaboðunum, að hann vilji skrifa undir þau, þá se
það og eðlilegt, að Íslendíngar, sem ekki skilja danska textann, trúi
heldur ekki þessari útleggingu, og finnst mer, a~ þeim se það ekki
svo láanda, því að í tortryggnismótbáru þessari liggur óneitanlega
vlðurkenníng um, a~ íslenzka útleggíngin se ekki fullkomlega tryggj-
andi.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, verð eg að álíta
undirbúníngsumræðu þessa máls lokið.
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Eg hefi feinglð frumvarp til bænarskrrit frá alþíngí til komings

í helgidagamálinu.
Síðan las forseti upp frumvarpið, og var það samþykkt, svo

hljóðanda.

" T i I k 0 nún g s.

Fyrir alþíngíð var af þíngmanni Dalasýslu lögð bænarskrá um,

að þingið bæri upp fyrir yðar korninglegu hátign bænarskrá um
breytíngu á tilskip. 28. marz 1855, um sunnu- og helgidagahald á
Íslandi. Þínginn hafa og borizt tvær aðrar bænarskrár. sem að sönnu
með nokkuð mismunandi orðum og uppástúngum þó stefna í hina
sömu átt.

Þíngið kaus 5 manna nefnd til að íhuga og segja álit sitt um
þetta mál, og hefir þíngíð síðan ítarlega rætt það lÍ tveimur aðal-

fundum á lögskipaðan hátt, og leyfir ser nú allraþegnsamlegast að
bera upp fyrir yðar konúnglcgri hátign álit sitt og þar á grundvall-
aðar bænir á þessa leið:

þótt þíngið verði að játa, að tilskipun 28. marz 1855 hafi :i ser
guðrækílegan og frjálslegan blæ, þegar hún er skoðuð lít af fyrir sig og
yfir höfuð að tala, þá dylst það ekki leingur fyrir þínglnu, að hún hefir
ci n<Íð nægri hylli landsmanna, og má hæglega sj,} þetta af bænarskrárn
þeim, sem nú eru til þingsins komnar, og þeim umkvörtunum, er
þegar hreíföu sth gegn henni 1855, en sem þínginu þá ei þótti
hlýða að taka frekara til greina, sökum þess að tilskipunin þá var
of úng og lítt reynd. Þíngið álítur, að tilskipun þessi geti ei orðið

her þjóðleg, einkum fyrir því að meðal almenníngs yfir hdfuð ríkir
sú tilfinníng, að sunnu- og helgidagar eigi allir að vera löghelgir,
en að tilskipanln stytti þá með því að leyfa ýmsa vinnu eptir mið-
aptan ; og þar að auki talar tilskipunin um suma þá vinnu og skemmt-
anir, sem einúngis eiga ser stað í kaupstaðalííinu, án þess að gjöra
greinarmun á því og sveitalífinu, en virðist sleppa sumu öðru, er
nauðsynlegt hefði verið að reisa öflugari skorour Yið í tilliti til
sveitalífsins, t. a. m. éþarfatitrelbir og drykkjuslark Ii helgum dög-
um; af þessu sýnist það ljóst, að optnefnd tílskipun 28. marz 1855
se miður löguð eptir ásigkomulagi þessa lands. Ao vísu voru nokkrir
þíngmenn á því og nefnd sú, er sett var af þíngínu til að íhuga

þetta mál, að þao mundi nægja ao biðja yðar hátign allra mildileg-
ast ao gefa út lagaboð, er breytti tilskipun 28. marz 1855 1. gr.,
þannig að helgin væri Ilitin ná til alls sunnudagsins, og hinar aðrar
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akvurðanlr í nefndri tilskipun, er hita ao mlðaptanshelgínní, væri

lagaðar þar eptir, en þó var meiri hluti þíngmanna á því, að opt-
nefnd tilskipun þyrfti frekari breytínga víð ; en með því þíng þetta
hafði þá þegar feíngíð mörg önnur vandasöm og mikílsáríðandi mál

til meðferðar, treystist þínglð að þessu sinni ei til að taka cptnefnda
tilskipun til fullkomlegrar endurskoðunar, heldur komst að þeirri
niðurstöðu, allraþegnsamlegast ao biðja yðar konúnglegu hátign allra-
mildilegast að skipa svo fyrir, að nefnd manna í landinu sjálfu
verði sett til þess ao semja frumvarp til tilskipunar um sunnu- og
helgidagahald á Íslandi.

Eins og þíngið álítur ser skylt ao styrkja og glæða serhverja
þá tilfinníng þjóðarínnar, sem í sjálfri ser er góo og guðrækileg og
miðar til göðs slbferðls eflíngar, eins treystir það því og, að yoar
konúnglega hátign allramildilegast víljíð veita áheyrslu þeirri bæn

þíngsins, sem til þessa lítur.
þess vegna leyfir þíngið ser allraþegnsamlegast, að biðja yðar

konúnglegu hátign ao skipa svo fyrir:
1. (Meo 13. ath. mót 6) að samið se frumvarp til nýrrar tilskip-

unar um sunnu- og helgidagahald á Íslandi.
2. (Samþykkt með 14. atkv. mót 6) að nefnd lllanna í landinu

sjálfu verði sett til ab semja frumvarpíð, og það verði aptur, svo
fljótt sem verða má, lagt fyrir alþíngi.

3. Ao í nefndu frumvarpi se ser í lagi haft tillit til þess, að til-
skipan 28. marz 1855 verði þannig breytt:
a, (Samþykkt með 14. atkv. mót 6) ao seinasti hluti 1. gr. frá

orðunum "fyr en" til enda greinarinnar se numin úr lögum.
b, (Samþykkt með 14. atkv. mót 6) ao allar þær ákvarðanir

sem í nefndri tilskipun eru bundnar víð miðaptanshelgína,
verði lagaðar þar eptir.

Reykjavík, 16. dag Júlímána'6ar 1857.

AIIraþegnsamlegast.

Jón Sigurðsson. E. 6. Kúld.

Forseti kvaðst mundu birta dagskrá til næsta fundar svo fljótt'
sem yrðí,

Fundi slitið,
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18. júlí - tíundi fundur.
Allir á fundi nema hinn 6. komíngkjörní þingmaður, sem var

sjúkur, og þíngrnaður Borgfirðínga, sem tilkynnt hafði forseta, að
hann ei gæti komið á þíng í dag. þíngbók frá síðasta fundi lesin
og samþykkt.

Forseti: Samkvæmt dagskrannt kemur þá til undlrbúníngsum-
ræðu mállð um hin dönsku lagaboð frá 1855 og 56. Let forseti
afhenda framsögttmanni skjöl múlsíns og las hann upp álit nefnd-
arinnar, SYO hljóðanda :

"Eins og á undangeingnum þíngum, hefir hlutaðeigandi stjórn-
arherra boðið konúngsfulltrúa á alþíngi atl leita einnig í þetta skipti
þingsins álits um það , hver af þeim lagaboðum, sem á árunum
1855 -56 eru komin út fyrir Danmörku, geti átt vitl á Íslandi, ann-
aðhvort eins og þau eru, eða þá með nokkurri breytíngu, og erum
vér undirskrifaðir kosnir í nefnd til að íhuga þetta mál.

Rabherrann hefir látio í ljósi, að í þessu tilliti mundi a?! eins
geta orðið spursmál um lagaboð þau, sem her segir:

1. Lög frá 22. febr. 1855, um auglýsíngar, sem í einstöku tilfell-
um <Í að birta í blaðinu "lí.Jöbenhavns Adresse-Contoirs Efter-
retnirutcr",

2. Lög fd 6. apríl 1855, sem í vissum tilfellum gjöra Ielguburð
af peníngum frjalsan, og breyta hegníngu fyrir okur, etc.

3. Lög fd 13. sept. s. á., sem leyfa dönskum skipherrum a~ taka
útlenda sjómenn á mála.

4. Lög frá 8. marz 1856, sem gjöra hæsta retti a~ skyldu ao birta
ástæður fyrir dómum sínum.
Hvað lagabeðið nr. 1 snertir, hefir það að vísu ekki á~ur vQri\')

lögboðið, að birta auglýsíngar héðan fni landi í "Kjöbenhavns Adresse-
Contoirs Efterretninger", en þar sem þó opíð bréf frá 9. maí 1855,
sem gjörir lögin frá 25. apríl 1850 gildandi á Íslandi, gjörir rátl
fyrir slíkum auglýsíngum, að þyí leyti þær áour áttu að birtast í
blaðinu "Altonaer-1I1ercur", virðíst nefndinni ástæða til að biðja um,
að heimfæra þetta lagaboð til Íslands, þó leyfir nefndin ser jafn-
framt að leiða hins heiðraba þíngs athuga atl því, hvort ekki se
öllu heldur ástæða til, að fara því á flot vi~ stjórnina, að eptir-
leiðis verði leyft, a~ auglýsíngar þær, sem samkvæmt lögunum fni
n. maí 1855 á að birta, annaðhvort í ofanréðu blaði eða í viðkom-
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andi I)Stiftsavis(') megi með lagagildi birta í einhverju tilteknu blaði,
sem kemur út í Reykjavík, eptir ákvörðun stjórnarinnar, en komist
þfngið til þessarar niðurstöðu, fellur með því í burtu löggildíng laga-
boðsins, sem her ræðlr um, á Í8landi.

Hvað lagaboðið nr. 2 snertir, er það álit nefndarinnar, a~ það
eigi ekki a~ ná lagagildi her á landi; ber þab til þess, að penínga-
viðskipti eru her á landi, þegar ekki er lánað mót veði í fasteign,
svo lítil og smágjör, a~ lagaboð þetta feingi her því nær einga þý~-
ingu. Enn fremur þykir nefndinni hætt við, ef þeim lögboðna leigu-
burði yrbí breytt, og hverjum heimilt að taka í leigu af peningum
eins mikið og hann gæti feíngíb, a~ þetta mundi, án þess þó ab
þeir, er láta láni~ úti, gæti haft nokkurn verulegan hagnað af því,
þraungva kostum lántakendanna meir en gó~u hófi gegndi, og hafi
nefndin rett fyrir ser í þessu, virðist það einsætt, að ekki se a~
þessu hlynnanda.

Lögin frá 13. sept. 1855 geta að vísu, eins og nú er ástatt
her á landi, ekki haft neina verulega þýMngu, en þar sem þetta
getur breytzt og líklega breytist, eptir því sem frjálsu verzlunínní
fer her fram, leyfir nefndin ser a~ mæla fram með því, a~ þessi lög
megi öNast her lagagildi.

Lögin frá 8. marz 1856, um auglýsíngu af ástæ~um hæsta réttar
dóma, hlýtur nefndin að álíta a~ lögleiða eigi her á landi, þar sem
á~ur er búi~ að löggilda opíb bréf frá 17. febr. 1847 (um laun til
talsmanna við hæsta rétt) með opnu bréfi frá 9. maí 1855, og þar
eð enn fremur hæsti réttur í Kaupmannahöfn er einnig æbstí dómur
fyrir Ísland, og mörg mál héðan finna þar hin síðustu úrslit, virðist
nefndinni einsætt, a~ birtíng démsastæðanna í slíkum málum se bæði
æskileg og fræðandi fyrir landsbúa.

Enn fremur þykir nefndinni astæða til, a~ leiða athygli þíngs-
ins a~ lögunum frá 2. apríl 1855, sem bj6~ainnlausn hinna svo-
kölluðu gömlu ríkisorta eptírleiðis í Danmörku; því bæði er það, a~
þessi myntartegund aldrei hefir þótt hagfelId í víðskiptum manna á
milli, og líka er svo komið, að kaupmenn vorir eru farnir að fella
ríkisortin níður úr þeirra lögboðna gildi her, þar sem þeir að eins
taka þau á 36 skk., eins og þau nú gilda í Danmörku, og þó þetta
muni litlu, vírbíst það þó einsætt, ab á þessu eigi ab rá~a bót;
nefndin leyfir Ser því að mæla fram með því, a~ þetta lagaboð verði
lögleitt her á landi, þ6 með þeirri breytíngu, a~ innlausnar fresturinn,
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sem í Danmörku er 2 mánuðir, verði leingdur til eins árs, frá aug-
lýsíngu lagabolisins að telja.

Her a~ auki finnur nefndin ástæðu til a~ skjóta því til þíngsins
yfirvegunar, hvort ekki se tilefni til a~ biðja um, a~ lagaboðið frá
28. marz 1855, sem lækkar leiguburð af ómyndugra fe, sem kornið
er á vöxtu í jarðabókarsjóðnum, til 3 af hundraði, verði her lögleitt
með serstöku Iagaboðí, og síðan auglýst almenníngí, þrátt fyrir það
þó þessu lagaboði al) fyrirmælum fjár:;tjórnarrá~gjafans nú þegar se
fylgt við jarbabdkarsjóðlnn.

Fleiri af þeim á því að framan greinda tímabili útkornnu laga-
boðum getur, a~ áliti nefndarinnar, ekki verið spursmál um al) lög-
leiða her á landi.

Reykjavík, 14. d. júJímán. 1857.

Þ. Jónassen, V. Finsen. R. M. Ólsen.
form. og framsiigum.

•1. Kristjánsson. P. Sigurðsson" .

Frarnsögumaður: Eg hefi reyndar her eingu vi~ að bæta;
nefndin fór, eins og álitsskjal hennar ber með ser, eptir bendíngu
hlutalieiganda ráðherra, og tók einúngis þau lagaboð til yfírvegunar,
sem hann í brðfl sínu til konúngsfulltrúa halð! tekið fram, sem vel
fallin til að lögleiðast her á landi; einúngis hefir nefndin leyft ser
að leiða þíngsins athuga að heimur öðrum lagaboðum, sem út eru
komin í Danmörku á því tímabili, sem her ræðir um, í því skyni,
a~ þíngi~ tæki þau til yfirvegunar, og til þessa hefir nefndin heimild
í raðherrabréflnu. Fleiri orðum .skal eg svo ekki fara her um að
svo stöddu.

J ón Guðmundsson: Þa~ er ekki margt eður mikið, sem eg hefi
ali athuga í máli þessu. Mer virðíst formið á nefndaráliti þessu
mjög svo vafasamt, því eg sakna al) öllu níðurlagsatríðanna. Þannig
er með Iagaboðíð 22. febr. 1855, a'O ef breytíng sú, er nefndin vill
gjöra, ætti a~ geta komið til atkvæða, þyrfti þar um heina uppá-
stúngu, því her er geíngíð út fyrir sjálft lagaboðíð ; a~ öðru leyti
get eg ekki verið nefndinni samdóma í tvennu, og er það þá fyrst,
ali nefndin ekki álítur þörf á, að leiða í lög Iagaboðíð 6. apr. 1855,
en mer vírðíst brýn nauðsyn til þess bera, því þó það, ef til vill,
ekki se óyggjanda, ali hin gömlu lög um okur, tilsk. 14. maí 1754,
gildi her á landi, er það víst á hinn bóginn mjög svo vafasamt,
hvort ekki yrM dæmt eptir þeim viii dómstóla vora, þar sem eptir
tilsk. 24. jan. 1838 a~ her á landi á a'Oheimfæra almennar ákvarð-
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anir hinna dönsku sakamálalaga, þegar serstök her gildandi lagabob
meina það ekki, og finnast mer það eingin hlynnindi eður eptir-
æskjanleg sæld, að búa undir lögum þeim, sem jafnvel Dönum sjálf-
um finnast óþolandi, og hafa leikið ser a~ fara í kríngum daglega;
enda virðist mer það næsta éeðlílegt , að önnur lög skuli gilda her
á landi um leiguburð af peníngum, þar sem þó myntin er hin sama
sem í Danmörku og allur peníngareikníngur og peníngagildi; og
mundi "Íst útlendum mönnum, sem kæmi híngað, víreast kátlegt, ef
her á landi gilti í þessum efnum allar aðrar akvarðanír, heldur en
í sjálfri Danmörku. Lagaboðið 6. apr. 1855 finnst mer bæði í sjálfu
ser svo rett og svo frjálslegt, a~ eg verð a'Oáskilja mer breytingar-
atkvæði um, að lagabob þetta verði lögleitt her á landi. Hvað í
annan stað snertir lagabob 28. marz 1855, þá get eg ekki verið
nefndinni samdóma í því, a~ Iögleíba það her á landi, þó a~ laga-
boð þetta í raun og veru þegar eigi að heita innleitt her eða uppá-
boðið með rá'Oherra-skipun, sem heimildarlaust hefir þar með upp-
hafið hinar gagnstæðu ákvarðanir í tilskipun af 18. febrúar 1847,
og sem stíptamtinaður og eptir hans skipun landfógeti heimildarlaust
hafa fylgt. Mer virðíst nefnilega, að það se jafn-ótiltækilegt, að ekki
megi setja minna ,i vöxtu en 100 ríklsdali, eins og hitt, a'O ekki
skuli fást meira- en 3 lif 100, 'og hvað raðherrasklpunína snertir,er
hún, eins og eg hefi á'Our sagt, í alla staöí helmíldarlaus, þar sem
hún stríðír í móti konúnglegum öapturkölluðurn og óbreyttum lög-
um; hefði átt að Ieíða úr lögum eða breyta tilskipun 18. febr. 1847,
hefbí átt að bera þær breytingar, sem hafa ætti fram, undir alþíngí,

og hefði þá verio rett ab farið, þar sem nú í alla staði er rángt
farið að, og þíngið gjört þýOíngarlaust með því a~ gánga fram hjá
því í þessu efni, og jafnvel sjálf hin gildandi lög. Ver~ eg því
einnig að áskilja mer breytíngaratkvæbt um það, all ekki se breytt
tilskipun af 18. febr. 1847, á annan hátt, en a'Obreytíng þessi fyrst
se borin undir alþíngið.

Framsögumaður : Þa~ getur verið, að það se formgalli á nefnd-
arálitinu, sem hinn heiðraði þíngmaður Skaptfellínga tók fram, en
þó er ,'i'O hvert af laga bollunum gjör~ serstök uppástúnga, sem vírðíst
nægilegt, og ekki verði a~ fundið, en að lögleíba her Iögín frá 6.
apríl 1855, eina og hinn sami heiðraði fulltrúi heldur fram, get eg
þar á móti með eingu móti fallizt á, en verð a~ halda fastlega fram
nefndarinnar áliti um það, a'O þessi lög eigi ekki víð her á landi,
eða geti, þó þau yrði lögleidd her, haft nokkra verulega þý~íngu,
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þar sem peníngalán, að þVÍ leyti þau ekki eru móti veðl í fasteign,
eru her svo lítil og smágjör; en a~ öðru leyti skal eg geta þess, a~
þar sem leiguburbur af peníngum er her bundinn eptir tilskipun frrí
20. marz 1815, hlýtur tilskipunin frá 1754 samkvæmt tilskipuninni
frá 24. janúar 1838 a~ koma her til greina, að þVÍ leyti einhver
lánar her penínga móti hærri leigu en þeirri þannig Iögboðnu, en
eg veit ekki til, að þess konar mál hafi nokkurn tíma korníð her
fyrir. Þa~, sem hann talabí um lögin frá 28. marz vlðvíkjandi
lækkun af leigunni af ómyndugra fe Í jarðarbdkarsjöbnum, ætla eg
ekki se á rökum byggt, því það virðíst í augum uppi, a~ þau almennu
lög, sem koma út um ríklssjéðínn, gildi og hljóti a~ gilda um jarða-
bökarsjóðlnn, sem eina grein af ríklssjéðnum, og þa~ var og nefnd-

arinnar skoðun ; einúngis áleit hún, að lagaboðíb, sem her ræðir um,
ætti að birta her ,1 venjulegan hátt, þótt þegar væri búið að birta
(að minnsta kosti í norðuramtinu) bréf hlutaðelganda stjórnarherra,
um þessa lækkun ,í leigtinni af ómyndugra fe í jarðabékarsjöbnum
eptlrleiðís, því það virðíst ekki í eOli sínu, að lög, sem her eiga [1'0

gilda, se eins og þegjandi leidd her inn og tekin til eptirbreytnis.
A~ öðru leyti er þessi rá~stöfun umboðslega eðlís, sem þínglð ekki
getur haft nein áhrif á. A~ þessi ráðstöfun hafi áhrif á leiguna
eptírleíðís af ómyndugra fe, eptir tilskipun frá 1847, er a~ vísu svo,
en það er ml nauðsynleg afleíðíng af þeirri rá~stöfun fjárstjórnar-
ráðgjafans. sem her ræðir um, og sem hann frá sínu hærra sjónar-
miði hefir áliti~ nauðsynlega, og sem hlýtur að vera almenn. Eg
get heldur ekki ætlað annað, en að ómyndugra fe geti komizt lÍ

vöxtu hjá einstökum mönnum fyrir þá lögboðnu leigu, 4 af hundr-

aði, og það álít eg miklu eOlilegra, en að setja slíkt fe á leigu í
[arðabökarsjéðnum, þó þetta kunni að vera umsvlfamlnna. Hvað
upphæð fjárins, sem lagaboðið ákveður, snertir, þá er hún einnig frá
hærra sjðnarrnibl álitin nauðsynleg og hlýtur a'ð vera almennt gild-
andi; og Því get eg ekki ætlað, að það mundi fást nokkur breytíng
á þessu atrið! fyrir Ísland, þó þVÍ yrði farið á flot af þíngínu. Fjár-
rá~sstj6rnin, sem vill komast hjá því að taka vi~ þessu fe, af því
það er óhag fellt fyrir hana, vegna þess það er aptur tekíð út, þegar
minnst varir, hlýtur að eiga frjálst, a~ gjöra þær ráðstafanir, sem
hún í því efni álítur að eigi "i~ og se í hag hins gjörvalla.

E. 6. Kúld: Eg get ekkert haft á móti því, að nefndin hefir
farið fram á sem minnstar breytíngar, og hugsa eg, að hinn hátt-
virti framsögumaður hafi enn ekki tekið fram þá ástæðuna, sem ,,'6
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líkindum nui ske hafi átt mestan þátt í því, a~ nefndin hefir ei
rá'tlizt í að stínga upp lÍ ýmsum eða meiri breytíngum á lagaboðum
þeim, sem nefndinni voru feingin, en SIÍ er ristæðan 'helzta að minni
ætlan, að nefndinni virtist' til lítils að stínga upp á breytíngum, ef
ekki er þá haft tillit til þess, þegar Iagaboðunum er gefið lagagildi
her á landi; víð þurfum ekki að fara leingra en til Pensions-lag-
anna, sem lög~ voru fyrir þíngíð 1853, og held eg menn naumast
verði varir víð, að mikill gaumur hafi verið gefinn breytíngum þeim,
sem þfngið vildi gjöra ,i~ þau. Eg vildi því með þíngsins sam-
þykki stínga upp á því við nefndina, a~ hún færi fram á það víð
stjórnina, a~ framvegis yrði meira tillit tekið til breytínga þeirra,
er alþíngi fer fram á vlbvíkjandi dönskum lagaboðum, sem her eiga
að leiðast í lög. Út í sjálf lögin vil eg ekki fara, því eg er, sem
allir vita, ekki lagarnaður ; en þó að eg vildi óska, að leiguburður
af peníngum yrði frjáls her eins og annarstaðar, þá virðist mer þð
kann ske eins tiltækílegt, að æskja nýs frumvarps til alíkra laga,
heldur en að lögleiða her lÍ Íslandi lögin 6. apríl 1855, eins og þau
liggja her fyrir oss.

Eg vildi einnig her hreifa þVÍ, að eins og mer vírðist það
næsta övíðurkvæmllegt, að óíslenzku~ ráðgjafaskípun geti ógilt kon-
ringlega tilskipan, eins þykir mer það þess vert, að því sé hreift,
hvernig á því geti staðið, að hin konúnglega auglýsíng til alþíngis
gjörir rá~ fyrir, að rfklserfðalögin, sem ekki einu sinni eru lítWg~
á fslenzku, se löggild á Íslandi.

H. G. Thordersen : Eg verð að bíðja þíngið a~ virða "el,
þó eg standi upp, og að mestu 6undirbúinn tali fáein orð í máli
þessu. Mer virðíst her standa svo ólfkt ,i og í öðrum löndum,

þar sem um peninga er að tala, því her á Íslandi má svo heita,
a~ eingir se peníngar manna á milli, og hafi peníngar verið Ianaðír,
hefir öllum þ6tt 4 af hundraði sanngjörn leiga; en mer kom helzt
til hugar í þetta skipti, a~ geta hinna opinberu stiptana, sem eru
undir minni hendi, og þykir mer það þá eiga miður víð, a~ stjórnin
á annan bóginn vill gjöra frjálsan leíguburðínn fyrir prívat-menn,
en setur um leíð niður leiguna af fe opinberra stíptana, og gjörir
fjárhaldsmönnum þeirra örðugra og örðugra, að koma fe þeirra á
vöxtu, því ekki er það sagt, að menn allt af geti Iánað peníngana
prívat-mönnum, og í [arðabékarsjöðínn er ekki veitt móttaka minna
en 100 dölum og þar yfir, og þá einúngis móti 3 af hundraði.

Fram,~ögurnað1(r: Hinn heiðraði þíngmafur Snæfellínga hefir
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rett að mæla, a~ 3. gremm í lögunum frá 28. marz á her ekki við,
en nefndinni þótti ekki þurfa að taka það fram, með því líka slíkar
breytíngaruppástúngur frá þínginu hafa ekki ætí~ verið teknar til
greina, þó það virðist einsætt, að í hinum dönsku lagaboðum, sem
heimfærð eru til þessa lands, eigi ekki að standa annað eða meira
en það, sem einmitt kemur landinu víð.

A~ því leyti hinn sami heiðraði fulltrúi hefir bent á það, að
taka ætti fram í álitsskjali þíngsins, að þær breytíngar, sem þíngíð
mætti biðja um í lagaboðunum, yrði telmar til greina, hlýtur þetta
a~ vera komið undir vilja þíngsins, og skal eg þá fyrir mitt leyti
ekki hafa á móti því. Nefndin hðlt ser einúngis að ætlunarverki
sínu, og af þeirri rístæðu leiddi hún þetta atriði hjá ser. Þa~, sem
hinn heíðraðí 1. konúngkjörni þingmaður talabi víðvíkjandi láni af
opinberra stofnana fe, held eg se sprottið af einhverjum mísskíln-
íngí, því slíkt fe nui ekki lána nema á móti veði í fasteignum, og
er ákveðið, a~ leigan skuli vera 4 af hundraði, og það getur því
ekki verið spursmál nm okur af slíku fe frá hálfu hlutaðeiganda
forstöðumanna.

1'. Finsen: Hvað okurlögin snertir, vil eg geta þess, að öðru-
vísi stöð lÍ í Danmörku, þegar þeim var breytt, heldur en nú hj~i
oss; þrátt fyrir bann laganna víðgekkst í Danmörku leynilega hið
blóðugasta okur, svo jafnvel voru teknir í leigu 40 eður 50 af hdr.,
og var einnig skuldbíndíngabréfum, er menn höfðu sín á milli,
þannig háttað, að ekki var hægt a'O komast að því, hvort okrað
var eður ekki; erlendis bar því brýna nauðsyn til, að breytt væri
þessum lögum, með því að gjöra lelguburðinn frían og þar með
gjöra þeim, sem þurftu a'O taka penínga að láni, hægra a'O fá þá
gegn hæfilegri, þótt nokkuð hærri, leigu; en mer finnst ekki því
máli a'O gegna her hjá oss, því eg veit ekki til, að her eigi ser
stað þvílíkt okur, og hefir mer því ekki vírzt nein veruleg þörf
vera á lagaboðinu 6. apríl 1855 fyrir oss, þó eg eingan veginn se
ósamþykkur anda þess. HYa~ lausu ríkisskuldirnar snertir, verð eg
a'ð játa það, að mer ekki finnst það eðlilegt, að raðherra-sldpunín
hefir gjört reglu þá, sem í lagaboðinu er fólgin, gildandi her, áður
en það var orðið her lögleitt, en eg vil þó um leið geta þess, að
sum lagaboð, sem út koma í Danmörku, eru svo almenns eMis, og
snerta lÍ þann hátt almennar og fyrir oss sameiginlegar stofnanir,
a\) ver eptir stöðu vorri til konúngsveldisins og eðli slíkra stofnana
yfir hUfu'ð ekki getum búizt ,'i'O a~ hafa nein áhrif á slík lagaboð,
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eptir að þau eru komin í gildi; eg vil taka til dæmis liig þau, er
nú eru lögð fyrir þfngíð víðvíkjandi hæsta rétti ; þess háttar almenn-
um og sameiginlegum lögum þarf þíngíð varla að hugsa til að
breyta, eður ao hafa nokinu veruleg áhrif á, og hm sama er að
segja um sameiginlega mynt og stjórn hins sameiginlega ríkissjóðs ;
þvílík lagaboð hljóta að verða þau sömu fyrir oss og fyrir abra
þegna stjórnarinnar, sem undir þeim búa; en það er þó, hvað formið
snertir, rðttara og eðlilegra, að lagaboð þessi se lögleidd her, heldur
en að þau þegjandi verbl gjöro gild her á landi.

H. G. Thordersen : þó að það kunni ao vera, ao margt se
sameiginlegt meðal vor Íslendínga og Dana, er þó sumt til, og
verour ao vera, sem ver getum kallað vort og ver ekki þurfum ao
sleíngja saman við Dani. Þannig vona eg, ao ver Íslendingar get-
um sagt, ao til ao mynda spítalasjóðurinn og fleiri sjóðir aðrir,
sem eru undir minni hendi, se vorir einúngis, og finnst mer því ver
vel mættum gera raðstafantr þeim viðvíkjandi, og víst er um það,
að það eru orðin vandræði úr þessari reglu, er nú er tekin upp,
að ekki má setja á vöxtu í [arðabökarsjöðínn minna en 100 dali í
einu; því allir vita það, að peníngarnir koma inn smátt og smátt
og verða þannig að liggja arðlausir og í ábyrgð fjárhaldsmanns,
þangað til að búið er að reyta saman 100 dali, því varla geta menn
búizt við, að nokkur fari að lána 10, 12 eða fáeina dali prívat-
mönnum og setja upp um þessi smálán, sem þó yrði að vera, laung
skjöl og "documentaCl

•

G. Brandsson: Hinn háttvirti 5. komingkjörni þingmaður
sagði, að okur það, er leynilega hefbí viðgelnglzt í Danmörku,
hefði gjört það ao nauðsyn að breyta hinum gömlu okurlögum, en
þar ekki stæði eins á hjá 05S, þá væri hin nýju lög óþörf. En
mer skilst ekki betur, en að Því minna sem her á landi þarf að
gjöra ráð fyrir okri, þess hættuminna finnst mer vera, þó leigu-
burður af peníngum væri gjörður frjáls, svo menn hefði sama vald
til þess, að hagnýta ser penínga sína, eins og hverjar aðrar eigur
sínar, því það sýnist í raun rðttri eitthvað skrítið, a'b menn t. a.
m. megi byggja jörð upp á hvaða skilmála sem mönnum þóknast
og menn geta komið ser saman um við Ieiguliðann, en þó ekki
mega lána út penínga sína fyrir meira en 4 af hundraði, og getur
þetta orðíð mjög syollagalegt, því vegna þessa getur fiÍtækur maður
opt orðið af því ao geta feingið peníngalán, vegna þess sá, er lánað
getur, ekki má taka meira en 4 af hundraði. Sá fátæki getur
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sjaldnast boðið veMe nema má ske það eitt, sem tapast getur snögg-
lega, ef til vill, svo sem er um gripi e~a annað þess háttar; hinn,
sem lánar, á her því töluvert meira á hættu, heldur en þar sem
fasteign er a~ veði, og sýnist því ekki ósanngjarnt, þó hann áskilji
ser nokkuð hærri leigu, þar sem hann leggur penínga sína í svo
mikla vogun, a'ó vandséð er, hvort hann geti felngið Ser þá aptur
endurgoldna. Hvað vi~ víkur lagaboðinu frá 8. marz 1856, þá finnst
mer það nú í rauninni, gjöra líti~ til, hvort það verður lögleitt her
eða ekki, því þó þeir, sem í hæsta retti sitja, eigi að greiða at-
kvæði í heyranda hljóði, þá munu þeir varla kalla SYOhátt, að það
heyrist hingað, og þó þeir tilgreini ástæður fyrir dómum sínum, þá
verður þó dómum þeirra ekki breytt, hvort sem þeir geðjast mönnum
vel eða illa.

Þ. Guðmundson: Eg er nefndinni samdóma, hvað lög 6. apríl
1855 snertir, og það af sömu ástæðum, eins og hún hefir tekið fram.
Ver Íslendíngar erum ekki enn þá orðnir Gyðíngar, en hver veit, hvað
ver kunnum að geta orðið, eptir að btilð er a~ leyfa Gyðíngunum
a~ setjast her að; þeir eru í standi til a~ kenna okkur einhvern bú-
hnykkínn. Her eru sjaldan lánaðir peníngar, a~ minnsta kosti ekki
þegar láni~ nemur nokkru, án þess a~ veð se sett. Hvað snertir
það fyrirkomulag, er rá'ðherraskipunin hefir inn leitt, finnst mer það
næsta ótilhlý'ðilegt, a~ tilskipunin 18. febr. 1847 hennar vegna skuli
vera úr gildi geingin ; því þegar menn ekki mega setja á vöxtu í
jarðabdkarsjéðinn minna en 100 dali, sem þar a~ auki se eign eins ó-
myndugs, þá skaðar þessi stjórnarherrans tilhögun hina ómyndugu,
er peníngana eiga, og er til mikils byrðarauka og ansvars fjárhalds-
mönnum og yfirfjárrá'ðendum, því þeir verða þannig a~ sitja uppi með
mörg hundruð dali ávaxtarlausa, ef ekki hver einstakur eigandi á fulla
hundrað dali, því ekki má fylla hundraðið með fleiri manna peningum,
og þegar enn fremur er aðgætt, a~ þess eru ekki dæmi, þa~ eg til veit,
að einstakir menn hafi viljað þiggja ómyndugra fe a~ láni móti veði
í fasteignum, þótt það hafi verið boðið upp á manntalsþíngum, og
svo hefir verið stundum ástatt, a~ til að mynda 5 ómyndugir hafa
átt tilsamans 400 dali, þá er auðsætt, hvaða öhagnað hinir ómynd-
lIgu bíða af téðrl ráðstöfun stjórnarherrans, þar sem fe þeirra hlýtur
a~ liggja ávaxtarlaust, og hvaða ansvari her er dembt upp á fjár-
haldsmenn og yflrfjarráðendur svona 0 fan í tilskipunina frá 18. febni-
ar 1847, og getur af því leitt, a~ fe~ missist öldúngis hinum ömynd-
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ugu. Eg er þess vegna með öllu mótfallinu því, a~ lögin frá 28.
marz 1855 verði gjörð gildandi her á landi.

Framsögumað11r: Þíngið getur ekki faríb því fram, að her se
goldin hærri leiga af ómyndugra fe úr jarðabókarsjöðnuru, en gold-
ið er í Danmörku, og sama gildir um upphæðina á því fe, sem taka
má í sjóðinn á leigu. Þa~ er tilgángur stjórnarinnar, að þetta re
verði lánað prívat-mönnum, og það ætla eg se ekki her bundið meiri
örðugleikum, en í Danmörku, og hvað sem því svo líður, vill stjórn-
in taka á móti sem minnstu hún getur af slíku fe á leigu, af því
það er heimtað út úr sjóðnum aptur, þegar minnst varir. þa'6 get-
ur verið, að þessi ráðstöfun komi ser ekki vel í einstökum tilfellum,
og hlutaðeigandinn hafi átt allt hægra með því fyrirkomulagi, sem á.
var, en þetta getur ekki komið til greina, þegar hærri nauðsyn kref-
ur, því hagsmunir hins gjörvalla verða að vera í fyrirrúmi fyrir hags-
munum einstakra manna, og fjárgæzlurá'6gjafinn hlýtur a'6 gæta hags-
muna alls ríkisins.

Þ. Guðmundsson: Eg skal enn fremur leyfa mer a'6 geta þess,
að þó einga nauðsyn beri til þess fyrir Danmörku, a'6 peníngum se
veitt móttaka í ríkíssjéðínn til ávaxta, stendur allt öðruvísí á her.
Í Danmörku eru bæði bánkar og sparnaðarsjéðir, og getur hver mað-
ur þar látið inn penínga sína, en víð Íslendíngar höfum eingar þess
konar stofnanir, og virðíst mer því stjórnin vel mætti gjöra undan-
tekníng, hvað oss snertir, og það því fremur, sem hjá oss eun þá
gildir tilskipunin 18. febrúar 1847.

E. Ó. Kuld: Eg vildi einúngis spyrja hinn háttvirta [ramsiiqu»
mann, hvort hann mundi ei fús á, a'6 taka uppástúngu mína til
greina, er hann semur alítsskjalíð til konungs, þar eð eg a'6 öðrum
kosti hlýt að biðja hinn háttvirta [orseta a'6 bera það undir atkvæði
þíngsins.

Framsögumaður: það er komið undir þínginu, hvort uppá-
stringa hins heíðraða fulltrúa, sem nú mælti, getur komið til greina;
fyrir mitt leyti skal eg ekki vera því mótfallinn, að þessa atríðls se
hógværlega getið í álitsskjaIinu.

G. Brandsson: þar sem hinn 4. konúngkjörni þíngmabur minnt-
ist þess, hvað bágt væri að koma ómyndugra fe á vöxtu hjá ein-
stökum mönnum, þá sýnir það, að menn eru ekki serlega gefnir
fyrir eða nauðþreingdír til að taka lán, og því síður þarf að ótt-
ast okur það, sem verið er um að tala; annars held eg, að hin
gömlu okurlög hafi her verið ÞfNngarlítiI, hvort sem þau hafa veríð
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álitin gildandi eða ekki, og víst er um það, a~ Wr munu her hafa
verið dæmdir eptir þeim, svo annaðhvort hefir okur her ekki víð-
geingizt að miklum mun, eða yfirvöldin hafa ekki farið í nákvæmar
rannsóknir um slíkt, má ske líka vegna þess, að lögin íþessari grein
hafi þótt heldur straung, því einginn getur neitað því, a~ hegníng
fyrir þess konar er þó sanngjarnari í laguboðlnu frá 6. apr. 1855;
þYÍ það virðíst mer náttúrlegt, a~ sektin se miðuð vi~ það, sem hinn
rángfeingni ábati er meiri eða minni, og þegar ekki verður komizt
eptir, hversu mikill hann er, ao þá liggi her víð fðbætur eptir mála-
vöxtum, þVÍ það mun vera svo um okur, sem önnur afbrot, ao það
geti verið misjafnt að uppruna og aíleíðíngum og þurfi því misjafn-

lega ao dæmast.
P. Sigurðsson: Eg verð, eins og eg gerðl í nefndinni, að álíta,

að eingin þörf se enn á, ao inn leiða her okurlagaboðíð, því þó
eg játi, að það Be í frjálsum verzlunaranda, að því leyti að það gefur
kost á, a~ þeir, sem lána, taki svo háa rentu af peníngum, sem
þeir geta mest feínglð, þá mun þetta lagaboð , víst upp til sveita,
fremur spilla þeinkíngarhætti manna með þ;í gdðu greíðvikni, sem
her til hefir verið svo almenn meðal hinna efnaðri, með að lána
þeim fátæku peninga, þegar þeim hefir legið mikið á, t. a. m. misst
bjargargrip eða þess háttar, stundum fyrir ein ga og opt litla, en
aldrei hærri rentu, það eg til veit, en 4 af hundraði ; og byggi eg
þetta álit mitt að nokkru leyti á reynslunni í líkum tilfellum. Áo-
ur en tilskipun af 18. febr. 1847 um fjárforrá~ ómyndugra var her
lögleidd, þótti það sjalfsögð skylda, ao hver sá maður, sem gekk a'ð
eig.i ekkju með ómyndugum börnum, tækist á hendur sömu skyldur
og faðlr, með a~ ala upp börnin me~ sínu og méðurinnar sameigin-
legu fe, en arfur barnanna stæði óskertur, og gæti heldur aukizt
þeim sfðar til hagsmuna. En síðan tilskipun þessi var lögleidd,
hefir fario að brydda á þeim sðrdrægnisanda, ao stjúpfeður vilja ekki
fæða upp börnin eingaungu af sínu fe og méðurinnar, heldur að
börnin legðí sjálf með til uppfósturs þá litlu arfahluta, er þeim hafa
hlotnazt. þao má líka segja um ofannefnda tilskipun, ao hún er
óhentug og illa samin eptir hugsun og þörfum Íslendínga frá upp-
hafi til enda, því síðan hún birtist, hafa bændur verið mjög ófúsir
lí, ao taka ómyndugra fe á rentu, og það þó þeim hafi bráblegið á
peningum, því fyrst hafa þeir fátækari optast þurft lántökuna, sem
ekki líttu til jiiro ao setja í YCO, og svo hafa þeir láti~ ser nm munn
fara, <to 1ill sri bindíng og fyrirhöfn, er slík lántaka hefði f för með
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ser, væri ærið straung, og kalla það okur, og segja, a'ð einhver
kunníngi sinn hjálpi ser með vægari kjörum, og því var eini "eg-
urinn fyrir fjárhaldsmenn, til a'6 láta fe'6 ekki liggja ávaxtarlaust,
að koma því í jarðabókarsjöðínn, og því brá mönnum heldur en ekki

í brún, þegar sú skipun dansks raðherra var auglýst, að ekki yrðí
viðtaka veitt minna en 100 rdl., og álitu þar með spillt rðtt! allra
þeirra ómyndugra, er ekki feingu 100 rdl. í arf, og þar til væri
rentan mínkuð, og svo væri skipun þessi komin á bak vi'ð þíngið,
og væri þó beint ofan í landsins gildandi lög og lánga venju, a'6
taka á móti miklu minna fe en 100 rdl. í jarðabékarsjéðinn. Eg von-
aðíst eptir, að löggjöfin danska væri með í tilskipunum þeim, er
nefndinni var feingi'6 til að segja álit sitt um, en þegar eg Slí, a'ð
hún var ekki meðal þeirra, þótti mer brýna nauðsyn til bera, að að-
Ierð sú, sem höf'6 hefir verið víð þetta málefni, kæmist til umræðu

á þínginu.
Jón Guðmundsson: Menn tala um, að inn leiða her okur, en

mer virðast lögin einmitt miða til þess, a'6 einginn framar geti okr-
að ; ef gömlu lögin stæði og ef einhverjum yrðl her að brjóta móti
þeim, þá yr'6i hann sjálfsagt dæmdur eptir þeim, ef til kæmi; og ef
menn óttast það, a'ð Gyðíngar, ef þeir tæki her bólfestu, mundi kenna
landsmönnum að taka okurrentur, þá óttast eg ekki síður hitt, a'6
þeir kenndi manni a'ð fara í kríngum hin gömlu okurlög. Hvað þao
snertir, sem hinn háttvlrtí (rams ögum aður sagði, að það se óhagur
fyrir rfkissjóðínn að veita móttöku peningum til að ávaxta þá, og
skynsamleg rá'6stöfun af rá'ðherranum að meina það, þá er sannar-
lega merkilegt að heyra slíka kenningu til löglærðrá manna; þó
a'b eg færi gildar ástæður fyrir þ"Í, a'b mer se það hagur, að
brjóta á móti gildandi lögum, og eg geti fært . rök að því, a'6 það
se skynsamlegt, þá mundi mer líti'ð hjálpa það fyrir dómstólunum ;
eg yrði sjálfsagt dæmdur sekur í lagabroti eins fyrir það. Tilsk,
18. febr. 1847 eru enn gildandi lög her á landi og órösku'ð; hin
áminnzta ráðherraskipan um, a'ð ekki megi taka við lllinna fe ávöxtu
í jarðabökarsjöðínn en 100 rdl., stríðir beinlínis á móti ákvörð-
ununum í þessari tilskipun og allri þeirri tilhögun lí émyndugra fe,
sem hún fyrirskipar, svo a'ð her er ekkert spursmal um, hvað se
hagur eða óhagur fyrir ríkíssjóðlnn, eða hvað so skynsamleg eða ó-
skynsamleg ráðstöfun af hendi raðherrans ; ef þa'6 er í móti gildandi
lögum, þá er nóg; bæði ríkissjó'ðurinn og rá'ðherranll er háður lög-
unum, en ekki yfir þau settir. Hinn heiðrabi 5. konúngkjörní þíng-
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maður hel t, að ver Íslendingar ættum b.ígt með að hafna lögum,
sem væri almenn og sameiginleg fyrir oss og Dani og tók til dæmis
Iagaboðíð, sem núna er lagt fyrir þíngíð, um hæsta rett;' en mér

virðist ólíku her saman að jafna, því þetta lagaboð mótstríðir eing-
um eldri lögum, sem her gilda, en það gjörir þetta lagaboð 28. marz
1855, því tílsk. 18. febr. 1847 er enn í fullu gildi.

G. Einarsson: Hinn háttvirti varaforseti hefir tekið það fram,
sem eg ætlabi að segja áðan, þegar eg ætlaði að standa upp, og vil
eg því ekki orðleingja um það, þar eð hann tók ser líka það við-
aukaatkvæði, sem tekur af öll tvímæli um innleiðslu laga þeirra um
lausar rfkísskuldir, sem nú eru meðal annars umtalsefni; en þó
þori eg ekki annað en hafa þann fyrirvara, að skyldi svo ólíklega
fara, að þíngið kæmist til þeirrar óheppilegu niðurstöðu, að sam-
þykkja, að teo lagaboð yrði her lögleitt, að áskilja mer það vara-
atkvæði, að leigan af fe ómyndugra verði hækkuð upp í 4 af hundr.,
og að á vöxtu megi koma hvers einstaks manns eign, þó hún nemi
ekki nema 25 dölum ríklsmyntar, samt ab hin síðasta greinin
verði felld úr sem að öllu leyti óviðkomandi þessu landi.

P. Sigurðsson: Eg vil geta þess her, að mer þótti mikil þörf
lí, að þingið tæki þá auglýsíngu frá dönskum ráðherra til yfirveg-
unar, sem bannar að taka minna fe í einu í [arðabókarsjéðínn en 100

rd.; því þessi auglýsíng, sem hafði verið her auglýst, án þess að
þvílíkt væri lagt fyrir þíngio hvorki fyrri eða nú, og sem spillti rétti
ómyndugra til að ná nokkrum ávexti af fe sínu, sem minna væri en
100 rd., og "ar þvert ofan í her gildandi konúngleg lög, þá mundi
þurfa um þetta efni að gjöra beina uppástúngu.

Y. Finsen: Eg held það se n.Isskllníngur eður níngt að álíta,
að ráðgjafaskipunin hafi breytt tilskipuninni frá 18. febrúar 1847,
heldur er sú retta skoðun sú, að stjórnin hefir geingíð út frá, að
þegar lögin 28. marz 1855 komu lít fyrir Danmörk, þá hafi þau
beinlínis, samkvæmt eðli hlutarins, breytt íslenzku lögunum; sömu
skoðun hefir hún sýnt t. a. m, með ríkíserfðalögln, og virðist nokk-
uð ao tala fyrir þessari skoðun um almenn lagaboð yfir höfuð, enda
er það bágt fyrir oss, að hafa nokkur áhrif á hin almennu lagaboð,
sem hljóða um sameiginleg málefni Íslands og Danmerkur. Eg álít,
að hinn háttvirti framsögumaður hafi réttilega fært til þá astæðu
fyrir lögunum um hinar lausu ríklsskuldlr, að ríkissjó'ðnum er óhag-
ur að því, ao taka li móti vaxtafð, sem má heimta útborgað, þegar
minnst vonum varir, og hefir fyrir þá sök verið ,ílitið haganlegt, að
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takmarka innborganir af slíku vaxtafð ; en það eru líka aðrar ástæð-
ur, er mæla fram með lagabobínu, og það er sú skoðun, að það
yfir höfuð er eðlílegrl og fyrir það almenna haganlegri brúkun pen-
Inganna að lána þá út mót veði til einstakra manna, en ab láta
þá standa inni í opinberum sjóði, og víl eg leiða athuga þingmanna
að þYÍ, að það er ekki líti~ í þetta varið ; ab sönnu er ekki mikið
um peningalán her í landi, en þó munu flestir játa, að því hefir
farið fram nú á seinni tímum, og eru nú lán lángtum tíðari en
áður, og ef nú lagaboðið gæti stuðlað nokkuð til þess, að þau geti
orðið tíðar], þá væri mikið unnið; það getur verlð, að það verðí
bagi a~ þessu í fyrstu, en með tímanum mun það bera góða ávöxtu,
því með þeim hætti verða peníngarnir að arðberanda fe fyrir landið
sjálft, og munu allir hljóta að játa, að betra se, að peningunum se
varið í landinu sjálfu, en að setja þá í jarðabékarsjéðínn eða ríkis-
sjóðlnn.

það hefir verið sagt, a~ lagabobfð hafi verið þínglesið her á
landi, en eg veit fyrir mitt leyti ekki til, að það hafi verið þíng-
lesið nokkurstabar, en það getur verið, a~ bréf ráðherrans hafi Yeri~
birt einhverstaðar í norður- og austuramtinu. Mótmæli þau, sem
hafa korníð fram gegn lagaboði þessu, virðast mer helzt hafa verið
urnkvörtun yfir því, að það hefir n,íð her gildi, áður en það her
hefir verið lögleitt, en her getur ekki verið að ræða um neina um-
kvörtun í þessu máli, heldur að eins um það, hvort lögleiða eigi nú
lagaboðið 28. marz 1855 eður ekki. Víðvíkjandi því, er varaþing-
maður Snæfellinga sagði, að stjórnin hefði víkið frá breytingum al-
þingis á íslenzkum lagaboðum, þá verð eg að segja, a~ hún hefir
ekki gjört það í hinu verulega, þó hún hafi gjört ýmsar smábreyt-
ingar, það kann að vera svo sem eitt dæmi, sem eg þekki um veru-
lega breytingu, er þíngíð haíbí sningíð upp á, en stjórnin eigi tekið
til greina, en þar fni get eg einga ályktun dregið fyrir mitt leyti.

Framsögumaður : Af því farið er ao tala um tilskipun frá
1847, skal eg geta þess, að þetta kemur öldúngis ekki slíku máli
við, því slíku atríbl verður ekki hreift af þinginu nema í sérstakri
uppástúngu; að ö~ru leyti get eg þess, a~ það var ekki skylda hlut-
aðeigenda, a~ senda ómyndugra fe til leigu í jarðabékarsjéðinn, nema
þeir kæmi því ekki öðruvíst út; þenna rett hafa hlutaðeigendur enn
þá, en að því leyti þeir nota þenna rétt, þá verða þeir ao láta ser
lynda, að vera undir sömu kjörum og aðrir þegnar { ríkinu.

Konúngsfulltrúi: Eg skal, áður en þessari umræðu lyktar,
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einúngis geta þess, að eg er hinum heiðraða vamforseta samdóma.
í því, a'ð lög frá 6. apr. 1855, með hverjum leiguburour af pen-
íngum í vissum tilfellum er látinn frjáls, og straffi fyrir okur breytt
m. m., eigi að fá her lagagildi, og ástæðurnar fyrir þessari meiníngu
minni skal eg síðar skýra betur, þegar mallð kemur til ályktarum-
ræðu, þar:1 móti er eg því öldungis mótfallinn, sem varaforseti
let ser um munn fara, áhrærandi lög frá 28. marz 1855 Hm reik-
andi ríkisskuldir og það að hlutaðeigundi stjórnarherra hefði gjört
Íslendingum níngt til, þegar hann, án þess að ráogast um við al-
þíngí, gjörðl þetta lagaboð gildandi her á landi. Fyrir þessari mein-
íngu skal eg einnig geyma mer að koma fram með ástæðu, þríngað
til .ílyktarumræðan fram fer. Einasta vil eg geta þess, að þar sem
varaforseta fórust þannig orð, sem gefa ætti fjál'hagsrá'ðgjafanum
sök á því, hvernig hann herði farið mco þetta mál, þá verður hann
að gjöra um það serstaka uppástúngu, því það getur ómögulega
heyrt undir þetta mál, sem . einúngis snertir þá spurníngu, hver af
lagaboðunum frá 1855 og 1856 eigi að fá lagagildi her á landi.

Forseti: Eg vil leyfa mer a'ð leiða athuga þíngmanna að því,
a'ð í formálanum fyrir lögunum um lausar ríkisskuldir 28. marz 1855
er þess getið, að þau skuli gilda til 31. marz 1856, og er sá tími
nú á enda. Víbvíkjandi breytmgaratkvæðí hins háttvirta varaforseta
um, að tilskipunin 18. febr. 1847 skuli vera í fullu gildi, vil eg
geta þess, a'ð eg efast um, a'ð það geti komizt að í þessu máli, en
álít réttara, að um það se gjörð serstök uppástúnga.

Á. Einarsson: Eg er hinum háttvirta konúngsfulltrúa sam-
dóma í þVÍ, að réttara se að gjöra sérskilda uppástúngu um uppá-
stringu varaþingmanns Snæfellínga, heldur en að geta hennar í álits-
skjali þíngsins. En viðvíkjandi því, er her hefir verið sagt, að það
stæði ekki á miklu, hvort leiga af peníngum væri látin frjáls eður
ekki, þá get eg þó ekki neitað því, að mer þykir bezt að hafa í þessu
eins og öðru þá almennu reglu, a'ð sá, sem hefir skyldu á hendi,
hann hafi og réttlndí ; fyrir því vil eg, að ef menn mega ekki taka
meira í leigu en 4 af hundr., þá verði það og til tekið, að hann ætti
ekki að hafa minni leigu en 4 af hundr.; en nú ætlar þó stjórnin
a'ð leyfa ser no borga ekki nema 3 af hun dr. Meðan jarðelgendur
í Danmörku máttu ekki byggja landsetum sínum út af jörð sinni,
þá máttu og leigullðar ekki segja jörðunum lausum, meðan þeir lifðu,
og mættust þVÍ her skyldur og réttíndí. En nú er þessu nokkuð
breytt í Danmörku, og eru menn nú orðnir svo frj;ilslyndir, a'6 slíkt
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getur ekki átt ser stað, virðist mer Því, ao fyrst menn mega byggja
jarðir sínar svo hátt, sem þeir vilja, og borga vinnu fólki svo míklð
kaup, er þeim sýnist, þá se og heldur eingin þörf að binda hendur
manna í svo litlu, heldur finnst mer það hlægilegt. þa'ð var talað
um, a'ð Gyðíngar gæti kennt oss þann búhnykk, að okra með pen-
ínga, og það mun ekki hafa veri'ð minnsta ástæðan til að mæla' móti
þeim her á þíngi 1853, en þessi meiníng hefir þó líklega breytzt 1855,
þegar menn tóku á móti þeim háðum höndum, en mí er þó eins og
óttinn se farinn a'ð kvikna aptur, og þykir mer hvíklyndí þetta næsta
undarlegt. Hinn heiðraði þingmaður Rángæínga gat þess, að það
væri vafasamt, hvort það hefði verlð ætlunarverk nefndarinnar a'ð
taka lagabobíð 6. apr. 1855 til meðferðar ; en hitt álít eg ekki vafa-
samt, að þao se skylda þíngsins, í hverju máli sem er, að gæta að
hagsmunum og réttindum þjéðarlnnar, einkum þegar þíngið er minnt
Ii þessa skyldu sína í mörgum bænarskr.ím, eins og nú var. þa'ð
hafa nú tveir af hinum hattvirtu konúngkjörnu þíngmönnum sýnt
fram á, hversu óhappalegar afleiðíngar muni verða af því, ao ekki
megi setja minna en 100 rd. á leigu í jarðabökarsjébínn, og skal eg
því ekki taka það upp, en hitt verð eg a'ð segja, að eg get ekki
se'ð, hverja gagnsmuni geti leitt af þessari ákvörðun, nema ef telja
skal, aO það letti á landfógetanum að taka. á móti peníngum á leigu
og halda reikninga yfir þá, og held eg það se ekki tilvinnanda, til
þess að margir 99 rd. 5 mk. 15 sk. liggi arðlausir hjá embættismönn-
mn þeim, er hafa opinbert fe undir hendi. þao skyldi annars gleoja
mig, ef stjórnin vildi gjöra að máli þessu göðan róm, sem nú er
boríb fram með svo öruggum astæðum af mönnum hennar her á
þínginu.

P. Sigurðsson: Hinn heiðraðl þíngmabur Strandasýslu hefir
víst misskilið mig. Eg sagN einasta, að eg hefði verið í nokkrum
vafa um, hvort nefndin hefðí átt að taka það málefni til meðferðar,
er ekki var meðal lagaboða þeirra, er henni var feíngíð til að segja
álit slu um. Annars er eg á því, að það se réttara að gjöra ser-
skilda uppastungu um þetta málefní.

P. Petu~sson: Eg skal ekki leingja þíngræ'ðurnar í þetta sinn.
Eg vil einúngis geta þess, ao mer finnst þa'ð ónákvæmni eða réttara
sagt mótsögn í nefndanílitínu, þar sem nefndin á annan bóginn af-
sakar sig fyrir það að hafa ekki korníð fram með breytíngaratkvæðí
,·m Iagaboðin, með þ,-í ao stjórnin hafi eigi að undanförnu tekið slík
breytíngaratkvæði nógsamlega til greina, en hún hefir þó á hinn bog-
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inn stungið upp ,i breytíngu þeirri við lagaboð 22. febr. 1855, at
koma auglýsíngum inn í blöð her ,í landi, í stað þess að sagt er í
lagaboðinu að auglýsa í "Berlingske politiske og Avertissements-
Tiderule". En hvers vegna ætlar nefndin, að stjórnin muni heldur
fallast á þessar breytíngar, heldur en þær, sem gjörðar hafa verið
við önnur lagaboð? það skil eg ekki.

En hvað snertir lögin 6. apr. 1855, þá er eg enn ekki fast-
ráðinn í, hvort eg vil gefa þeim athæði mitt eða ráða frá þeim;
en þó er það ekki af því, að eg haldi, að yfirvöldum vorum, sem
hafa opinbera sjóði undir hönduin , muni standa af þeim nokkur
"andi, því þeir lána ekki út fe opinberra stiptana nema einúngis
móti veði í fasteign, og þar er leigan ákveðin til 4 rdl. af 100 rdl.,
heldur vegna hins, að eg er hræddur um, að þau hafi áhrif á pen-
íngavíðsklptí milli ríkra og fátæklínga. Ríkir geta jafnan sett veð,
en fátækir geta það ekki, og hljóta því að eiga það undir náð og
mlskunsemi penfngamanneins, hvort þeir f,í nokkurt lán eður ekki,
og þá er eg hræddur um, að sá, sem lánar, muni nota ser neyð
hins fátæka til að hækka leiguna. Af þessum ástæ'ðum er eg ekki
fastráðinn í, hvort eg vilji gefa því atkvæði mitt, að lögin verði inn-
leidd her; en ef þíngið vildi fallast á þau, þ,í hafði eg hugsað mer,
að bezt væri, að binda leiguna við eitthvað fast.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, verð eg að á-
líta undlrbúníngsumræbu þessa máls lokið. þessu næst kemur þá,
eptir dagskránni, málið um undlrskript konúngs undir íslenzku laga-
boðin til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu, og hefi eg látið prenta
athæðaskrá í málinu, sem eg vona hver þingmaður hafi fyrir ser,

og er hún svo hljóðandi:
At k v æ ð a s k r rí

málinu um undírskrlpt komings undir hin íslenzku lagaboð.

Uppástúnga nefndarinnar:
a. Að þau lög, sem her eptir verða sett á Íslandi, verði útgefin á

íslenzku máli, og íslenzkan staðfest með undirskript sjálfs kon-
úngsins.

b. (Breytíngar - atkvæði síra Jóns Krlstj.ínssonar : að þessu se

sleppt):
og þess ráðherra, er hann setur yfir hin íslenzku mál.
Framsögumaður : Eg hefi einúngis fátt að athuga víð þetta

mál, sem svo er skammt síðan að það var rætt til undirbúníngs,
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það er og heldur ekki margbrotið og öllum þingmönnum kunnngt;
það er einúngis breytíngaratkvæði þíngmannsins i Norður-þíngeyjar-
sýslu, er eg vil snúa mer að, og þá verð eg að segja, að meiri hluti
nefndarinnar getur ekki fallizt á þab, vegna þess oss finnst það ekki
meiri vorkún fyrir rá~herrann en konúnginn a~ skrifa undir, og eru
í nefndarálitinu teknar fram ástæður fyrir því, hvers vegna nefndin
gat ekki breytt frá því, er í þessu efni var samþykkt 1853. En hvað
það snertir, er hinn háttvirti konúngsfulltrúi sagbí í inng.íngsumræðu
málsins um daginn, að það mundi vart samboðið tign konúngsins að
staðfesta báða textana, þá. get eg ekki skilíb, a~ konúngí vorum
þyki ser eigi sæma að gjöra hið sama víð oss Íslendínga, eins og
hann álítur ser sæma .a~ gjöra við Slésvfkurmenn og Holseta. Eg
hefi til sýnis mörg lagaboð fyrir Slésvík á þýzku og dönsku, og stend-
ur ýmist fyrst danskan eður þýzkan, og er hvorttveggja mállð, bæði
danzka og þýzka lagaboðanna, undlrskrifað af konúngi og sta Mest
af ráðherra Slðsvfkur og af forstöðumanni stjórnardeildarinnar og for-
manni fyrir skrifstofu Slðsvfkurmala. Ef það er ekki 6samboN~ tign
komingsíns a~ staðfesta lagaboðin þar, hvernig getur það þá Yeri~
6sambo~i~ tign hans að gjöra það við íslenzku .lagaboðín. Eg skal
ekki tala meira að sínni um þetta mál, sem áður er svo margrætt.

J. Kristjánsson: Eg skal ekki tala margt breytíngaratkvæbi
mínu til gildis, úr því mer hefir ekki tekizt með því það, sem eg
ætlaðl, en það nr að sætta nefndina vi~ sjálfa sig. Eg hugsabí nú
svo, að nefndin, sem vissi, að oss hefir verið lofað stj6rnarb6t, hefði
þá eins og se~ hinn íslenzka raðherra áleingdar, en þó ver getum
ekkí ímyndað oss komínglegt loforð og uppfyllíngu þess þannig, að
lángt bil verði á milli, þá vitum ver, a~ það að lofa og efna fer
ekki altend samsíða, og á því höfum ver þreifað. Ver verðum því
að hegða oss í tímanum, eins og hann er, í bænum vorum, en þó
svo se, að vér getum ekki askíltð undirskript raðherrans, þá held eg,
a~ hinn gamli sáttmáli muni enn standa, og að konúngur se sam-
kvæmt honum skyldur til að halda oss við íslands lög og rðtt, og
eg ætla að sendiför þess mikla manns, sem ver íslendingar mund-
um kalla Hinrik Bjálka, og samníngur hans við forfeður vora
hjá K6pavogi, hafi eingu breytt í þessu efni, og ekki heldur það at-
'vik, þ6tt nokkrir embættismenn a~ sögn hafi unnið eið að því, að
halda dönsku grundvallarlögin. Látum svo vera, a'ii ,'er ekki get-
um frá "orri hálfu heimtað, að ráðherrann skrifi undir; það atríðíð
lagast sjálfkrafa frli annari hálfu.
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KonúngsfulltTÚi: þetta mál hefir svo opt verið rætt her á
þínginu, og eg hefi svo opt láti~ í ljósi þá meiníngu, að það bæðí
væri ástæðulaust og óhyggilega gjört, ef þíngíð hvað eptir annað
væri að þeyta út bænarskrá um þetta efni, sem au'bse'b er að stjórn-
in hvorki vill eða getur veitt áheyrn. Mer vidlist það auðsætt, að
þíngi'b með þessari bænarskrá fer því á flot vi'b konúnginn, sem ekki
er að ætlast til af nokkrum öðrum manni, nl. a'b hann skrifi undir
það skjal, hvers innihald hann sjálfur ekki á kost á a~ kynna ser.
Á hinn bóginn fæ eg eigi heldur se'b, að það færði með ser nokkra
verulega nytsemi fyrir landið, þó þessari bæn væri fullnægt, eður að
rðttanístand vort yrði i raun og veru þar víð nokkuð betra, en það
mí er. þar á mót virðist mer sem þfngið, með því a'b fara þessari
þrábei'bni fram, ekki gjöri annað en veiki og gjöri þý'bíngarminni
bænarrétt sinn (Petitionsret); því þíngmenn geta þó ómögulega ætl-
azt til, að komingur vor veiti mí þá bæn, er hann i auglýsíngunni
til síðasta alþingis færbí góðar og gildar ástæbur fyrir, hvers vegna
hann eigi gæti veitt hana. þessi uppástúnga nefndarinnar, sem eg
nú hefi fyrir mer, er að eins í því Irabrugðin bænarskránni frá 1853,
a'b i uppástúngunni er útiláti'b orðið "eimíngis". Mer er nú ekki
full-ljóst, hvað þessi breytíng á a'b þýða ; eg skil hana svo, að eptir
fyrri bænarskránni hafi hinn danski texti lagabo'banna ekki mát t
koma inn í landíð ; en eptir þessari uppástúngu virðist mer þar á
mót vera ætlazt til, að danskan, sem útlegging íslenzka textans, eigi
ab fá leyfi til að fylgjast með ; og á þessu virðíst mer mismunurinn
ekki vera mikill. þa'b er þíngmönnum kunnugt, hvernig unnið er a'b
löggjafarstörfunum, eins og nú stendur á. Lagafrumvörpin ern fyrst
samin á dönsku, þar eptir útlög'b á íslenzku, og rædd her á þíng-
inu. þar eptir er um hin dönsku frumvörp og þær breytingar, er
alþíngi hefir stúngi'b upp á, seinast fjallað, og það einúngis á dönsku
máli, af stj.órnarherrunum, og þar af flýtur, að danski textinn er hið
eiginlega frumrit lagaboðsíns. Undirskript konúngsins undir íslenzk-
una getur því ekki haft eða feíngib aðra þý'ðíngu en þá, a'b hann
staðfestir hina íslenzku útleggíngu; og er slíkur starfi varla samboð-
inn tign konúngsins.

Í atkvæðaskrá þeirri, er nú liggur fyrir til atkvæðagreiðslu, hefir
nefndin sleppt út seinasta hlutanum af uppástúngu sinni í nefndar-
álitinu, þeirri nl., a'b raðherra sá, sem settur er yfir hin íslenzku
málefni, skuli ásamt með konúngi skrifa undir hin íslenzku lög, og
einn þíngmanna hefir þar a'b auki stúngi~ upp á því, a~ þessi hluti
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nefndarupprístringunnar skyldi burtu falla. En ef Blí bæn fær fram-
gáng, a~ stjórnarherrann ekki skuli undir skrifa með konúnginum,
þá er hún á móti grundvallarlögunum (constitutionsstridig); því til
þess ab lög og stjórnarskipanir þær, er konúngur út gefur, se gildar,
úthcimtist, a~ þær einnig se meðundirskrifaðar af hlutaðeiganda
stjórnarherra.

Forseti: Þa~ er, ef til "iII, nauðsynlegt, að eg skýri þínginn
frá, hvernig atkvæðaskraín er löguð, Eg hefi skipt uppastringu nefnd-
arinnar í tvo liðu a, og b, bæði vegna þess, a~ uppasttingan sjálf
innibindur í ser tvö atrtðl nokkuð sérskild, en þó einkum vegna
hins, a~ breytíngaratkvæðlð miðar til að sleppa síðara atrlðinu af
uppástúngn nefndarinnar; þótti mer því breytíngaratkvæðinu fullnægt
með því að skipta uppástúngu nefndarinnar í tvennt, svo að þeir,
sem fellist á breytíngaratkvæðið, þyrfti ekki annað en greiða atkvæði
móti síðara liðnum.

Konúngsfulltrúi: Eg verð að játa, að eg get ei skilið atkvæða-
skrána öðruvíst en svo, að bæði nefndin og höfundur breytíngarat-
kvæðisins ætlist til, að undirskript stjórnarherrans undir hin íslenzku
lagaboð skuli burtu falla, og a~ nefndin sjálf hafi fallíð frá sfðasta
hluta uppástúngu sinnar.

Forseti: Eg er hræddur um, a?l hinn háttvírti konúngsfulltrúi
misskilji nokkuð atkvæðaskrána ; breytíngaratkvæðíð miðar til þess,
a~ seinni líðnum af uppástúngu nefndarinnar, eður orðunum : "~Og
þess ráðherra, er hann setur yfir hin íslenzku mál", se sleppt. En
eg játa, a~ atkvæða mætti leita þannig, að taka breytíngaratkvæNð
ser á undan, og síðan uppastringu nefndarinnar, og þá aMer~ get
eg haft, ef það þykir greinilegra.

Konúngsfulltrúi: Eg verð þó að halda, að það hefði verlð
réttara a~ forminu til, a~ setja uppástúnguna úr nefndarálitinu í
heilu lagi til atkvæða.

Forseti: Þa~ getur ekki láti~ sig gjöra, er hinn háttvirti kon-
úngsfulltrúi sýndist að benda nú til, því se öll uppástringa nefnd-
arinnar borin fyrst upp til atkvæða, þá verða þeir, sem eru með
breytíngaratkvæbinu, að gefa atkvæði móti allri uppástúngu nefndar-
innar, þó þeir vilji aðhyllast fyrri hluta uppástúngunnar, eins og
breytíngaratkvæðið "ill; uppástúngu nefndarinnar má því ekki bera
npp til atkvæða í einu lagi á undan breytíngaratkvæðlnu, vegna þess
a~ það fellst á nokkuð af henni, en vill eigi hafa hana alla, og þess
vegna getur það ekki komið til atkvæða á eptir, heldur einmitt á
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undan; verði breytíngaratkvæðíð fyrst fellt, þá kemur öll uppástring-
an til atkvæða, en se það samþykkt, þá er að gánga til atkvæða um
uppástúnguna, eins og hún er þá breytt orðin eður stytt.

Konúngsfulltrúi: Eg held þó, a~ atkvæðaskníin hafi gefið mer
sjálf tilefni til að skilja hana á þann hátt, sem eg gjörðl ; en hvað
atkvæðagretðsluna snertir, þá virðíst mer hún geta komizt í gott
horf, ef breytfngaratkvæðib er láti~ gánga á undan uppástringu nefnd-
arinnar, eins og hinn háttvirti forseti nú stakk upp á.

11'1.Andresson: Eg j áta, a~ eg var fyrst í nokkrum vafa um,
hvernig eg skyldi gefa atkvæði, en verði atkvæðaskrannt breytt, eins
og hinn háttvirti forseti benti nú til, þá er eg í eingum vafa, og
því vil eg heldur, að svo verði gjört.

Forseti: Eg skal þá hafa þ,í aðferð, fyrst þíngmönnum þykir
hún skiljanlegri.

E. Ó. Kúld: Eg er samdóma hinum háttvirta forseta í því,
að atkvæðaskraín se rett, og eptir henni er, ef hin fyrri uppástúnga
er samþykkt, að álíta seinni nppasuinguna sem viðauka, því uppá-
stúnga nefndarinnar felur í ser 2 uppástungur, og því má teing]a
breytíngaratkvæðlð saman víð uppástúngu nefndarinnar. En hvað
það snertir, er hinn háttvirti konúngsfulltrúi mælti, a~ það væri
ósamkvæmt stjórnarlögum (uconstitutionelt), a~ skylda ekki raðherr-
ann til að skrifa undir, heldur að eins konúng, þá get eg ekki
fundið, a~ það geti komið her til greina, eptir því sem stjórn vorri
er háttað ; en eg er nú á því, a~ rríðherrann eigi líka a~ skrifa

undir, því mer getur ekki betur skilizt, en, þar eð það er ekki til
tekið í uppástúngu nefndarinnar, hvort raðherrann eigi að vera Ís-
lendíngur eða danskur, þá se honum ætlanda, a~ skilja svo vel
malíð, að hann geti þess vegna undlrskrífað ; en hvað sem um það
er, þá álít eg, a~ þjéðin eigi vafalausan rett á því, að lögin se
undirskrifuð af hans hátign konúnginum.

P. Petursson: Mer þykir öll von á því, þó Íslendíngum þyki
það hátignarlegt, a~ sjá nafn konúngs undir lagaboðum þeim, sem
þeir eiga a~ fylgja; en eg ver~ enn eins og fyr að álíta það ó-
mögulegt, meðan stjórnarskipun í Danmörku er eins og nú er; svo
held eg og, a'ð undirskriptin hafi litla verkun, því eg veit, a~ meiri
hluti þjöðarlnnar sýnir þeim lögum, sem ver nú fáum, svo mikla
lotníngu og hlýðni, a~ hún hafi hvorki veri~ meiri ,í~ur, meðan
nafn konúngs var undir þeim, ne geti orðið meiri fyrir það, þótt
nafn konúngs og rá~gjafans stæði undir íslenzka textanum, því eg
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álít, að ver Íslendingar séum svo góoil' þegnar, að þetta geti eingin
áhrif haft á oss; í öðru lagi finnst mer og, ilO öll tryggíng se feingin
fyrir því, no hinn íslenzki texti se jafngildur hinu danska frumritl
lagaboðsíns. þá finnst mer og það næsta ísjarvert, hvernig uppá-
stúnga nefndarinnar er orðuð, "ao þau lög, sem her ep ti r" o. s.
frv., því það er með öðrum orðum, ao frumvörpin frá þessu þíngi
geti ekki orðið að lögum fyr en konúngur staðfestir þau með undir-
skript sinni, og er eg hræddur um, að það verði oss óþægilegt, og
vil eg alvarlega vekja athygli þíngmanna á því, að ver ekki stuðl-
um til þess, að fara á mis vi'ð lög, sem þörf er á, því það held eg
se of mikið til unnið. Eg get hvorki vegna forms ne efnis uppá-
stúngunnar gefíð henni atkvæði mitt.

P. Sigurðsson: Hinn háttvirti konúngkjörni þingmaður, sem
nú settist, hrósabí oss Íslendingum fyrir það, að ver værum svo
gó'ðir þegnar og hlýðnir lögunum; eg er honum nú samdóma í því,
en þess meiri ástæðu höfum ver að vona, að vor mildi konúngur
láti oss njóta réttar vors, ekki síður en aðra þegna sína, Eg get

heldur ekki skilið, ao það se ómögulegt fyrir löggjafann að stað-
festa lögin með nafni sínu; eður hví gæti hann það ekki nú eins
og áour? því það vitum ver, ao áður hafa mörg lagaboð komlð út
á íslenzku. þao var sagt af einum hinna heiðruðu þíngmanna ,'i'ð
undirbúníngsumræbuna, ao konúngur vor mundi fús á að undirskrifa
lögin, ef raðherrann feingist til þess; en eg held okkur standi á
litlu, þó víð sðum þá lausir vlð undirskript dansks ráðherra, þao
hefir sumum þótt ísjárvert að biðja um þetta aptur og aptur, en
það getur mer ekki fundizt, svo veit eg og, að ver munum fremur
fá það, ef ver höldum áfram að biðja; þetta vitum ver af reynslunni,
því ver höfum áunnið svo míkíð í þessu máli, að nú vantar líti'ð á,
ao ver höfum feíngið bæn vora uppfyllta; það vantar í rauninni ekki
annað, fyrst ver höfum Ieingið trygging hins íslenzka texta, sem
hinn konúngkjörni þingmaður álítur svo fullkomlega tryggjandi, en
að konúngur geti þá álitio það nóga tryggíng fyrir sig til ao stað-
festa lagaboðín, sem hann álítur nóga trygging fyrir oss til að hlýðn-
ast þeim.

J. Sigurðsson: Viðvíkjandi ræðu hins háttvirta 3. koming-
kjörna þingmanns, þá hafði eg hugsao mer svoleiðis, að með því,
ef þíngíð aðhylltíst breytíngaratkvæðí þíngmannsins frá Snður-þfng-

eyjarsýslu, væri seo fyrir því, að undirskript komings undir lög vor
ekki þyrfti að bíða eptir stjórnarbreytíngu þeirri, er sí'ðar verða
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kynni í tilliti til Íslands, og get eg því verið breytíngaratkvæðínu
meðmæltur, a'6 allri ákvörðun um undirskript rá'6herrans se sleppt,
því ef ver fáum nafn kenringsins undir lögin, hygg eg oss liggi í
léttu rúmi, hvort þar skrifar nokkur undir með honum eða einginn.
ViI. eg þYí ekkert ákvarba um slíkt, heldur láta konúnginn sjálf-
raðan um það, hvort hann lætur danskan, íslenzkan, eða eingan
rá'6gjafa skrifa undir. Slíkt er þá af okkar hálfu hvorki umbeðíð
ne afbeðíð, getur þá konúngur þess vegna strax gefið okkur nafn
sitt undir þau lagaboð, sem kynni að koma út á þessa þíngs á-
lyktanir, og hagað rá'6gjafaundirskriptinni rett eptir því, sem honum
í þann svipinn þætti bezt víð eiga vegna stjórnarformsins, en þyrfti
ekkert að bíða eptir stjórnarbótinni, sem ætti að koma fyrir Ísland.
þar sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hreífðl þVÍ, að þíngið kæmi
i bága Yi'6 grundvallarlögin, ef það aðhylltíst nefnt breytíngaratkvæðí,
eður vildi fella í burt undírskrípt rá'6gjafans, þá þyrfti eg fyrir mig
frekari upplýsíngar í þessu efni. Eg veit ekki, hvað hinir þíngmenn
segja, en eg var nú ekki SYO fróður, að eg kynni a'6 varast grund-
vallarlögin dönsku, því eg hafbí .ekkí heyrt, a'6 þau væri lögleidd
her á Íslandi, og veit eg svo ekki annað, en láta eins og þau komi
mer ekkert víð.

FramsögumaðU1' : Menn geta sagt það um hinn heiðraða 3.
konúngkjörna þíngmann, að hann haldi fast við þá guðfræbíslegu
kenníngu að standa stöðugur Í minní. þa'6 er ekki í fyrsta sinni,
a'6 hann greiðir atkvæði móti þessu máli, en það væri óskanda, að
það yrN nú í síðasta sinni. Hann lofar oss fyrir það, að ver séum
gó'6ir þegnar, og svo setur hann oss jafnframt á bekk meb heíð-
íngjum, "sem gjöra það af náttúrunni, sem lögmalíð skipar"; en
hann verður að virða oss til verkunar, þó ver höldum upp á helgi
laganna, því það er svo gamalt spakmæli hjá oss, að með lögum
skal land byggja, og fyrir því stendur oss ekki á sama, hvort ver
höfum traust og fullgild lög eður að eins eintómt nafn þeirra.

En þar sem hann talabí um, að ver hefðum feinglð alla þá
tryggíng, sem ver þyrftum, fyrir íslenzkunni á lagaboðunum, þá er
það nú orðin margslitin röksemd; en ef það er tryggíng fyrir oss,
þá hlýtur það að 'vera eins mikil tryggíng fyrir Dani; það er og
svo í Slésvfk, a'6 þýzkan og danskan er staðfest með undirskript
konrings, og ýmist danskan fyrst eður þýzkan. En þar sem hinn
heiðraði 3. konúngkjörui þingmaður ögrað! mönnum með því, a'6
landið mundi verða lagalaust í mörg ár, ef stjórnin ætti að geta
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fallizt á uppástúngu nefndarinnar, þá verð eg að játa, að eg skil
það ekki, því nefndin hefir með uppastungu sinni ekki farið fram lÍ

neina breytíngu á því stjérnarfyrírkomulugí, sem nú er; upprístring-
an ráðgerir alls ekki, ~vorki að ver afsegjum konúnginn, na að hann
afsegi oss; eg veit og ekki betur, en að einhver einn ráðherrann se
settur yfir hin íslenzku mál, og uppástúngan ráðgerir heldur ekki
neina breytíngu í því efni; hún fer eimíngis fram á, að lögin, sem
her eiga að ná gildi, verði undirskrifuð af konúngi og þeim ráð-
herra, sem hin íslenzku mál verða á hendur falin; og eg get ekki
skilið, hvaða sérstakleg breytíng þar til útheimtist. þar sem menn
eru a'tl bera því víð, að það se ekki mögulegt fyrir koming að skrifa
undir þau lagaboð, sem hann ekki skilur, þá er það ekki nema
tómur mísskílníngur, að konúngur skilji allt það eða í öllu því til
fulls, sem hann skrifar undir, því konúngur getur þ6 aldrei verið
bæði beykír, múrmeistari, tímburmaður, skreðarí ne sk6ari, og þ6
setur hann nákvæm lög um allt það, sem þess konar iðnað ahrærír,
og að koma fram me~ slíkar ástæ'tlur er ekki til annars en að segja
eitthvað út úr vandræðum. En hvað atkvæðaskrana snertir, þá er
eg samdóma hinum háttvirta forseta og þíngmanni Snæfellínga, og
ef þíngmenn skilja það betur, að breytíngaratkvæðíð se borið upp á
undan, þá er eg ekki á móti því.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, verð eg að álíta
ályktarumræðu þessa máls lokíð, og skal eg þá biðja þíngmenn að
gánga til atkvæða fyrst um breytíngaratkvæbið, og síðan, verðí það
fellt, um alla uppástúnguna í einu lagi.

P. Petursson: Má eg biðja um nafnakall ?
Á. Einarsson: Má eg biðja um kúlur?
Let þá forseti gánga til atkvæða, hvort heldur skyldi nafnakall

fram fara, eður atkvæði greidd með ktilum. En þar eð hvorug upp-
ástúngan vann meiri hluta atkvæða fyrir ser, þá skar forseti úr sam-
kvæmt 75. gr. alþíngistilskipunarinnar, og let fram fara nafnakall. og
bað þá segja já,' sem vildi aðhyllast breytíngaratkvæðíð, en hina n e i,
og sögðu "já(( þessir, en "nei" þessir.

já:
V. Finsen.
Guðmundur Brandsson.
þ. Jónassen.
J6n Kristjánsson.
Jón Sigurðsson.

ne i:
Guðmundur Einarsson.
Magnús Ólsen.
Ásgeir Einarsson.
E. Ó. Kúld.
þ. Guðmundson.
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nei
Halldór Friðriksson.
.Jón Guðmundsson.
.Jón Havarðsson .
.Jón Sarhsonsson.
Magnús Andrésson.
Ólafur Sívertsen.
Páll Sigurðsson.
Stefán Jónsson.
Vilhjálmur Odds en.

Var þá breytíngaratkvæðlnu hrundið með 14 atkvæðum gegn 7.
Síðan let forseti greiða atkvæði með nafnakalli um uppástúngu

já:
Petur Petursson.
II. G. Thordersen.

nefndarinnar, á sama hátt og áður.
"j á « sögðu:

Guðmundur Einarsson.
R. M. ÓJ;,en.
Ásgeir Einarsson.
E. Ó. Kúld.
Guðmundur Brandsson.
H. Kr. Fríðríksson .
.JÓn Guðmundsson .
.Jón Hávarðsson .
.J. Kristjánsson .
.Jón Samsonsson .
.1. Sigurðson.
Magnús Andrésson.
Ólafur Sívertsen.
Páll Sigurðsson.
Stefán Jónsson.
Vilhjálmur Oddsen.

Var þá uppástúngan samþykkt með 16 atkvæðum gegn 5.
Síðan let forseti greíða atkvæði um, hvort senda skyldi konúngi

bænarskrá um þetta mál, og var það samþykkt með 16 atkvæðum gegn 5.
Forseti: Eg skal skýra þínginu frá því, a~ varaþingmaður Reyk-

víkínga hefir tilkynnt mer, ao hann se kjörinn formaður nefndanna í
lagaskólamálinu og læknaskólamálinu. þar e~ ekkert nefndarálit er
enn til mín kornið, get eg ekki akveðið næsta fund, en skal birta
dagskrá SYO fljótt sem verður.

Fundi slitið.

" n e i« sögðu:
V. Finsen.
þ. Gudmundson.
þ. Jónassen.
P. Petursson.
II. G.Thordersen.
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21. júlí ellefti fundur.
Allir á þíngi nema hinn 6. konúngkjörni þíngmaður, sem ur

sjúkur. Þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Hinn háttvirti 3. konúngkjörni þfngmaður hefir beðið

ser hljóðs,
P. Petursson: Eptir ósk nefndar þeirrar, er sett var af þíng-

inu í fjárklá~amálinu, skal eg leyfa mer að skora á hinn háttvirta
konúngsfulltr'Úa, að hann gefi þínginu upplýsingu um, hvort hann
frá stjórninni hefir annað eður frekara umboð fjárklá~amáIinu vi~-
víkjandi, heldur en það, sem amtmönnunum sameiginlega ur á
hendur falið einkum hvað snertir stefnu þá, er þínglð ætti að taka
í máli þessu, því mer virðist þetta skipta miklu bæði hvað snertir
gildi þíngstarfanna og árángur þeirra í tilliti til stjórnarinnar og
þjéðarínnar.

Konúngsfulltrúi: Eptir áskorun hins hefðraða formanns fyrir
nefndinni í fjárldá~aU1álinu skal eg shýra fd Því, að eg víðvíkjandi
því ekkert frekara umboð hefi felnglð frá stjórninni, en getið el' UIll

í breti stjórnarherrans til mín um það efni. Frá inntaki þessa brðfs
hefi eg þegar áður skýrt hinu heíðraða þíngi, og nefndin hefir feínglð
útleggíngu af því. Samkvæmt þessu bréf hefi eg áliti~ mig hafa
fullt umboð til þess, að leggja mál þetta fyrir þíngíð, því þar er
skýrt tekið fram, að frumvarp það, sem amtmennirnir semji, skuli
konúngsfulltrúi leggja fyrir þessa árs alþingi. Í danska textanum
stendur nl., a~ frumvarp það, sem amtmennirnir semji: "vil dercfter
ved den kongelige Commissarius være at forelægge det i inde-
uærende Aar [orsamlede Althinq". Her af mun hið heíðraða þíng
sjá, ab stjórnin muni hafa ætlazt til, a~ þínglð ræddi og meðhöndl-
aM þessa sök, og að eg hafi haft fulla heimild til a~ skora á þíngi~
a~ taka hana til meðíerðar ; auk þess sem eg vona, að sérhver
hinna heiðruðu þíngmanna muni finna til þess, hversu árí~anda það
er fyrir landið, að þessu málefni verðí vel og haganlega ráM~ til
lykta, og a~ þessi tilfinníng muni verða þeim hvöt til þess, að
leggja fram alla krapta sína til þess, a~ nuilíð f,ii hin happalegustu
endalok.

Jón Guðmundsson: Af því eg er einn af þeim, sem kosnir
voru í nefnd þessa, vil eg fyrir hönd mína og mebnefndurmanna
minna leyfa mer að spyrja hinn háttvirta 7wnt'ingsfulltrúa, til hvers
mundi þá heldur vera ætlazt af nefndinni, þess, a~ hún semdi áIits-
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skjal í máli þessu, eður þá heldur til hins, að hún semdi einskonar
frumvarp.

Konúngsfullt1'úi: Sem svar upp á spurníngu hins hefðraða
varaforseta vil eg geta þess, ao eg álít það sjálfsagt, að þingið
eigi að semja frumvarp, en ekki álitsskjal; því verði frumvarp til-
búið af þínginu og sent stjórninni með péstsklpinu, getur það korníð
aptur frá stjórninni með póstskipinu í haust, og fyrri verða Ítar-
legri ráðstafanír, en nú þegar eru gjörðar, ekki óumflýjanlega nauð-
synlegar. En semji nú þíngið einúngis alítsskjal, og sendi stjórn-
inni það, hlýtur það án efa að taka leingri tíma að semja hentugt
lagaboð um þær ráðstafanír, er gjörast skulu til að út rýma fjár-
klabanum.

Forseti: Um þetta efni verour þá fullrætt að sinni; en eg
skal leyfa mer að geta þess, að mer virðíst það einnig samkvæmast
fyrirmælum stjórnarinnar, sem her hafa korníð fram í bréfinu til
amtmannanna, ao nefndin eigi að semja frumvarp til laga í máli
þessu.

J. Sigurðsson: Eg vildi vekja máls á því, að þar eð sjúk-
dómur hins háttvirta 6. konúngkjörna þíngrnanns vill leika svo leingi
víð, en þing vort ekki of margmennt og má því eíngan, og sízt
hinna upplýstari þíngmanna missa, og allir vita, ao mörg og mjög
vandasöm mál eru fyrir hendi, og slík útivíst eins duglegs þing-
manns getur haft mikil áhrif á upplýsíngar, útfaU og atkvæðagreiðslu
þeirra, þá vildi eg, segi eg, vekja máls á því, hvort þíngíð ekki
vildi hljóða að því víð hinn hæstvirta 7wnúngsfulltrúa, að hann vildí
kalla inn varafulltrúann hinnar verzlegu valdstðttarínnar.

V. Finsen: Eg vil leyfa mer að geta þess, ao eg hefi fyrir
skemmstu talað vlð hinn 6. konúngkjörna þíngmann, og hafði hann
þá góða von um, að hann yrðí frískur seint í þessari viku.

Forseti: Eg skal geta þess, að eg hefi meðtekið frá hinum
háttvirta konúngsfulltrúa skýrslu jarðamatsnefudarínnar, og hefi eg
l;ítio út býta henni, svo eg vona, ao hver hinna hattvirtu þíngmanna
hafi Ieíngíð hana. Eg skal því næst leyfa mer að skýra þinginu
frá bænarskrám, sem hafa verið sendar því víðvíkjandí málinu um
fiskiverkun Frakka á Dýrafirði, og er þá fyrst bænarskrá dagsett
Ísafirði 14. desember 1856, undirskrifuð af 4 mönnum, sem voru
þar til kosnir í nefnd, "um ao afbiðja, að frakknesk nýlenda verði
stofnuð vio Dýrafjöro"; hefir stjórninni verið send samhljóða bænar-
skrá með 392 nöfnum; dagsett Isafírðí 2. desember 1856. Sömu-
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Ieíðis bænarskrá með 99 nöfnum, dagsett á þingeyri i Ísafjarðar-
sýslu 17. dag febniar 1857, um, a~ leyfi til fiskiverkunar lÍ Dýraflrðí
ekki verði leyft Frökkum nema með þessum kostum:
1. A~ tollur væri með (illu aftekinn á Frakklandi á öllum þungað

innfluttum fiskitegundum, að minnsta kosti þeim, er hððan frá
landi þangað flyttist, á svo vel annara þjéða sem sjálfra þeirra
skipum.

2. A'ð Frakkar borgaði frá 3 mk. til 1 rd. af hverju því skippundi
!lf eigínverkuðum fiski, er þeir héðan flytti frá landinu.

3. A~ þeir semdi við landeigendur um það svæði, er þeir þyrfti
af fjöru og landi til flskiverkunarínnar, og þeim se það útmælt
af víðkomanda sýslumanni.

4. A~ þeim væri uppálagt a~ vera íslenzkum lögum háðir, einkan-
legast veíðílagatílskípaninní af 20. júní 1849.

5. A~ bann se viðlagt allar óþarfaumferOir þeirra, skot eða nokkurs
slags veiðiskap fyrir eður í annara landi, og

6. A~, að hverjum helzt af þessum skilmálum rofnum, skal vera
þeirra her upphafin.
Enn fremur 3 samhljóða bænarskrár, með 124 nöfnum alls,

dagsettar á frjálsum fundi í Suður-Múlasýslu í maí 1857, um, a~
Frökkum ekki verði leyft fiskiverkunarpláss á Íslandi af þessum
ástæðum:
1. A~ þjéðerní voru Íslendínga geti með því verið hætta búin.
2. A~ fiskiveiðar Frakka yfir höfuð spilli atvinnuvegum Íslendínga.
3. A~ Frakkar hafi a~ undanförnu opt gjört ýmsan óskunda, sem

eingar bætur hafi feingizt fyrir, þó menn hafi borið sig upp víð
stjórnina, o. s. frv.
Eorseu bar undir þíngið, hvort ekki ætti að afhenda nefnd

þeirri, er kosin var í fískiverkunarmálíð bænarskrár þessar, og fellst
þíngi~ á það,

Forseti: Samkvæmt dagskránni átti einnig að koma fyrir í dag
bænarskrá frá Ísflrðíngum um friðun fyrir selaskoturn ; en þar nokkrir
þíngmenn hafa láti~ í ljósi, að þeir ætli a~ koma fram með uppá-
stúngu her að lútandi, skal eg ekki leggja bænarskrána fyrir þfngíð,
fyr en þar til kemur.

því næst kemur þá til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu
málið um lögleiðslu nokkurra lagaboða frá 1855 - 56; hefi eg látið
prenta atkvæðaskrá í máli þessu og vona eg þingmenn hafi hana
fyrir ser, sem og einnig lagaboð þau, sem her er um a'O ræða.
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At k v æ ð a s kr a
í málinu

um lögleíbslu nokkurra lagaboða frá 1855 -56.
1. Um lög 22. febrúar 1855 (um auglýsíngar):

a, Nefndin: að þíngi~ biðji konúng um, að fyrirskipa, að þær
auglýsíngar, sem eptir lögunum frá 9. maí 1855 eiga, auk
þess að birtast í Berlíngsku tíðindum, að birtast í Kjöben-
havns Adresse - Contoirs - Efterretninger eða í víðkomanda
"Stiftsavis", megi með lagagildi birta í einhverju því blaði,
sem kemur út í Reykjavík, og stjórnin ákveður,

(Verði þetta samþykkt, fellur lagaboðið burt).
Ú, Lög 22. febrúar 1855 óbreytt.

2. Lög 6. apríl 1855 (um lelguburð);
a, Nefndin: að þetta lagaboð nái ekki lagagildi.
ú, Varaforsetí : að § 2 se felld úr lagaboðinu.
e, Sami: að lagaboðið verði a~ öðru leyti gjört her gildandi.
d, Lög 6. apríl 1855 óbreytt.

3. Lög 13. september 1855 (um útlenda sjómenn):
a, Nefndin: a~ lagaboðið verði orðað þannig:

"þao skal eptírlelðís, þegar skip, sem á heima í kornings-
ríkinu Danmörku, eða á Íslandi, er gjört út frá einhverj-
um stað í Danmörku eða her á landi, vera leyft", o. s. frv.

b, Lög 13. september 1855 óbreytt.
4. Lög 8. marz 1856 (um hæsta réttar dóma):

Nefndin: að lög þessi verði tekin óbreytt.
5. Lög 2. apríl 1855 (um ríkisortin) :

a, Nefndin: að í stað orðanna: ,,2 mánabi", verðí sett ,,1 ;Ír".
b, Sama: að eptir orðin : "í komingsrfklnu ", verðí sett: "og á

ÍslandjC(.
e, Lög 2. apríl 1855 (óbreytt eða með breytíngum).

6. Lög 28. marz 1855 (um lausar ríkísskuldir) :
a, Nefndin: að fyrri parturinn, frá orðunum: "ákvar~anir þær",

til orðanna: ,,1. d. aprílman. 1855 «, falli burt.
b, Varaforseti: að § 2 falli burt.
e, Nefndin: að § 3 falli einnig úr.
d, Lög 28. marz 1855 (óbreytt eða með breytíngum).

7. Ao formálarnir falli úr (orðabreytíng).
8. Uppástúnga E. Ó. Kúlde : at í álitsskjalinu til komings sð tekið
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fram, a~ þíngíð beiðíst þess, að fylgt verði uppástúngum þess um

breytíngar á hinum almennu lögum, þeim er her verða lögleidd.
Let forseti síðan afhenda malið framsögumanuí, Þ. Jðnassen:
Framsögumaður : Vio undírbúníagsumræðu þessa máls var

tekið það helzta fram, sem þurfa þótti. Nefndin hefir nú ítarlegar
tekið fram uppástúngur sínar, og stringíb upp á þeim breytíngum,
er henni þykir eiga við, ef lagaboð þau, sem her ræðír um, yrði
her lögleidd, svo þíngio getur nú hæglega áttao sig á þeim. Nefndin
verour enn ao vera fÖ5t á Því, að lögin af 6. apríl 1855 ekki eigi
við her á landi og eigi því ekki her í lög að leíðast ; sömuleiðis
verour nefndin ao halda fram með því, að lagaboð 28. marz 1855
með breytíngum þeim, sem nefndin hefir sninglð upp á, verði her
lögleitt, og getur nefndin þannig ei fallizt á uppástúngu hins heiðr-
aða varaforseta, um, að 3. greinin verðí felld úr, því sú grein
inniheldur svo almenna reglu, að ekki er vio þVÍ að búast, að
henni yrði sleppt, þó þess yrði beíðzt, og Ísland eitt undanþegill
svo almennri rabstöfun, þao, sem menn hafa á vío og dreif verið
að tala um viðvíkjandi tilskipuninni af 18. febrúar 1847, virðíst
mer liggja fyrir utan mál þetta, en vilji þínglð hreífa þessu atriði,
þyrfti þar um serstaka uppástringu. Hvað því næst snertir uppá-
stúnguna nr. 8 á atkvæðaskranní, þá er eg fyrir mitt leyti ekki
svo mjög á móti þVÍ, að hún verði tekin inn í bænarskrána, þó
mer fyrir mitt leyti finnist óhætt að gjöra ráo fyrir þVÍ, að stjórnin
muni taka til greina breytíngartillögur þíngsins, og því óþarfi að
biðja um slíkt. En þar sem víð undírbriníngsumræðuna er eins og

eg þegar sagðí, búio að ræða mál þetta svo ítarlega í þess einstöku
atriðum, álít eg það einúngis til óþarfa málaleingíngar nú aptur að
fara að taka þao fram með sömu eða líkum orðum, og skal eg því
að svo stöddu ekki fara her um fleirum orðum.

Konúngsfulltrúi: þao eru einúngis 2 af þeim lagaboðum, sem
spurníng er um, hvort fá skuli lagagildi her á landi eða ekki, sem
eg finn hlýða ao fara nokkrum orðum um, nl. lagaboð frá 6. apríl
1855 um frjálsan leiguburð af peníngum í vissum tilfellum og
breytíngu á hegníngunni fyrir okur, og lög 28. marz 1855 um
reikandi ríkisskuldir.

Þegar þetta mál var rætt her síðast, virtist mer sem nokkur
misskilníngur ætti ser stað hjá sumum þíngmönnum, þar sem þeir
töluðu á þá leið, sem löggjöfin um okur yrði færð her inn í landið,
ef lagaboðið 6. apríl 1855 feingi her gildi; því verði þetta síðast-
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nefnda lagaboð gjört her gildanda, þá flýtur einmitt beinlínis þar af,
að löggjöfin um okur fellur a'ð mestu leyti öldúngis burtu. þessi
löggjöf fellur eptir eðli sínu nl. öldúngís burtu í þeim tilfellum,

hvar leiguburðurlnn er að öllu leyti frjáls ; en þar sem leíguburður-
inn er fast ákveðinn, hvað e'ð á ser stað um peníngalán móti veði

í fasteignum, þar verður því nær sem aldrei spursmál um, að okur-
lögin se yfirtrobin, því þess háttar peníngalán ná optastnær tals-
verðrí upphæð, eru optast nær tekin fyrir leíngra tímabil, og hafa
svo milda vissu á bribar síður í för með ser, a~ hvorugur partanna
hugsar til þess, að taka eða gefa hærri leigu en lögin leyfa. Til-
skipanln 14. maí 1754 er að sönnu, a'ð svo miklu leyti mer er
kunnugt, ekki þínglýst her á landi; en henni hefir þó bæðí að nokkru
leyti verið fylgt in prtuci, og líka er hún nú, sem einn partur af
hinum dönsku hegníngarlögum, gildandi her á landi eptir tilsk. 24.
jan. 1838. þa~ yrði því hin nánasta verkun af því að gjöra her
gildandi lögin 6. apr. 1855, að okurlöggjöfin að mestu leyti geingi
her úr gildi, og má það álíta mikinn velgjörníng; því okurHiggjöfin
er þess eðlís, að hún veikir alla tiltrú manna á milli, og gjörir
menn tortryggna í öllum viðskíptum ; því sá, sem tekur peningalán,
og geldur þar af hærri leigu en vera má, getur, hvað lítil sem
hækkunin er, svipt sinn lanardrottln höfuðstólnum, og öðlas] mikið

af honum til eignar, með því að ljósta upp (angive) málinu. Okur-
löggjöfin er þar að auki svo á sig komin, að það er hægúarleikur
fyrir alla slæga og iIIaþeinkjandi menn) þó þeir sem mest yfirtroðí
okurlögln, a~ komast hjá þeirri hegníngu, sem þar er vi~ lögð ;
hvar á móti hinir einfaldari opt verða flækt ir í slíkum lögum, þó
yfirsjénír þeirra se litlar. Sú breytíng á okurstraffinu, sem 4. grein
laganna 6. apr. 1855 inniheldur, er veruleg endurbót, sem þíuglð
ekki ætti að hika víð ao leiða her í lög.

Sumum þíngmönnum hefir þótt það évíburkvæmilegt, ab leigan
hefir verið lækkuð af peníngum ómyndugra og opinberra stiptana,
sem teknir eru á leigu í ríklssjéðlnn. En þetta er vissulega eingin
rett skoðun. Ríklssjöðurínn hefir einga beina skyldu til, að taka
slíka penínga til híns móti bærri leigu, en stjórnin finnur haganlegt
aú gefa, og Ísland verður í þessu tilliti aú lúta þeim sömu lögum,
sem aðrir partar ríkisins. A'O leigan af þeim peníngum, sem her
ræðir um, hefir verið níbursett, er grundvallað á því, aú slíkar reik-
andi rfkísskuldír, hvar upp má segja höíuðstélnum, þegar það má
ske kemur ser sem lakast, eru mjög óhaganlegar og útdráttarsamar
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fyrir ríkissjöðlnn, og líka er það ósk stjórnarinnar, ab slíkir pen-
íngar verði heldur lánaðir prívatmönnum, móti lögboðnu veði, til
þess að þeir þannig geti verkað til eflíngar atvinnuveganna, og með
því orðíð sem arðsamastír fyrir land og lý~. Þa~ getur eigi heldur
orðið þeim mönnum, er hafa opinberra stiptana fe undir höndum,
að neinum vandræðum að utvega stiptun unum 4 af hundraði af
peníngum þeirra, því þeir geta keypt konúngleg skuldahref er ár-
lega gefa 4 af hundraði. þa~ er því ekki einúngis óhætt, að inn-
leiða her lög 28. marz 1855, heldur mundi það verða þýOíngarlaust
að neita þeim um, að fá gildi her á landi, því fjárhagsstjórnarherr-
ann mundi allt fyrir það ekki taka peninga fyrir hærri leigu inn í
jarðabökarsjöðínn, en nú er ákveM~.

Framsögumaður : Eg vildi einúngis geta þess, þar sem breyt-
. íng sú, er nefndin hefir farið fram á vlðvíkjandl lögum 22. febr.
1855, og sem á atkvæðaskránni stendur undir tölulið 1. a, ef til
vill, getur misskilizt; meining nefndarinnar var sú, að i staðinn
fyrir auglýsingar í "Adresse-Contoirs-EfterretningerCt kæmi slíkar
auglýsingar eptírleíðís út í einhverju blaði, sem kemur út í Reykja-
vík og stjórnin tiltekur, en að auglýsingarnar að öðru leyti komi
eins eptir sem á~ur út í "Berlíngskum tíðindum('.

E. Ó. Kúld: Eg get ekki annað en verið ánæg~ur með nefn-
dina að því leyti, að hún hefir farið fram á sem fæstar breytíngar,
að líkindum, eptir því sem hinn heíðraðí framsögumaður játaM víð
undírbriníngsumræðuna, af því að nefndin hefir haldið, að það mundi
koma fyrir ekki, þó hún gjörM þær, því stjórnin mundi ekki heldur
núna, en 1853, hafa mikið tillit til þeirra. A~ ö~ru leyti vildi eg,
ef til vill, helzt, að ekkert af lagaboðum þessum, eins og þau nú
liggja her fyrir, væri leitt her í lög nema lagabobið um hæsta rétt,
því þó mer virðíst lagaboð 6. apríl 1855 fremur vera vöru móti okri
en heimild, þá tekur mer samt ekki svo mjög sárt til þess, að eg
kæri mig um það að sinni. Hvað uppástúngu mína nr. 8 á atkvæða-
skránni snertir, þá er eg hræddur um, að hún, eins og hún er sett
á atkvæðaskrana, geti orðið miskilníngi undirorpin; meining mín var
einúngis, að því væri farið fram í bænarskránni, að meira tillit væri
frá stjórnarinnar hálfu haft til breytínga þeirra víð Iagahoðin, er al-
þíngi stíngi upp á, en aður hefir stundum átt ser stað, eins og eg
tók fram vi~ undirbúntngsumræðu þessa máls, og skal eg í þessu tilliti
biðja hina heiðruðu þíngmenn a~ leggja ei fyllri þýöíngu í orð mín,
en þau voru meint.
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Jón Guðmundssson : þa'b væri nú fyrir mer, eins og hinum
heíðraða varaþíngmanni úr Snæfellsnessýslu, að eg væri öldúngis á-
nægður með nefndaralítíð, ef eg vildi, eins og hann, fella það allt,
því þá þarf sannarlega ekki mikið til að vera ánæg'bur; en þar e'b
eg vil ekki fella öll lagabobín, þá get eg ekki verið eins :ínæg'bur
með nefndaráliti'b. Eg er því samþykkur, er hinn háttvírtí framsögu-
maður sagðí viðvíkjandi uppástringu nefndarinnar staflið 1. a, að það

eigi a'b birta allar slíkar auglýsíngar í einhverju íslenzku blaði. þetta
er fyllilega nauðsynlegt bæði í stjórnarlegum og lagalegum skílníngí,

og því fellst eg á breytíngu nefndarinnar, að auglýsíngar, er geta að
nokkru snert hag Íslendínga og vandi er og lögskipað ab birta í blöb-
um, se birtar í blaði her í landi, því sú breytíng er öldúngis nauð-
synleg, vegna þess ab fáir Íslendingar eru erlendis, eða eiga kost á
ab lesa dönsk blöð ; Eg er samdóma hinum háttvirta konúngsfull-
trúa, vi'bvíkjandi því, er hann sagðí um frjálsan leiguburð af pen-
íngum í viðskiptum manna á milli; því það er öldúngis öfug skoð-
an, sem her á landi er svo almenn, þvert í móti því, sem er í flest-
öllum öðrum löndum, að álíta ekki penínga öldúngis eins og hverja
aðra vöru; þar sem þeir g1ínga í verzlun og viðskiptum rett eins og
hver önnur vara og eru sömu lögum bundnir, ab þeir geta ekki al-
tí'b feingizt með sömu kjörum; öldúngis eins og kaupmenn selja vöru
sína stundum dýrara en stundum, allt eptir þeirri vissu, sem þeir hafa
um borgnnina, selja sömu vöruna þeim með miklu vægara verðí, sem
er áreiðanlegur eða borgar hana út í hönd, og aptur með hærra verði
þeim, sem líkindi eru fyrir ab borgi hana seint og í slitríngi, allt ab
einu eiga peníngalánin, einkum veðlaus skyndilán og smálán ab vera
með frjálsum leíguburðí á þann hátt, sem lánardrottni og skuldunaut,
um semur. það er og með öllu évíburkvæmtlegt, eins og eg let í
ljósi víð undirbtiníngsumræðu þessa máls, ab þar sem ver höfum
sömu mynt og Danir, ab ver skulum hafa allt önnur lög um leigu
af peningunum. Mer þykir það annars merkilegt af nefndinni, og
skoplegt, ab hún skyldi ekki vilja aðhyllast lagaboðið 6. april 1855,
sem er nauðsynlegt og gott fyrir oss, en vilja taka lagaboðið 28.
marz 1855, sem miðar til a'b helga rá'bgjafaskipun þá, er hefir nib-
urbrotlð kominglega tilskipun, sem er í fullu gildi her á landi; það
er eins og nefndin finni ser skylt ab fá þíngíð til ab samþýðast allt,
sem stjórnin skipar oss, hversu illt sem það er, en ab hafna og fleygja
frá ser öllu því, sem stjórnin býður oss og vísar oss 1í, hversu gott
sem lla'b er. Eg get ekki með öllu verið hinum háttvirta konúngsfull-
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trúa samdóma í því, er hann sagðí viðvíkjandi lagaboðinu 28. marz
1855, og mæli eg þó ekki eitt orð í móti því, sem hann sagði, á-
hrærandi hina lækkuðu vexti af lausum ríkisskuldurn, 3%, en það
er eingin astæða til að meina að setja minni upphæð í einu inn í
jarðabökarsjöðinn en 100 rdl., þar sem þetta er leyft með tilskipun-
inni 1847, sem enn þá er í fullu gildi her, því rá~gjafaskipunin get-
ur ekki löglega raskað henni; þess vegna er eg því ekki mótfallinn,
að fella alveg þetta lagaboð ; en færi svo, álít eg nauðsynlegt a~ koma
fram með sðrskílda uppástúngu um, ao aptur verðl köllu~ raðgjafa-
skipunin, sem sagt er að þegar se fario a\) fylgja, þvert ofan í te~a
tilskipun, og er þessi a\)fer~ má ske miklu beinni og tiltækilegri
heldur en hin, að Idgleiða her lagaboð 28. marz 1855, með því skil-
yrði ao fella úr þVÍ 2. gr.

Vi~víkjandi 8. uppástúngunni á atkvæðasknínní skal eg að eins geta
þess, en það er a~ eins orðabreytíng, sem leiðrétta mætti og taka til
greina í álitsskjaIinu til konungs, að vekja máls á, nefnil. að þa~ yrOi
tekið SYO fram, a~ þegar þíngíb stíngur upp á breytíngum vio eitt-
hvert lagaboð, sem fyrir það er lagt og samþykkir það síðan til lög-
leiðslu her með-þeim breytingum, þá se þetta beint skilyrði af þíngsins
hálfu fyrir því, ao það 'vilji fá. lagaboðið her lögleitt, eða meb öorum
orðum, þínglð ræður frá, að lögleiða her lagaboðið óbreytt, en það
er einmitt þetta, sem stjórnin hefir ekkl- viljað taka til greina, vio
ýms lagaboð, er hafa verið lögð fyrir undanfarandi þíng.

Þ. Guðmundsson: Eins og eg aður let í ljósi við undirbúníngs-
umræðu þessa máls, þá er eg enn fastur á því, að lögin 28. marz
1855 eigi ekki víð her á landi, og það af hinum sömu ástæðum,
sem eg þá tilgreindi. Hinn háttvirti konúngsfulltrúr heit, að það
mætti ráða bót á niðurfærslu rentunnar til 3 af hdr. með því, ao
kaupa ser Obligationer til 4%; þá er eg hræddur um, ao það verði
þó ekki hentugt; því eg ímynda mer, að það se þær svo kölluðu
"uopsigelige Obligationer", sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi mein-
ar, því eg skil ekki, hvers vegna þær hafi hærri rentu, en hinar, nema
af því að þær eru ekki "opsigelige". En þetta mun þó ekki bæta
úr vandkvæðum þeirra, sem hafa opinbert og ómyndugra fe undir
hendi, því þessar "Obligationer" munu þó varla, að eg held, vera
upp á minna en 100 rdI. Svo er það og óhentugt fyrir hina ómynd-
ugu að eiga "uopsigelige Obligatio ner, " því þeir þurfa að fá fe sitt,
þegar þeir eru orðnír myndugir, og stúlkurnar, þegar þær giptast, og
svo þyrfti menn þá al) hafa umboðsmann í Kaupmannahöfn og gefa
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honum fullmakt til a~ kaupa þær, og mun það verða örðugt fyrir
menn upp til sveita a~ útvega ser hann. Eg er því samdóma hin-
um háttvirta varaforseta, að rá~gjafaskipuninni se kippt úr gildi.

Konúngsfulltn~i: Eg skal með t.illiti til þess, sem hinn heíðr-
aðí þíngmabnr mælti, geta þess, ao það er eingum vandkvæðum
bundið, a~ kaupa hin áminnztu óuppsegjanlegu konúnglegu skulda-
bréf, því þó höfuðstólnum verði ekki upp sagt, þá má selja þau fyrir
fullt verð, hve nær sem eigandi þarf eða óskar.

H. Kr. Friðriksson: Eg vildi að eins vekja máls á því, að
mer þykir það óljóst, hvort uppástúnga nefndarinnar, staflio 1. a,
geti, eins og hún er her orðuð, skilizt sem breyting á lagaboði 22.
febrúarm. 1855, eða hún se uppástúnga um nýtt lagaboð, og í öðru
lagi, hvort það eigi að gánga til atkvæða um hana, eins og hún er
her á atkvæðaskranní, eða eins og hinn háttvirti framsögumaður nú
skýr'ói hana í ræðu sinni.

Forseti: Eg hefi sldllð uppástúnguna stafi. 1. a, svo, ao hún
eigi a~ koma í stað laga bo'ósins, svo að ef hún verði samþykkt, þá
falli lagaboð þetta burt að öðru leyti. En hvað því víð víkur, a~ uppá-
stúngan er ekki beinlínis orðuð sem lagaboð, þá virðist mer það ekki
geta verið her til fyrirstöðu, því bæði er mál þetta álitsmál, og ept-
ir alþíngistilskipuninni er það einnig nóg, a~ tekið se fram aðalefn-
i~, eins og her er gjört, a~ í sta~ "Kjöbenhavns Adresse-Contoirs
Efterretninger(', eða vlðkomanda Stiptsavis(' skuli koma blað, sem út
kemur her í Reykjavík.

Á. Einarsson: Eg vildi fræðast á því af hinum háttvirta kon-
úngsfulltr'Úa, hvort það verði ekki eins örðugt með að kaupa og selja

•þessi skuldabréf, eins og a~ ná út höfuðstólnum, eða hvort menn
verði ekki að koma þeim út ytra, og í öðru lagi, hvort þess konar
skuldabréf fást undir 100 rd. hvert um sig.

Konúngsfulltrúi: Mer er það að vísu ekki vel kunnugt, hvort
konúngleg skuldabréf ern til, sem hljóða upp á minna en 100 dali
(V. Finsen: Jú, upp á 25 dali). Já, ef svo er, sem eg eigi efa,
þá falla að öllu leyti þau vandkvæði burtu, er hinn heiðraði þíng-
maður talabi um.

V. Finsen: Eg skal leyfa mer a~ fara fáeinum orðum um
þetta mál, og ætla eg þá að snúa mer a~ uppástúngu hins heíðraða
varaforseta staflíð 6. b. Eg er enn á sama máli, eins og eg let í
ljósi vlð undlrbríníngsumræðuna, að það se ótiltækilegt fyrir þíngið,
a~ stínga upp á þeim breytfngum, sem það verður að sjá, a~ ekki
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geta orðið teknar til greina, og þa~ hlýtur þínginu a~ vera ljóst,
að svo er ástatt í þessu efni, því "er getum ekki haft nein áhrif á
lög lau, sem sett eru um leígufð í rfklssjéðnum, því yfir þeim sjóN
get eg ekki áliti~ að víð höfum neitt vald. þar sem hinn heiðraði
varaforseti sagðí, að r,iúherraskipunin hefði verið gjörð af handa-
hófi og að hún væri í stríbi víð tilskipun 18. febrúar 1847, þá verð
eg a~ segja, a~ eg get hvergi fundið það í henni, að leyft se ao
setja undir 100 rd, inn í jarbabékarsjéðinn; eg þekki ekki annað um
það efni en rentukammerbrðf, sem nú má breyta með raðherrabrefl.
Hinn heiðraði varaforseti talabí margt um það, a~ tilskipuninni 1847
væri breytt með raðgjafasklpun ; en hún liggur ekki her fyrir, og
því er einúngis her um þa~ að ræða, hvort ver viljum að laga-
boNo verðl lögleitt eða ekki. Annars vil eg benda þínginu til þess,
að þar sem það er ósk manna, ao alþíngi fái löggjafarvald, þá mun
það fremur spilla fyrir, ef ,er sýnum oss Í því, að vilja breyta þeim
lögum, sem ver ekki fáum breytt, sem eru svo almenns eðlis, að þau
hljóta a~ vera þau sömu fyrir okkur, eins og fyrir Danmörku, og
kynni menn að álíta, að ver mundum þá fara sama fram síðar, ef við
feingjum löggjafarvald. Eg get heldur ekki fallizt á uppástúngu
varaþíngmanns Snæfellínga, staflíð 8., þ"Í ef þíngið ræður til ein-
hverra breytínga, þá gjörir það það með öllum þeim myndugleika,
sem það hefir, og þess vegna á ekki víð a~ biðja að auki innilega
um, að þær se teknar til greina; það er annað mál, að maður getur
beðið um löggjafarvald, en þar um er ekki spursmál í þessu máli,
og á meðan ver höfum ekki annað en rábgjafervald, se eg ekki bet-
ur, en a~ það leiði af sjálfu ser, a~ stjórnin er ekki skuldbundin til
að fara eptir tillögum vorum, og a~ hún þess vegna geti víkið frá
tillögum alþíngis.

G. Einarsson: Eg get eingan veginn fallizt á það, er hinn
háttvirti 5. konúngkjörni þíngmaður, sem nú settist, mælti. Þa~ værí
þó merkilegt, mætti alþíngi ekki með greind og stillíngu segja álit
sitt um mál þau, sem þab hefir til meðferðar, hvort svo sem stjórn-
arherrunum eða ríkisdeginum geðjaðíst ab því eða ekki. Hann sagði
á þá leið, að þessi hreinskilni og einurð þíngsins, sem eg svo kalla,
mundi verða því, ef til vildi, til fyrirstöðu, að þíngíð feingi löggjaf-
arvald; eg fyrir mitt leyti vil nú ekki vinna þa~ til löggjafarvalds-
ins, að þíngíð sleppi hreinskilni og einurð. Á hinn bögínn álít eg,
að stjórnin mætti hneyxlast á gúnguhætti þíngsins, bæri gjörðír þess
þao með ser, a~ það skerti hreinskilni og einurð. Annað mál er
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það, þó a'O ver Íslendíngar fáum ekki allt það, sem Ver biðjum nm
ýmsra astæða vegna, og þó að því kynni stundum a'O bregða fyrir,
eins og altízka er í veröldinni, a'O sá yrðí að lúta, sem lægra hefir
valdið. En hvað því víð víkur, a'O stjórnarherrann hefir fyrirskipað,
að her skuli, eins og í Danmörku, veita að eins viðtöku í jarðabök-
arsjó'Oinn til leiguburbar þeim peníngaupphæbum, sem nema 100 rd.
e'Oa meiru, þá er þessi álcvörðun gagnstæð þeirri stefnu, sem geingur
gegnum lögin í peníngasökum , þar sem Í:iland er borið saman við
Danmörku, því þar mun upphæðin, hvað Ísland snertir, ver.i ákveðin
hálfu lægri og þaðan af meira. Hvað vi'O víkur þVÍ, er sami heíbr-
a'Oi þíngmaður sag'Oi í tilliti til upptísttingunnar undir töluli'O 8 á
atkvæ'Oaskránni, þá samsinni eg því, að stjórnin er ekki skuldbundin
í lagalegum skilníngi til a'O fara eptir tillögum þíngsins, en þíngi'O
gjörir þó breytíngarnar í Því skyni, að stjórnin taki þær til greina
og hrindi þeim ekki án yfirgnæfandi ástæða; en hvekkíst þíngiO
aptur og aptur á hinu gagnstæða, þá er hætt Yi'O,a'O ekki fari betur,
neyddist þingið til a'O grípa til þeirra óyndisúrræ'Oa að láta hart
mæta hörðu og neita öllum þessum dönsku almennu lagaboðum.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, verð eg að álíta
ályktarumræ'Ou þessa m.íls Iokíð, og skal eg því biðja þíngmenn at'J
gánga til atkvæða.

Sí'Oan voru atkvæði greidd og urðu þau á þessa leíð :
1. a, Uppástúnga nefndarinnar, samþykkt með 20 atkvæðum gegn

einu.
b, Falli'O burt.

2. a, Uppástringa nefndarinnar hrundið með 11 atkv. gegn 8.
b, varaforseta samþykkt með 18 atkvæðum.

e, LÖG,
með hverjum leiguburður af peníngum vissum tilfellum el'
látinn frjáls, og straffi fyrir okur breytt m. m.; dags. 6. d. apr.
1855. Lesin upp með áor'Oinni breytíng, þannig:

§ 1.
Sá leíguburður af peníngum, sem með tilskipun frá 20. marz

1815 § 7, samanb. opið bréf frá 22. nóvember 1820 § 2,
almennt er ákvebín, fjórir ríkisdalir af hverjum hundrað döl-
um, skal eptirleíbis einúngis vera gildandi um lán í fast-
eignum, en í öðrum peníngalánnm skal leíguburðurlnn vera
frjáls.
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§ 2.
Þegar skuldunaumr ekki borgar skuld sína ii rðttum gjald-

daga, er hann skyldur til upp frá þeim degi, sem lánardrott-
inn hans sækir hann löglega til skuldalúkníngar, og þánga~
til borgun skeður, að borga einum dal hærri leigu en lög áskilja,
eða samið hefir veri'ð um milli hlutaðeigenda, eða sem síður
og venja er til milli kaupmanna.

þessu skal einnig fylgt um lán í fasteign, þó þannig: að seinni
veðhafendur ekki skulu gjalda þess, að sú algeinga leiga af
slíkum lánum er hækkuð,

§ 3.
Í staðinn fyrir það okur-straff, sem dönsku laga 5. bókar 14.

kap. 5. artik., og tilskipun frá 14. maí 1754 § 6 ákveður, að
höfuðstöllínn skuli upptækur, ber þessu lagabroti eptlrleiðís að
hegna með fjársekt, er samgildi fjórum til tuttugu sinnum þeim
arði, sem tekinn hefir verið ólöglega, svo framarlega upphæðin
verði nákvæmlega upplýst, en ef þess ekki er kostur, liggja
vi'ð því fjárbætur eptir málavöxtum.

§ 4.
SIÍ takmörkun í þóknuninni til milligaungumannsins, sem til-

skipun frá 14. maí 1754 § 6 ákv e\'>ur, skal ásamt hegníngu
þeirri, sem víð því lá, ef lít af var brotið, vera úr lögum
numin".
og samþykkt (eptir uppástringu 'varaforseta) með 14. atkv.
móti 6.

d, Fellur burt.

3. a, Uppástúnga nefndarinnar, að lagaboðið verbi þannig orðab:
"þa\'> skal eptirleiðis" - "vera leyft" einnig a\'>taka útlenda sjó-
menn á mála, þó þannig: ab auk skipsstjóra og stýrimanna
helmíngur skipverja se þeir menn, er eigi heima í því danska
konringsveldí, samþykkt með 14. atkv. gegn 8.

b, Falli\'> burt.
4. Uppástúnga nefndarinnar: að lögleiðíst

LAGABOÐ,
sem fyrirskipar, að hæsti réttur skuli gefa astæður fyrir dómum

sínum;
dagsett 8. d. marzm. 1R55 (svo hljó'ðanda):
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§ 1.
"Hæsti réttur á að til greina þær astæður, á hverjum dómar

hans eru byggðir.
§ 2.

Það er á hæsta réttar eigin valdi, að gjöra þetta, hvort heldur
hann "ill með því, að til greina .ístæðurnar skriflega, eða með
atkvæðagreiðslu í heyranda hljóði.

§ 3.
Be dómsatkvæðið réttlætt skriflega, m.í, ef þess þarf með,

fresta því að gjöra það til næsta eða næstu daga, eptir ac
dómsatkvæðið er samþykkt. þó má ekki taka neitt nýtt mál
fyrir, fyr en búið er að birta dómsatkvæðíð í málinu, sem
dæma á, ásamt astæðunum fyrir því,

§ 4.
Fari atkvæðagreiðsla fram í heyranda hljó'Di, má raðgast um

hana á undan innan luktra dyra.
§ 5.

Hæsta retti veitist sjálfum heimild til, nákvæmar a'ð akveða,
hvernig þessu lagaboðí verði veitt fullnusta.

§ 6.
Lagaboð þetta öðlast lagakrapt með byrjun hæsta réttar arsins

1853, og þá gánga um leið úr gildi þær ákvarðanir í lögum
þeim, sem nú gilda um hæsta rétt, sem ekki geta staðist með
þessu lagaboði,

Eptir þessu eiga allir hlutaðeígendur þegnsamlegast ser að
hegða". Samþykkt með 21 atkvæði.

5. a, Uppástúnga nefndarinnar:

e,
sömu:
sömu:

samþykkt með 20
samþykkt með 20
að lögleíðíst

atkvæðum.
atkvæðum.b,

LÖG,
um

innköllun af þeim gömlu ríkisortum eða spesíufimmtúngum;
dagsett 2. d. aprílm. 1855 (svo hljó'6andi):

"þeir spesíufimmtúngar,sem gánga undir nafninu "ríkisort((
og gilda 24 skildínga í dönskum kúranti, en eptir tílskip. frá
31. júlí 1818 gánga á 38 sk. hvert, en 5 á 2 rd., eiga að
falla úr gildi.
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Fjarstjémarníðherrann rurí ríkveða þat tímabil (þ,) ekki skemmra

en 1 ár frá því auglýsing her a~ lútandi er birt ahncnníngi),
ii hverju ofannefndri myntartegund veltist, eins og IIlÍn mí
geingur, móttaka í opinberar afgreiðslur í koruingsrfklnu og ii
ÍElandi. Þegar þessi tími er útrunninn, veitist rfkísortum ekki
móttaka nema fyrir 36 skildínga, og þau hætta upp fni því,
öldúngís að vera borgunarmebal manna á milli, nr-nu; eptlr
frjálsu samkomulagi.

Eptir þessu eiga allir ser þegnsnmlegnst að hegða".
Samþykkt með ] rI. ath. móti 1.

6. a, Upprísttinga nefndarinnar, samþykkt me~ 13 ath. móti :1.
b, »aratorseta, samþykkt með 17 atkv. gegn 3.
e, nefndarinnar, samþykkt llIe~ 16 ath.
d, Lög 28. marz 1855 felld með 19 atkv. gegn 1.

7. (Orðabreytfng) samþykkt ,Ín utkvæða,
8. Uppástúnga E. 6. Kulds samþykkt með ló-ath. gegn 3.

Forseti,' Eg skal skýra þínginn frá því, a~ eg hefi feingið Ir.í
hinum háttvirta (rarnsiigurnanni í málinu um verzlunarrðttludi f;p)''ð-
ísfjarðar frumvarp til bænarskr-ír til konúngs í þessu máli.

Síðan las forseti Irumvarpíð upp, og var þa~ samþykkt, ~\O

hljóönnda:

"Til ko nún g s.

Varaþíngmaðnr Norður-Mrilasýslu e Oddsen. Ilu tti til alþíllgi,.;
bænarskr.i, undírskrlfaða á fundi að Nnghöf'ða í Noröur-Múlnsýslu 3.

júní þ. á. af kosnum mönnum frá 8 hreppum, með þeirri bæn, a'O
þíngib allraþegnsamlegast færi þess :í leit, ao yðar konúnglegu hátign
mætti allramildilegast þóknast að gjöra það ab lögum, a~ Seyðls-
íjörður yrbi valinn í stað Eskííjarðar til a~ verða aðalverslunarstaður
í Austflrbíngafjrirbring] eður í báðum Múlasýslunum. ÍJíngib kaus
3 11l1UIIla nefnd til að íhuga þetta mál, og var það síðan rætt :í 2
lögskipuðum fundum, og leyfir þíngíð ser nú allraþegnsamlegast, :\'0
bera upp álit sitt um mál þetta, og senda þar um bænarskr.í, af

eptirfylgjandi astæðum :
A~ þetta hið sama mál hefir á'Our kornið fyrir þlngið og að stjórnin

þá í astæbunum fyrir frumvarpi sínu til þjóbfundarins 1851 um
siglíng og verslun II Íslandi tók það fram, ao Seyðisfjöröur mundi
bezt fallinn til ao verða aðalverslunarstaður í Austfirðíngafjórð-
úngi, og var þjöðfundurinn þessu samþykkur eins og líka ríkis-
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þíng Dana, þangað til allt í einu þetta breyttist me~ tilskipun
15. apríl 1854, og Esklfjörður var valinu í stað Seyðisfjarðar,
án þess al) þessi breytíng væri borin undir alþíngi;

al) flestir þíngmenn voru á því, a~ nokkur munur væri á Seyðlsfírðí
og Esklfírðí ; því á hinn fyrnefnda væri bæði styttri og betri
innsiglíng;

al) vegurinn úr uppsveltunum, -- einhverjuru hinum fjárríkustu ber
á landi -- er heldur styttri, greíðfærarí og vatnaminni ;

að á Seyðisfirði er hentugt, nægilegt og óhult svæði til byggíngar;
þar á móti er það auðsætt hverjum þeim, sem þekkir til Eskí-
fjarðar, a'ð þar verður ekki fjölga'ð húsum til muna fram yfir það,
sem nú er; því reynslan hefir þegar sýnt, að þau verzlunarhús,
sem þar eru, eingan veginn standa á dhultum stað fyrir vatns-
íkiðum og grj ótskrlðum ;

a\) Seyðísfjörður á þeim fán árum, síðan verzlun komst þar á, hefir
tekið svo miklum framförum, að hann nú ber af Eskifirðí, sem
þó er miklu eldri verzlunarstaðnr.

Af þessum astæðum leyfir alþíngi ser með 18 atkvæðum gegn 2
allraþegnsamlegast að bíðja þess, að yðar konúnglegu hátign allra-
mildilegast mætti þóknast að breyta verzlunarlögunum af 15. apríl
1854 í § 2 þannig, a'ð í stað Eskifjarðar verði Seyðlsfjörður í Norður-
Múlasýslu valinn til aðalverslunarstaðar í Austfírðfngafjörðiingi.

Reykjavfk, 21. dag júlímána'bar 1857.

Allraþegnsamlegast.

Jón Sigurðsson. ll. G. Thordersen:

Forseti kvaðst mundu birta dagskrá til næsta fundar, svo fljótt
sem yrði.

Fundi slitið.

22. júlí - tólfti fundur.
Allir Ii fundi nema hinn 6. konúngkjörni þingmaður, sem var

sjúkur. l'íngbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti : Samkvæmt dagskránni leyfi eg mer a~ leggja fyrir

þíngiö nokkur sl,jöl og skýrslur víðvíkjandí fjárklá'ðamálinu, sem
um stund hafa Iegíð á lestrarsalnum, og eru þau þessi:
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Ávarp frá Sanrbæjarhreppi Í Borgarfjarðarsýslu me'ð 14 nöfn-
um, í hverju er afbeðínn algjörbur niðurskurður fjárins.

Ávarp frá Grímsneshreppi, í hverju er afbeðinn algjörbur niður-
skurður, eptir atkvæðagreiðslu með 73 nöfnum mót 2.

Áyarp frá Hraungerðíshreppi, með 42 nöfnum, sama efnis, og
fylgdu því uppástúngur frá dannebrogsmanni Á. Magnússyni, í frum-
varpsformí, um vörnún fjárklá'ðans.

Ávarp frá Gaulverjabæjarhreppi með 39 nöfnum; sama efnis.
Ávarp frá hreppstjdranum í Villíngaholtshreppi, í nafni hrepps-

búa, er lýtur að sama efni.

Á varp frá Stokkseyrarhreppi með 44 nöfnum, líks efnis.
Skýrsla frá prestinum síra G. Thórarensen, um fjárklá'ða-sjúkar

kindur, sem fundizt hafi í Skaptafellssýslu og Riíngrírvallasýslu.
Ávarp frá hreppstjérunum í Ólveshreppl í nafni 50 hrepps-

búenda þar, líks efnis.
þessi skjöl leyfi eg mer með væntanlegu samþykki þíngsins að

afhenda nefnd þeirri, sem þegar er sett til að íhuga fjárklá'ðamáli'ð.
þar næst kemur, samkvæmt dagskránni undírbúníngsumræða í

málinu um laun málaflntníngsmanna yi'ð yfirréttinn ; framsögumaður
er þfngmaður Snæfellínga, og læt eg afhenda honum nefndarálitð í
málinu til upplesturs. FramsögumalJur las síðan upp neíndarálltíð,
svo hljó'ðanda:

"Hi'ð beiðraða alþíngl hefir kosið oss undírskrtfaða í nefnd til
að segja álit vort um, hversu að fá megi fe það, sem samkvæmt
konúnglegri auglýsíngu til alþíngis vantar til launa þeirra málaflutn-
íngsmanna, er alþingi 1855 í þegnlegri bænarskrá fár fram á al'l
settir yrði víð landsyfirréttinn. Eptir að "er vandlega höfum íhugað
þetta mál, skulum ver nú leyfa oss að skýra hinu heiðraða þíngi
frá áliti voru á þessa leið,

Eins og það í svari stjórnarinnar til alþ, 1855 er talin trygg-
ing fyrir því, að mál manna fái sem rettvísust úrslit, að Higfró'ðir
menn færi málin vi'ð dómstólana, eins verður nefndin enn fremur a'ð
styrkjast í áliti' alþíngis 1855 um nauðsyn þá, er ber til þess að
setja her víð yfirréttinn lögfróða málaflutníngsmenn, me'b því að
stjórnin virðist og algjörlega samþykk áliti þíngsins í þessu tilliti,
eins og sjá má á auglýsíngunni til þessa þíngs, Nefndin er því
eindregin á því að ráða þínginu til, að beiðast cnn lÍ ný þess, a'ð
þessu verði sem fyrst framgeingt. Í bænarskrá alþíngis 1855 er það
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tekið fra III, ao nnilaílutníngsruenn þessir 5e 2 eða 3, en :í auglýs-

íngu konungs til þessa þíngs sýnist mega rá~a, að stjórnin álítur
nægilegt, að þeir se 2, og kemur það saman vlð skoðun nefndar-
innar, en þó álítur nefndin, ao þeir þó eigi ekki að fá takmarka-
laust einkaleyfi til að færa öll einstakra manna mál (prívat- mál)
við yflrrðttlnn, því það virðist nefndinni of mikið þraungva rétti ein-
stakra manna, einkum ef málaflutníngsmenn að eins verða 2. Ao
sönnu er það í auglýsíngunni tekið fram, að fe muni skorta til að
launa þessum malaflutníngsmönnum, og skulum ver mí skýra hinu
heibráða þíngl, hversu ver ætlum ao . megi IÍr því ráoa. Í hinni
konúnglegu auglýsíngu er gjört rá'O fyrir, að þessir málaflutníngs-
menn fái til launa árlega 3 eða 400 rdl., og í uppástúngunnl til
þíngsins er þeim ætlað hverjum 400 rdl.; en þar eo stjórnin hefir á-
Iitið svo mikið fe megi ei taka úr sakagjaldssjóðnum, og nefndinni,
eins og sföar skal gctio, þykir ísjáryert, aú SYO stöddu, að taka fe
úr jafnaoarsjóounulll, þá hefir nefndin hugsao ser, a'O ekki væri ótil-
tækilegt, ao ætla þeim fyrst um sinn hverjum 250 rdl., heldur en að
dráttur yer'6i ;Í þessu nauðsynlega máleíni. Nefndin játar nl. a\)

sönnu, a\) þessi laun eingaungu se allt of lítil fyrir embættismenn,
sem búa lÍ í Reykjavík, en nefndin þykist aptur sj;i fram á það, að
óhætt llluni a'O ætla, it'O þeir geti unnið ser inn allt a\) því annað
eins, bæði með því, a\) flytja her m.il einstakra manna yio yfirrétt-
inn og víð mörg önnur störf', er þeir her gæti feingíð fyrir utan
dómstól þann, CI' þeir væri settir við ; þess utan hyggur nefndin, a\)
þeir mundi öðlast betra rnebmæll, til sýslumannaembætta hef á landi,
ef þeir sýna sig duglega málaflutníngsmenn vlð yfirréttinn.

En jafnvel þó a'O þessi föstu laun malaflutníngsmannanna yrði
ei akveðln hærri en 250 rdl. fyrir hvorn, þii vantar þó 150 rdI. til
launa þeirra, eptir því, sem sj.í má af hinni konúnglegu auglýsíngu
til alþíngls, þar sem er gjört rá\) fyrir, atl sakagjaldssjóðurinn a\)
eins geti arlegrt lagt til launa þeirra 350 rdI. Í uppástúngunni til
þ íugsins var farið fram á, ao það, sem á brysti til þess, sem saka-
gjaldssjóðurinn gæti tillagt, yrði tekið fyrst um sinn úr jafnaðarsjéb-
uni amtanna ; en eins og þetta atrlði mætti þegar töluverðum mót-
mælum við ínngangsumræou þessa máls í þínginu, eins hlýtur nefnd-
in a'O ráða þínginu frá, a'O fara því II flot í þetta sinn, þar sem
jafnaðarsjéðlmír au'Osjáanlega verða ónmflýjanlega fyrir lángtum meiri
útgjöldum, en þeir eru færir a'O bera, þar eð kostnaður, sem nauð-
synlegur er til al', út rýma fj,[rkl;Í'Oanulll, verður sjó\)um þessum næsta
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tilfinnanlegur, og ef fjárkláNnn nær að út breiðast meir en komið
er, verba tekjur þessara sjó~a að líkindum næsta litlar og óvissar,
með því gjaldstofninn þannig rýrnar og eyðist, En aptur vill nefnd-
in rá~a þínginn til a~ fara því á flot, að laun þessara málaflutníngs-
manna se fyrst um sinn t. a. 'm, um 3 ár eingaungu tekin úr saka-
gjaldssjóðnum. Ver höfum nú kynnt oss astand sjó~s þessa, og þó
ver sjáum, a~ tekjur hans se ei miklar, getur oss þó ei betur skil-
izt, en ab hann um te~ tímabil geti borið 500 rd. útgjöld til launa
þessara málaflutníngsmanna, án þess að skerða þurfi höfuðstól þessa
sjó'ðs, og álítum ver þetta fe því heldur mega úr honum taka, sem
oss virðíst það næsta évanalegt, að úr honum hafi verlð tekið til
launa assessórnm yfirdómsins 300 rdl, árlega, þar sem þvílíkir em-
bættismenn vanalega fá laun sín úr rfkíssjdðnum, og hyggur nefnd-
in, að stjórnin muni gjöra her á breytíngu, þegar stundir Iíða fram;
enn fremur hefir sakagjaldssjó'ðurinn fleiri útgjöld, sem í sjálfu ser
ekki er eðlilegt a'ð hann beri.

Þegar fyrirkomulag sakagjaldssjdðsíns er komið í annað og betra
horf, svo að eigi liggja á honum þau útgjöld, sem ern óe'ðlileg og
óvanaleg a'ð slíkur sjóður beri, getur nefndin ekki se~ betur, en
hann geti launað þessum málaflutníngsmönnum, og enda, meðan eíns
horfir víð, og nú, líka lagt þeim 500 rdl. til launa, að minnsta kosti
um nokkur fá ár, og þá ætlar nefndin a'ð þínglð muni geta vísa~
stjéruinni á annan gjaldstofn, ef eakagjnldsejéðurlnn ei verður svo

fljótt kominn í annað og betra fyrirkomulag, svo a~ af honum verði
lett þeim útgjöldum, sem hann eptir eðli sínu í rann og veru ekki
ætti a~ bera.

Fyrir því leyfum ver oss að ráða hinu hefðraða alþíngí til, a~

rita hans hátign konúnginum þegnsamlega bænarskra, í hverri se
beðíð um:

1. A'ð 2 lögfröðír menn, annaðhvort Candidati eða Examinati
juris, se settir víð yfirdóminn ;í Íslandi, svo fljótt sem verða rmí.

2. A\') hver þeirra fái til launa 250 rdl, árlega.
3. A\') fe þetta se fyrst UIll sinn, um 3 ár, tekið úr sakagjalds-

sjdðnum,
4 .. A~ undir alþíngi se borið síðan, hvaðan fe skuli flí til launa

þeirra, ef það reynist, að sjó'ður þessi framvegis ei geti goJdi'ð
þeim þetta fð,

Reykjavík, 18. júlí 185i.

E. 6. Kúld, V. Finsen. Á. Einarsson".
form. (Ig framsögum.
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Fra11lsögumaður: Eg skal ekki leingja þíngræðurnar að svo
stöddu, meðan eínglnn annar tekur til máls um þetta nefndarálit.

P. Petursson: Eg get ekki að því gji;l't, að mer þykir heldur
lítil laun þau, sem nefndin hefir ætlað málaflutníngsmönnunum, þar
sem hún hefir til tekið handa hvorum þeirra að eins 250 rd., og byggt
þessi litlu laun á því, ao þeir geta inn unnið ser annað eins fyrir
að flytja mál einstakra manna. En auk þess nú, að 500 rd. mega
virðast helzt til of lítil laun fyrir menn í þeirri stöðu, þá hefir nefnd-
in dregið úr þeim, með því hún hefir eigi viljað gefa þeim einka-
l'ett til að flytja pr[vat-lIHil, svo að það verður mjög óvíst, hvort
þeir f,i nokkurt af þeim málum. Þíngið getur því ekki byggt á
(jorn en þeim föstu launum, sem nefndin hefir ákveðið þeim, eður
að eins 250 rd., og það er sannarlega of lítio. það hefir og auð-
sjáanlega verið neyðanirræðí fyrir nefndina að til taka svona lítil laun,
því hún hefir hvergi viljað taka þau annarstaðar frá, heldur dembu
þeim öllum á sakagjaldssjdbínn ; eg se heldur ekki, hvaðan þau skuli
taka, því varla mun þao tiltækilegt, að taka þau úr jafnaðarjébunum.
Eg vil vekja athygli manna á þVÍ, hvort launin se ekki of lítil
handa þeim, sem þó ern korningleglr embættismenn, Því mer viro-
ast þessi laun ekki víðunanleg, heldur næsta bágborin, og þess vegna
var það mjög óheppilegt, að nefndin skyldi rýra þau fram úr því,
sem stjórnin. hafðl snínglð upp á, og það þótt nefndinni mætti vera
það kunnara en henni, hversu dýrt er að lifa her í Reykjavík.

II. Kr. FriðriTtsson: Eg er á sama nuíli, sem hinn háttvirti
3. konringkjörní þíngrnaður, all laun þau, sem nefndin hefir ætlað
málaflutnfngsmiinnunurn, se of lítil; því eg verð að álíta, að ef menn
vilja f,í duglega embættismenn, þ;í verði og eigi að ætla þeim vio-
ununleg laun, og fyrir því get eg ekki annað en álitið það apturför,
að nefndin skuli stinga upp ií minni launum, en stjórnin hefir gjört,
eður 3 -- 400 rd., því að það er hið minnsta, einkum þegar mála-
flutníngsmennirnir eiga eigi að hafa einkaleyfi til að flytja nuíl
manna. Eg er að vísu lÍ þVÍ, að þeir eigi ekki að fá full laun, því
þeir kunna að geta gjört eitthvað ser til styrktar, en launin ætti að
vera aðalstofnlnn, þar sem þau geta ekki orðið meira en lítilfjörleg-
ur styrkur eptir uppástúngu nefndarinnar, og er mesti munur á þessu
tvennu, að hafa launin sem abalstofn, eða sem aukastyrk. Eg er að
VÍsu ekkl eins kunnugur efnahag sakagjaldssjóðsins eins og nefndin,
eður hvernig ofnum hans er varlð ; en hún hefir sagt meðal auuars,
<lO lnndsyflrrðttimuu væri launað mco 300 rd .. úr þessum sjóði, en
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Iller virðíst eðlilegast, að sömu embættismenn t'eingi laun sín öll úr
sama sjöðí, en eigi sinn hlutann úr hverjum sjóðnum, nema því a'b
eins að einhverjar serstakar ástæður se til þess, og því vil eg at}
dómendunum í Iandsyfirréttínum se launað úr rfkissjéðnum, fyrst þeir
hafa þaðan mestan hluta launa sinna, meðan þeir hafa eingar kvað-
ir á hendi fyrir sakagjaldssjóðlnn ; fyrir því vil eg áskilja mer það
breytíngar- eður vibaukaatkvæðí, samkvæmt því sem nefndin gefur
sjálf tilefni til, að laun rmílaflutníngsmannanna verði 350 rd., og í
því skyni se lett á sakagjaldssjéðnum þeim 300 rd., sem nú eru
goldnir Iandsyflrréttardómendunum úr honum, en þeim verði aptur
borgaðir þessir 300 rd. úr rfklssjéðnum. þa'b var og annað atríðl,
er eg vildi minnast á, en það er reyndar ekki annað en orðabreyt-
íng; nefndin tekur til að eins ,)Canditatos og Eæaminatos juris";
en nú er verið að ræða um lagaskóla her á landi, og feingi hann
framgáng, þá vildi eg eigi útiloka þá, og vildi eg því, að það væri
orðað á þá Ieíð : ))þeir lögfróðir menn, sem geta feinglð versleg em-
bætti her á landi".

G. Einarsson. þa'b fer í þessu máli eins og optar, að sitt
sýnist hverjum. Eg get ekki verlð á máli þeirra heiðruðu þíngmanna,
sem nú hafa talað Ii móti nefndinni, og sem her eru búsettir í
Reykjavík; mer þykja launin, sem nefndin hefir sninglð upp á handa
málaflutníngsmönnunum, full-nóg fyrir þá að byrja með, Eg álít,
ab stefnan eigi ao vera nokkuð áþekk yfir alla rueðalernbættlsmenn
landsins, og ef að þeir 250 dalir, sem nefndin stíngur upp á handa
þessum málaflutníngsmönnum, sem optar mundi verða úngir lögfræð-
íngar, þykja of lítil laun, og þegar þess er þar hjá gætt, a'b þeir fá
næstum annað eins í aukalaun, hvað ætla prestarnir megi þ,i hugsa,
sem mega búa vi'b 100 til 200 dala laun margir hverjir? Eg læt
serhvern skynsaman og sanngjarnan þínginann svara ser upp á þessa
spurn, án þess að fjölyrða um hana, þar hún kemur ekki beinlínis
málinu víð,

Framsögurnaður: Eg þarf ekki að svara því með mörgum
orðum, sem hinn heíðraðí 3. konringkjörnl þíngrnaður og varaþing-
maður Reykvíkinga hafa fundið að nefndarálitinu, því hinn helðraðl
þíngmaður Dalasýslu hefir svarað því að miklu leyti. þao er satt,
a'b nefndinni gekk til efnaleysi, því það er skerið, sem allt strandar
her á, að peníngana vantar, að hún til tók ekki ríflegri laun; en
nefndin leit líka á hitt, ao betra væri að byrja her með lítil laun,
en draga málíb og skjóta því nú fram hjli ser, því bæði hefir þíng-
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i'O 1855 játa'O og stjórnin líka, sem sj,í má af auglýsíngu komings
til þessa alþíngis, a'O það se mjög áríðanda, að fá málaflutníngs-
menn víð Iandsyflrrðttinn, og fyrir því vona eg, a'O þín gm enn muni
nú enn þá álíta málið nauðsynlegt, Menn verða að kannast Yi'O,
að landsyfirrétturlnn se æðí-þunnsklpaður , þar sem að eins 3 menn
sitja og dæma, og svo hitt, a'O það muni miða til að tryggja álit
hans út um landið, að víb hann se lögfróOir malaflutníngsrnenn.

Nefndin hðlt, að kandídatar mundi g.inga að þessum launum
fyrst um sinn, þánga'ð til þeir feingi sýslur, og heldur halla ser að
þessum litlu launum, en rölta her atvinnulausir, þángað til þeir kæm-

ist í embætti; svo vissi og nefndin, ao til eru þær sýslur, sem eru
litlu eður eingu betri, og þar er þó meiri tilkostnaður, Ierblr, o. s.
frv., sem hvílir á sýslumannlnum, sem þar að auki opt er fjölskyldu-
maður. Hinn heiðraði varaþingmaður Reykvíkínga kallaði það apt-
urför, að nefndin hafði til tekíð minni laun en stjórnin; en þar sem
stjórnin hafði áheOi'O fni 300 til 400 rd, handa hverjum, þá mun-
ar það mji)g litlu, ef hlð minna er tekið, því þá munar a'ð eins
um 50 dali. Menn hafa og tekib þa'O fram sem galla á nefndar-
álitinu, a'O nefndin vildi ekki láta þ,l hafa einkaleyfi til að flytja öll
mál, en eg verð að álíta það einmitt kost, því þat í sambandi \'i'ð
hin litlu laun er aðhald fyrir þá til a'ð afla ser 'trausts landsmanna,
og til a'O vanda sig svo, að þeir verði teknir fram yfir aðra, og svo
er ekki svo loku fyrir skotið, að þeir geti eigi feinglð "Dyrtids-
tillæg", eins og aðrir embættismenn her í Reykjavík, eða sótt um
launavíbbót og feingið hana allt eins og þeir.

Þ. Guðmundsson: Eg er samdóma hinum háttvirta 3. koming-
kjörna þíngmanni um það, að 250 rd. se of lítil laun handa mála-
flutníngsmönnum. Menn hafa sagt, að þa'O vanti fe til að launa
þeim, en það veit eg ekki hvort er á rökum byggt, því gæti menn
að þVÍ, hvatlan fe jttstiz-kassans er kornið, þá munu menn fljótt
finna, að þa'O er komið úr öllu landinu, því með tilskipun 24. jan.
1838 var það akveðlð, a'O allar eigur sakafallssjdðanna í hverri sýslu,
sem þlí voru afnumdir, og allar tekjur þeirra eptlrleiðis skyldi falla
í sakagjaldssjéðínn (Justitskasscn), og er það ei lítið fe; þVÍ verð eg
að álíta, að honum standi næst al) borga þessum nuílaflutníngsmönn-
nm, í það minnsta 350 rd.; fyrir því vil eg, ef hinu heiðraði vara-
þfngmaður Reykvíkinga hefir ekki áskilið ser það breytíngaratkvæðí,
a'O þeim skuli borgas t 350 rd. úr démsmrilasjéðnum, ,í~kilja mer
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það breytíngaratkvæðí, og efast eg ekki um, að stjórnin muni finna
ástæðu til a~ taka það til greina, ef þíngið fellst á það,

G. Brandsson: Þa~ er nú eingin nýlunda, þó menn heyri sagt,
að dýrt se að lifa í Reykjavík, því menn ern orðnir vanir þeim sög-
um; en eg held það megi segja her um, eins og um margt annað, að
það se svo hvert rutíl, sem það er virt; eg held menn geti gjört ser
misdýrt lífi~ bæði her og annarstaðar, enda er það gamalt orðtak,
að svo megi einn eyða að sjö geti "i'6 lifað. Eg vil mí til taka laun
þau, sem lögreglumennirnir fá hérna í Reykjavík; þau eru ekki mikil,
þegar þau eru borin saman við laun annara embættismanna, sem her
búa; þó mun þeim ætlað að lifa af launum þessum, og ekki er þeim
auðvelt að gjöra mörg aukaverk, svo er stöðu þeirra varíð ; hvort
þeir eru kallaðir konúnglegir embættismenn eða ekki, það finnst mik
gjöra minnst til; þeim er ætlað að geta lífa'O í Reykjavík, sem hin-
um, er hærri laun hafa. Þíngma'Our Dalasýslu sýndi fram á, a'6 tekj-
ur sumra presta jafnaðíst ekki við laun þau, sem nefndin hefir string-
i'O upp á a'O þessir eptíræsktu mál;;fæ~slumenn feingi; en líkt held eg
megi segja um tekjur einstöku sýslumanna, þó þeir verði ekki marg-
ir; samt verða þessir hvorirtveggju meiru a'Okosta til embættisfærslu
sinnar, heldur en þeir, sem búa hérna í Reykjavík; menn vita, að
það er sitt hvað a'O vera í örðugum ferðalögum, eða sitja allt af
heima.

Hvað sakagjaldssjöbnum víð víkur, þá er mer nú a'O vísu ókunn-
ugt Ulll efnahag hans, en trúa'6 gæti eg Því, að honum sfðan 1849
hefði goldizt minna fe en á'6ur, vegna þess að vogrek þau, er hon-
um höfðu á~ur til heyrt, vorn þá af honum tekin, og getur það síðan
hafa munað nokkru í tekjulll hans. Eg skyldi svo nefndaráliti'6, sem
a'6 á sjóM þessum hvíldi mörg gjöld, sem væri ósanngjörn, þar á með-
al það, sem greitt væri úr honum til landsyflrréttnrdémenda ; nú vildi
eg fræðast UI11, hver fleiri ósanngjörn útgjöld hann hefir a'6 bera,
því se þau mörg, eru líkindi til, a'6 einhverjum þeirra og má ske
öllum verði með tímanum á honum létt, og þá gæti má ske laun
mrilsfærshunannanna orðið hækkuð, ef þau reyndíst of lítil, en núna
fyrst um sinn sýnast mér þau nóg til a'6 byrja með ; það er ekki
heldur svo all skilja, a'6 nokkrum verbí nauðgað inn í þessi embætti;
mer þykir líklegt, all einhverjir verði fegnir a'O sækja um þau, og
álíti það betra, en a~ rölta iðjulausir uni göturnar hérna í Reykja-
vík, en bregðíst þessi tilgáta mín, þ,í sýnir það, að menn ern orbnír
stórlátari, en þeir hafa verið (því nurgur hefir byrja~ með litlum
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launum), eða þá, að þörf þessara er ekki svo brýn, sem margir kynni
ætla, og færi nú svo, þá stæðí allt, eins og verið hefir híngað til,
og yrði þá ekkí um nein fjárútlát a~ tala, hvorki úr sakagjaldssjóðn-
um ne annarstaðar frá.

Framsögumaður : Hinn heiðraði þíngmaður Gullbríngusýslu
vildi fræðast um efnahag sakagjaldssjöbsins, og skal eg því skýra hon-
um frá reikníngum sjóðs þessa nú 10 árin síðustu, og geta menn
þá se'6 á þeirri skýrslu, a'6 mörg ónau~synleg gjöld hafi á honum
legið. Reikníngur sakagjaldslos er her um bil svona:
1847 vorn afgángs útgjöldunum 1424 rd. 39 sk.; þetta ár nr vogrek

,i 14191'd. 87 sk.

1848 var skuld á móts vm tekjurnar 390rd. 20 sk.; en þetta ár var
kostað upp á yfirréttarhúalð 1246 rd, 88 sk., eu vogrek voru
eigi nema 206 rd. 17 sk.

1849 vorn afgángs útgjöldunum 594 rd, 76 sk.

1850 skuld m6ts Yi~ tekjumar 83rd. 55 sk., en þetta ár varð breyt-
íng á reikníngstíma sjóðsina.

1851 var afgángs ritgjöldunum 1033rd. 54 sk.;

1852 afgángs útgjöldunum 506 rd, 80 sk.;
1853 afgángs útgjöldunum 715rd. 40 sk.;
1854 afgángs útgjöldunum 351 rd. 9 sk., en það ,ir voru teknir til

abgjörðar yfirréttarhússins 454rd. 31 sk.;
1855 afgángs útgjöld unum 661 rd. 57 sk.;
1856 afgángs útgjöldunum 419rd. 25 sk.
Við árslokin 1856 var höfuðstoll sjöðsíns 15,836 rd. 41 sk.

Af skýrslu þessari verður se'6, hvernig nefndin gat hugsað ser,
a'b sjöburinn geti misst 500 rd. á ári til launa málaflutníngsmanna ;
en hann gæti borgað meira, ef assessérunurn væri ekki launaðír 300
rd. úr þessum sjöðí, sem eg vona með tímanum að verbí lagfært, svo
a~ þeir fái þá líka, eður öll sín laun úr rfkíssjóðnum, því það er
bæðí eðlilegast að svo se, og dómendum yfirréttanna mun alstaðar
vera borgað úr ríklssjóbnum. þar a'6 auki er IÍr sakagjaldssjóðnum
einum lögregluþj6ni goldið 50rd. og þ6knun að auk fyrir frítt hús,
sem hann ekki bnikar, en á að njóta á kostnað sjóðsins, í því skyni

að hann einnig er þjón yfird6msins. Mer þykir nú eðlilegt, þ6tt
þjóninum se borgaðir þessir 50rd. úr sj6~num; en frítt hús sýnist
mer hann eiga að Reykjavík, hve!ri hann mest þj6nar, því starfi hans
víð yfird6minn hygg eg se fullborgaður með 50 dölum, en hitt er og
óe'6liIegt að greiða úr sjóðnum laun assessóranna, og eins a'6 láta hann
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bera þfnglniskostnað bæjarins, því bærinn á a~ kosta sitt þínghús
sjálfur, eins og hver hreppur gjörir út um landið, því það er ekki
tílhlýðilegt , að til Reykjavíkurbæjar se þannig tollað af opinberum
sjóN, eins og sveitarómaga landsins.

P. Petursson: Hafi eg skilið hinn háttvirta framsögumann
rett, þá sagðí hann á þá leið, að af því stjórnin hefði eigi í kon-
únglegri auglýsíngu til alþíngís sagt, að alls ekki yrði tekið meira
úr sakagjaldssjdðnum, þess vegna hefbi nefndin ekki viljað fara of
lángt; en þetta finnst mer mótsögn, þar e~ nefndin þó stíngur upp á
a~ taka meira úr þessum sjóN. Menn hafa borið saman laun þess-
ara mrilaflutníngsmanna víð laun presta og annara embættismanna
upp til sveíta ; eg skal fyrirgefa mönnum, sem ekkí eru búsettir her
í Reykjavík, heldur til sveita, þótt þeir þekki ekki, hversu dýrt her
se a~ lifa, en þó mun hinn heiðraði þingmaður Dalasýslu, sem talaði
um kjör hinna fátæku presta, og hinn heíbraðl þíngmabur Gullbringu-
sýslu, verða, eins og annars flestir menn, að játa, a~ 250 rd. se hvergi
víðurkvæmíleg laun, og enn þótt eg fúslega játi, að prestum se ekki
launað eins og vera ber, þá verð eg þó að segja, a~ þab batar ekki
þetta mál, þótt aðrir embættismenn se of lítt launa Nr; en eg verð að
bioja menn að gæta vel a~ þeim mismun, sem er á því að lifa í
sveit og her í Reykjavík, því 200 rd. í sveit eru fullt eins göðír
eins og 400 rd. til 500 rd. her í Reykjavík, og að það er einkum
vegna brijarða þeirra, sem prestum eru léntar, a~ þeir komast af
með svo lítil laun. En víðvíkjandi því, er hinn heiðraði þingmaður
Gullbríngusýslu sagði, a~ laun sýslumanna væri ekki betri, þá hefi
eg sjaldan heyrt, að laun sýslumanna væri lítil, nema ef vera skyldi
í 2 eða 3 sýslum; og það veit eg, a~ skrifarar hjá stiptamtmanni
og biskupi hafa meiri laun en þessir málaflutníngsmenn, sem þó em
konúnglegir embættismenn, en eg get skilið, að þeim mönnum þyki
laun þessara manna nægileg, sem bera þá saman vi~ lögregluþjóna
og ekki hafa neina greinilega hugmynd um mismun á þeirri stöðu,
sem hvorirtveggja eiga í að standa. Með því mer finnst, a~ laun
þessi se of lítil, þá þætti mer fróðlegt að heyra, hvernig sá nefndar-
maður, sem búsettur er her í Reykjavík, hefir hugsað ser máli~; kann
ske a~ þessi meiníng mín þá breytist.

V. Finsen: Eg er hinum háttvirta 3. konúngkjörna þíngmanni
samþykkur í því, a~ laun málaflutníngsmanna þessara ætti ekki a~
vera minni, en stúngíð er upp á í hinni konúnglegu auglýsíngu; og
hefi eg einmitt láti~ í ljósi þetta sama álit á~ur í annari stöðu,
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nefnilega að launin ætti ekki a'tl vera minni en 3 - 400 rd. Á þessu var
eg einnig sem meðlimur nefndarinnar, en á hinn bóginn gat eg ekki
se'O, að menn gæti útvegað málsfærslumennum þessum SYO mikil laun
nú sem stendur, og þótti mer þá betra <1'0 ákveða minni laun fyrst

um sinn, til þess stolnanln komist þó ~í:heldur en ao láta það drag-
ast; eg álít það líka Í eðli sínu, ao í slík embætti verði ekki settir

eldri IIIenn, heldur ýngri, sem nýlega hafa te kio próf í lögum, og
sem geta látiú ser nægja minni laun, eins og þessi staða getur 01''0-

io meomælíng fyrir þá til embætta. Nefndin varð aú vera á þVÍ,
a'ð taka öll laun þessara málaflutningsmanna úr démsmálasjdbnurn

um fyrstu 3 árin, og það þótt stjórnin áliti, a'tl hann gæti ekki misst
meira en 500 rd, Nefndin gekk nefnilega út frá því, hversu mikið
sjóðurinn hafði haft afgángs að meðaltali mí hin síðustu 5 ;ír, og
var það her um bil 500 rd., sem samsvarar launum þeim, sem nefnd-
in hefir stúngíð upp á. þa'tl er sjálfsagt, aú það er misjafnt hvert ar,
stundum meira og stundum minna, og stjórnin hefir akveðíð öldringis
rétt, hvað sjóourinn í raun og veru gæti misst aú staðaldri, því eitt
af þessum 5 árum var ekki afgángs útgjöldunum meira en 350 rdl.;
en eg gekk fyrir mitt leyti út fd þYÍ, og það var meiníng nefnd-
arinnar, að sjóúurinll mundi samt, án þess ao líða of míkíð, þola að
borga þessa 500 rdl. um 3 ár. þaú er satt, sem hinn heiðraði þíng-
maður Gullbríngusýslu gat um, aú dómsmálasjó'Ourinn hefði misst
mikils í, þegar vogrekin voru tekin frá honum, þ"Í 1 ár t. d. komu
yfir 1400 rdl. inn í sj6'Oinn fyrir þau. Eg tek það þannig upp aptur,
a'tl eg játa, að launin se ekki hæfileg, en eg álít betra, a'tl þau se
minni í fyrstu, svo sem í 3 ár, heldur en að láta máliú dragast.

Þ. Jðnassen : Þaú er einúngis eitt atriði í nefndarálitinu, sem
eg vi! leyfa mer að minnast á, en það er það, aú nefndaralítið fer
því fram, a'tl málaflutníngsmennirnir skuli ekki hafa einkaleyfi til að
flytja málin við yfirréttínn; víð þetta get eg ekki fellt mig, því bæðl
er það, að þessir menn eru vanir að hafa einkaleyfi annarstaðar, og
svo verður staða þeirra éaðgeíngilegri, ef þeir ekki hafa þab ; það
ætti líka aú koma her til greina, og hefir verið tekið fram í um-
ræðunum, aú þau ákveðnu laun eru mjög lítil, en ef þeir heíbl
einkaleyfi, þá yki það til muna á launin, því þeir gæti haft ekki
all-litla inntekt af prívat-málum, þegar þeir væri einir um þau, en
fyrir sakamáIin fá þeir mjög svo lítiú, því þau eru bæði fá, og
málsfærslulaun í þeim málum af mjög skornum skamtí. Eg er þeim
samdóma, sem þykir þau ákveðnu laun allt of lítil, og álít eg það
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mjög íöjárvel't, að stofna þess konar embætti, sem her ræðir um, með
mJog litlum launum, því þar af leiðir, að þessir menn eins og neytl-
ast til að leita ser atvinnu á þann hátt, sem ekki er hagfelldur fyrir
almenning, og þad eg ekki að taka það ljósar fram, til hvers eg
her meina.

H. G. Thordersen : þatl er a~ vísu satt, a\') laun þessi eru
sárlítil í sjálfu ser, og hin minnstu, sem verba má, og það væri Þ"í
æskilegt, að þau væri nokkuð betri; en hins vegar þykir mer það
miklu betra, atl þessu máli verði framgeingt nú, þó launin se lítil,
því það getur þá sýnt sig, hvort nokkur verður til atl sækja, eins
og hinn heiðraði þíngmaður Gullbringusýslu benti til. þatl var
annars einkum 1 atriðl, sem eg hefi ekki heyrt neinn þeirra manna
hreifa, sem tóku það fram, hversu dýrt væri atl lifa í Reykjavík,
og það var það, atl þessir menn hafa líti~ atl gjöra víð réttinn, og
her er einmitt hægast að f:i atvinnu fyrir mann, sem hefir tíma til
að gjöra nokkuð ; eínkaleyfisleyslð getur ekki heldur verið þessari
atvinnu til hindrunar, heldur fá þeir því fremur talsvertlan tíma
til ofurs, og geta unnið ser því meira inn.

Fram'Jögumaður: Eg hefi litlu Yi~ það að bæta, sem hinn
héttvirti 1. konúngkjörni þíngmaður nú mælti, því hann hefir svarað
flestu. En viðvíkjandi því, er hinn háttvirti 2. konúngkjörni þíng-
maður sagðl, að málaflutníngsmenn hefði einkaleyfi annarstaðar, þá
verð eg að segja, að þar se öðru máli að gegna, því þar munu
alstaðar vera fleiri en 2 malaflntníngsmenn vi~ hvern reU, svo menn
geta valið um; en her verður ekki í annað skjól atl venda, ef að 2
menn hafa einkaleyfi til að flytja öll mál. M öðru leyti vildi eg
og fræðast af hinum sama háttvirta konúngkjörna þíngmanni um
það, hvort málaflutníngsmenn hafi nokkur laun erlendis (Þ. J6nassen:
nei). En þar sem hinn hefðraði varaþingmaður Reykvíkinga fann
að því Yi~ nefndina, að hún hefði að eins nefnt Candidatos og
Examinatos juris, en ekki haft tillit til þeirra Iögfræðfnga, sem
koma kynni frá hinum ímyndatla lagaskóla her í Reykjavík, þá
vissi nefndin ekki og eg veit heldur ekki um, hvort efla því síður
hve nær sá skóli kunni atl komast á, og því gat hún ekki tekið
Iögfræðínga hans til greina. En viðvíkjandí því, a~ launin se of
lítil, þá vil eg a~ vísu játa það, að það væri æskilegt, að þau væri
meiri, en hitt álít eg, að nefndin hafi gjört rett, að ákveða þau
ekki hærri núna fyrst um sinn, meðan svona stendur á, að ekkert
fe er meira til að vísa á her til, og eg verð að vera á sama máli
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og hinn háttvirti 1. konúngkjörni þíngmaður, a~ þa~ muni vera
hægt fyrir þessa málaflutnfngsmenn, a~ fá ser annað með tiI a~
starfa, t. a. m. flytja mál vi~ undírréttína ber í kríng og fleira, og
geta þeir haft af þessu talsverðar aukatekjur. Hinum hátt"irta 3.
konúngkjörna þíngmanni þótti þa~ ekki eiga vel víb að bera mála-
flutníngsmcnnina saman víð lögregluþjóna ; eg get þá komið með
annað dæmi, en það á nú kann ske ekki heldur vel víð, og það er
af prestum og handverksmönnum, og þli skulum ver athuga, hversu
margir prestar se eins vel settir og þeir, að þeir hafi 1 rd. um
daginn.

P. Sigurðsson: Þa~ er ekki ástæðulauet, þó mönnum upp til
sveita blöskri að heyra her svo opt þær hárémubu raddir embættis-
manna hðrna í Reykjavík um, hvað dýrt og örðugt se ber fyrir þá
a~ geta lifa~ sómasamlega, auk heldur ríkmannlega. Þa~ er eblílegt,
þó löndum se farið a~ þykja það míkið umhugsunarefni, hvort tiI-
vinnanda se, að hrúga þeim her svo mörgum saman, þar sem því-
lík fó~urekla eigi ser stað, Hinn 3. konúngkjörni þíngmaður og full-
trúi Reykvíkinga hafa veríb á sama máli með það, a~ þessi laun,
sem nefndin hefir upp á sningíb handa malaflutníngsmönnunum, væri
svo smánarlega lítil handa þeim, sem væri orðnir komingleglr em-
bættismenn, a~ fyrir þvílíka menn væri ekki svoddan á borð ber-
anda, því menn mundi þó ekki ætla þeim a~ fara að slá og róa;
en eg veit þó enn þá embættismenn lífs á Íslandi, sem bæði hafa
staðið heiðarlega í stö~u sinni sem embættismenn, og líka bæði
slegið og rói~ í tilfellum. En síðan embættismenn vorir fóru margir
að eiga ber aðsetur, þá er því líkast, eins og þeir se farnir a~ álíta
sig einhvers konar forkhíraðar verur, aðskilda frá ö~rum, en þó ekki
svo forkláraða, a~ þeir ekki þurfi fullkomlega sinn skerf a~ eta og
drekka og se þeir í því efni fullkomlega færir a~ ry~ja diska
þá alla, er þeir tiI na,

þessir heiðruðu þíngmenn finna það í ö~ru lagi að nefndar-
álitinu, a~ þessum svo nefndu konúnglegu embættismönnum er ekki
áskilin einkaréttur til að færa öll mál, er koma fyrir Iandsyfirréttinn,
en þar þykir mer þeim vera nokkuð mislagðar hendur með fö~ur-
lega umhugsun Reykjavíkurbúa, því síðan um aldamótin a~ yfir-
dómurinn var fluttur híngað í Reykjavík, þá hafa ætí'ð einhverjir
mætt vi~ réttinn sem málsfærslumenn, bæði skíkkaðír í opinberum
málum og feingnir af hlutaðeígendum í einkamálum, og hafa nokkrir
þessara haft starfa þenna á hendi mörg ár í senn; hvort menn
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þessir hafa þess á milli slegið og rói~, er mer ókunnugt, en þab er
auðskilið, a~ menn þessir hafa þurft af sjlHfsdáhun a~ ana ser tals-
verðrar þekkingar á skilníngi laganna og formi nuílsfærslunnar, og
þó man eg mig ekki heyrt hafa svo mikið sem eitt bopps upp koma
um það, að mönnum þessum væri veittur annar frekari styrkur en
það, sem þeim hefir verið borgað fyrir malsfærslu, og þó hefi eg
ekki frétt, að nokkur þessara manna hafi horfallíð ; en nú vilja
þessir heiðruðu fulltrúar svipta þessu frá mönnum þeim, er þetta
hafa stundað, allt í einu, og láta þá svo róa út fyrir sinn keip, með
að sjá Sel' sjálfir fyrir lífsuppheídí, þó þeir se í Reykjavík, því þeir

hafa ekki hl om þá æru að nefnast konúnglegir embættismenn. Eg
held því réttast, eins og nefndin stíngur upp á, að byrja fyrst með
þessa launaupphæð. og þá gefur reynslan al'J vita, hvort einginn
Iögfræðíngur verði svo Iítillatur, ab þiggja þetta fyrst um sinn. þal'J

er líka hugsanda, að fyrst þeir verða nefndir konúnglegir embættis-
menn, þá kunni þeir með tímanum að fli dálitla sköfu til viðbótar.

St. Jónsson: Mer getur ekki betur skilizt, en al'J aðalmótbaran
gegn nefndarálitinu hjá þeim mönnum, sem hafa mælt á móti því,
se sú, að launin se of lítil; en þar eð sumir þessara manna hafa
ekki bent lÍ neitt fe, er taka skyldi launaviðbdtina af, þá verð eg
a~ álíta, að það se aðalmeining þeirra al'J mæla lÍ móti nefndarálit-
inu, án þess að vita, hvernig launin verði bætt, eður með öðrum
orðum, þeir vilja rífa það niður án þess að byggja það upp aptur.
En mer finnst það væri öllu hyggilegra a~ styðja nefndina nú, og
sjá svo hvernig fer, og ef þá launin reynast of lítil, svo að einginn

kemur, þá kynni menn að sjlí rá~ til að bæta þau SYO, a~ þau verði
aðgeíngilegrí.

Konúngsfulltrúi: Eg verð að vera þeirrar meiníngar, a~ þingið
muni gjöra réttast í því, al'J aðhyllast nefndaralitið. Eptir umræðum
þeim, sem farið hafa fram um þetta mál, hlýt eg al'J álíta það óvíst,
a~ uppástúngur nefndarinnar muni taka nokkrum verulegum um-
bótum af tillögum annara þíngmanna, og ræð eg því þínginu til al'J
halda ser til þeirra uppastrínguatríba, sem nefndin hefir gjört, og
eins og þau eru borin upp.

H. Kr. Friðriksson: Eg hefi bent til í breytíngaratkvæði mínu,
hvernig bæta skyldi laun malaflutníngsmannanna, SYO að eg get ekki
tekíð það að mer, sem hinn heiðraði þíngmaður Eyfírbínga mælti.
En um orðabreytíngu þá, er eg vildi gjöra á 1. uppastringu nefnd-
arinnar, þá er hún reyndar ekki svo mikils verð, en hún er þó betri
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(lll þaó, sern nefndin hefir sett; Því að luin girðir fyrir allan mis-
skilníng, og getur aldrei spillt fyrir málinu. En þar sem menn hafa
talað um, að her væri svoddan ósköp til að starfa utan um, þá vero
eg a\) játa, að eg þekki þau ekki; eg hefi nú verið her í 9 ár, og
held eg, ab eg þekki eins vel til, hvaða aukastörf fáist her í Reykja-
vík, eins og flestir þíngmanna, og veit eg eigi, að her se svo rniklð,
sem embættismaður getur feíngíð a'O vinna utan um. Menn hafa
sagt, að ef það sannast, að launin verði of lítil, þá megi bæta laun-
in; en eg vil benda þeim á það, að ef illa er launað, þ:i fá menn
einga aðra en þá í embættin, sem ekki eiga annars úrlrostar, og það
mun hægra að Hita embættin þeim mönnum, sem eru lítt hæfir til
þeirra starfa, sem þeim eru ætluð, heldur en að víkja þeim burtu.
Ef menn álíta embættin nauðsynleg og áríðandi, og það þykir tryggj-
anda við Iandsyfírréttinn, þá er það eins aríbanda að fá duglega
menn til þess, og vil]! menn f,í duglega menn fyrir málaflutníngs-

menn, þá verða þeir og að launa embættismönnunum svo, al) duglegir
menn geti unað við þau. Menn hafa og verið að staglast :í laun-
um prestanna, hversu lítil þau værí ; en það væri þ:í merkilegt, al)
ef mönnum finnst, a'ð ef einum se of lítið launað, þ:i verði og all
launa öllrum of lítið; mer finnst þetta geti aldrei veri\) ástæða til
annars, en til all bæta kjör prestanna, en ekki til all gjöra kjör
annara verri fyrir þeirra skuld. þetta er því eingin astæða fyrir
því, að laun þau, sem nefndin hefir sningib upp á; se nóg ha nd a
nuílaflutnfngsmonnunum, og það því sfður, sem það er nú afteklð,
sem aður nr lögboðíð, að þeir, sem flytja sakamál, skuli fá máls-
færslulaunin greidd fyrirfram úr sakagjaldssjöðnum, en þeir mega
mí opt bíða í 2 eða 3 ár eptir þeim, og eg veit dæmi til, að sá,
sem mál hefir varið við landsyfirrðttlnn hefir orðið að bíða í 4 <Ír
og ekkert Ieíngíð enn; fyrir því vil eg áskilja mer það viðaukaar-
kvæði, að málaflutníngsmönnum greiðíst borgun fyrir flutníng saka-
mála fyrirfram úr sakagjaldssjóðnum.

A. Einarsson: Eg held, að þetta mál ætli að verða góður skóla-
meistari fyrir þíngtð. 1855 bað alþíngi UlU 2 ella 3 málaflutníngs-
menn og auk þess, al) landsyflrrettnrinn yrði aukinn með 2 dóm-
endum, og þóttu þeir þ:í ómissandi, en mí er það í stökustu vand-
ræðuni með að útvega þeim launin, og held eg því raðlegast fyrir
það, ail kollhlaupa sig ekki aptur á sömu þúfunni. þall hafa nú
einkuni 2 þíngmenn fundið a'O nefndarálitinu : hinn heiðraði vara-
þingmaður Reykvíkinga, sem þó hafb) þann kost til að bera, aðhann
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vildi lagfæra upp.ístúngu nefndarinnar, og hinn luittvirtí 3. konúng-

kjörni þingmaður, sem fór a~ tala 5\0 mikið UIIl lIlóbiign hjú nefnd-
inni, sem einginn annar hefir getað fundið. Ilinn háttvirti (ram-
sögumaður hefir nú ab nokkru leyti skýrt þingmönnum fr:i, In-ers
vegna stjórnin hefði álitio, ao sakagjaldesjéðurlnn mætti eigi missa
meir en 350 rd., ab hún hefði nefnilega tek ib versta ár sakagjalds-
sjóðsins til ab miða víð, þegar hann hafði eigi meira en 350 rd. af-
gá ngs, og skal eg því ekki tala framar um það, IIinn háttvirti 3.
konúngkjörni þingmaður gat þess, ao skrifarar stiptsyfirvaldanna hefðl
meiri laun; en þeir hafa líka meira að gjöra, og svo má ekki gleyma
því, ab ef þeir eru duglegir malaílutníngsmenu, þá verður það með-
mælíng fyrir þá til embætta. I1inum sama háttvirta konúngkjiirna
þingmanni þótti þa'ð hneyxlanlegt, a\) bera konúnglega embættismenn
saman víð lögregluþjóna ; þá mun það vera litlu virðulegra ab bera
prestana saman -við handverksmenn, eða þá saman við búbarlokur, sem
eg held a'ð hafi reyndar hærri laun, þ6 ólíku se saman að jafna. Menu

eru enn fremur hræddir um, ab eingir muni koma til a'ð sækja um
embættin, eða að þeir muni Ilosna upp, ef þeir koma; en þa'ð er ekki
nýtt, að menn verði hræddir; kaupmenn urðu líka hræddir, þá ræða
var um verzlunarfrclslð, a'ð þeir mundi Ilosna upp, en þeir hafa þ6
ekki 1108nab upp enn þá. Eg verð því a'ð styðja þetta mál, lhf
fremur sem eg þykist mega treysta því, að um fá ár muni Yerrn
lagfærð stjórn sakagjaldssjóbsins, og að hið næsta þíng muni db
einhverja bót ií launaskortlnum, "ef einginn kernur; mcnn hafa og
dæmin fyrir ser, að kennararnir \io lærða skólann byrjuðu fyrst með
lítil laun, en feingu smdmsaman vibbdt, og fyrir því vil eg halda með
nefndaruppastringunnl, en ekki brjóta hana niður án þCS8 a'ð byggja
hana upp aptur,

P. Petursson: Eg hefi ekki haft í hyggju, a'ð hallmæla nefnd-
inni fyrir uppástringur sínar, því eg "eit, að hún hefir haft vanda-
verk ac leysa, en eg ætla, ab hver þingmaður hafl frelsi og rett til
a'b tala síðsamlega um verk annara þíngmanna, og a'ð eg megi l.ita
meiníngu mína um þau í ljósi með sama retti og aðrir. Ef '-er nú
berum saman auglýsinguna vi'ð neíndanílítíð, og gætum aO því, ac
stjórnin segir, a'ð ekki megi taka meira en í mesta lagi 350rdl. úr
sakagjaldssjóðnum til launa malaflutuíngsmanunnna , þa getur mer
ekki duJizt, ab nefndin hafi eigi fullkomlega leyst verkefni sitt af hendi,
fyrst hún ekki vísar á neinn annan sj60 en þann hinn sama, sem
stjórnin hefir sagt a'ð ekki mætti taka meira iir ; það er eins og
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nefndin hafi tekið fyrir síg all vefeingja og að leiðrétta reikníng
stjórnarinnar, og eins og segi \iú hana: v þú hefir ekki reiknað rétt,
sakagjaldssjóðurinn getur goldið meira ('. Þa~ er ekki tilgángur minn
aú fella malíð, því mer þykir ágætt að hafa löglærða fasta mála-
flutníngsmenn; en hitt get eg ekki álitiú rétt, sem nefndin hefir gjört,
að ákveða þeim svo lítil laun, a\) þeir geti ekki lífað af þeim sóma-
samlegu líf}. En til þess að ekki liggi á mer það ámæli, að eg
hafi viljað rífa niður án þess a\) byggja upp, þá skal eg áskilja mer
það breytíngaratkvæðl, a~ teknir verði fyrst um sinn 200 rdl. úr jafn-
aðarsjéðunum tíl launavibbritar handa málaflutníngsmönnunum; því eg
úlít, að þínglð hafi þá fyrst leyst hendnr sínar, er það hefir korníð með
þær í ta r I e g r i upp.ísningur um launin, sem stjórnin hefir beðið um.

FmmsiJgumaðm' : þao hefir glatt mig að heyra, að hinn hátt-
virti kOn1ingsfulltrúi hefir verið nefndinni samþykkur, og eins hefir
hinn helðraöl þínginaður Strandasýslu borið fram gÓ'b,l vörn fyrir
nefndina. Ilínn háttvirtl 3. konúngkjörni þíngmaður skilur auglýs-
ínguna 5VO, að sakagjuldssjóburinn gæti ekki borið meira en 350 rdl.;
en eg get skilið hana öð'ruví"i, nefnilega SYO, a~ sakagjaldssjóð-
urinn geti ekki þolað meira, nú sem stendur; en eg vona, að
skýrsla sú, er eg gaf ,iolll', hafi sýnt fullkomlega, að sakagjalds-
sjóðurínn geti borið 500 rdl, útgjöld nú í 3 næstu ár. Eg held,
ao stjórnin hafi ekki ætlazt til, að vísað væri á aðra sjdðí , ef
eða þegar sakagjaldssjóðurinn gæti misst meira, og eg er því von-
betri UIlI, aú stjórnin muni ekki taka þínginu þessa aðferð sína illa
upp, sem konúngsfulltrúinn hefir ekki mælt á móti henni, heldur
fallizt rí hana. þar sem hinn heiðraði varaþingmaður Reykvíkínga
sagði, að eg hef'bi ekki vísað Ii neinn þann starfa, er málaflutníngs-
mennirnir gæti haft hagnað af, þá verð eg þó að minna hann á, al)
eg tók eitt til, og það var, að þeir gæti flutt mál við undírréttína ;
en eg get líka tekið margt annað til, t. a. m. ýmsa samnínga manna
á milli, sem nú a~ líkindum verða meiri, síðan frjálsa verzlunin er
komin á, og þessir menn mundu verða beðnir um liðveízlu til, o. fl.
Eg get ekki skilið, að þeir hinir sömu menn, sem sátu her á þingi
1855, og gáfu einhuga atkvæði sitt með þessu máli, skuli nú láta
þetta verða málinu til fyrirstöðu, því það væri sama og að biðja um
þa\:) annað arið, sem maður ætlaði ser a~ neita, þegar manni stæði
þaö til boða.

~~l.And1'(~Sson: Eg ætlabí að tala einmitt á þá leið, sem hinn
hartvírt! konúngs(ulltrl'ii og fulltrúi Eyfirðínga nú mælti. Mer hefir
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æfinlega sýnzt, a~ það væri göð regla fyrir oss Íslendínga, að byrja

fyrst á litlu og færa oss svo heldur upp á skaptiö, ef svo vildi tak-
ast, en ekki hefjast fyrst hátt á lopt og síga svo niður. Eg hefi
merkt það af ræðum hins heiðraða varaþingmanns Reykvíkínga nú
i dag og áður, að hann er nokkuð stórtækur og ekki kveinkínn með
penínga, og þvi furðar mig ekki :i, a~ honum þyki laun þessi sma-
leg. Sumir þíngmenn hafa bent :i, að þessir málnflutníngemenn kynni
a~ fá ýmislegt til að lifa Yi~ her i Reykjavík; en eg held, að þeir
þurfi ekki að vera bundnir við ao lifa her í Reykjavík; þeir geta,
að eg ætla, búið her í grennd við bæinn, búið þar búi sínu og haft
styrk af þVÍ, eins og prestarnir, því þeim er ekki vorkun á, fremur
en prestum, að ríða híngað til Iandsyfirréttarins á annexíuna. l)að
hefir ekki undrað mig, þó hinn háttvirti 3. konringkjömi þíngrnaður
vilji binda sig fastan víð stjórnina og vilja hennar, hvað sem ii~rn
líður; en þVÍ verð eg að vera alveg mótfallinn, að taka nokkur laun
handa malaílutníngsmönnunum úr jafnaðarsjóðunum. því þeir hafa

meiri gjöld að bera, en þeir geta borið. Eg held líka, að þa() se
búið að sýna, að sakagjaldssjöðurinn geti borið meira, en stjórnin
hugsaði, og þá er heldur ekki loku fyrir skotið, að hann geti eigi
borið enn meira seinna.

St. Jónsson: Breytíngaratkvæbí hins háttvirta 3. komingkjörna
þíngmanns er auðsjaanlega mesta neyðarúrræði, enda neyðist eg til
að gera breytíngaratkvæöí við breytíngaratkvæðí hans, eða má ske
rðttar orðað, varabreytíngaratkvæðí við breytíngaratkvæði hans, og
það á þessa lelð : a~ ef breytíngnrntkvæðí hins háttvirta 3. konung-
kjörna þíngmanns verður samþykkt af þínginu, þá áskil eg mer rett
til að bera fram það skllyrðlsbreytíngaratkvæði, að ekki verði pen-
ingarnir teknir úr jafnaðarsjéðunum, fyr en fjárkláðinn er læknabur
og burtu, og fjárstofninn aptur að öllu eins vel á fót kominn eins og
áður en vágestur þessi kom, þVÍ að vísa á penínga úr jafnuðarsjébun-
um, núna sem stendur, er hið sama »)srm a() leita ullar í gcltahrisí ",

Lí. Einarsson: það kann vel að veru, að hinn hríttvlrti 3. kou-
úngkjörni þingmaður sjái betur í máli þessu en konúngsflllltr'1Íinu,
þó hann hafi aðra skoðun á nefndarálitinu ; enda finnst honuni ekki
þingið hafa leyst af hendi starfa sinn, af því þa'ó er samdóma nefndlnnl
í því, að ekki se til aðrir sjóðir, er vísa megi til, til þess a() f.í IÍr
penínga, og virðíst honum nefndin ekki hafa breytt samkvæmt ætl-
unarverki sínu, sem hafi verið að gefa upplýsíngar í málinu, en ekki
fara inn á reiknínga. En hvernig á a() vísa :i sjóði, sem ekki eru
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til? eoa hvernig get.a menn komizt hjá að reikna, þegar um pen-
íngaútlát er að gjöra og menn ekki vilja gánga í blindni? Hinum
háttvirta 3. kouúngkjörna þíngmanni og reyndar fleirum þíngmönn-
UIII hafa fario þau orð um munn, .ab menn ei gæti lifað sómasam-
lega af jafnlitlum launum og her væri gjört rá'O fyrir. Eg veit ekki,
11\<1'0 þeir kalla sómasarnlegt, en cg vil játa það, a'O ef þar til heyrir
110 halda veízlur og heimboð, eru launin víst of lítil. Ilvað 101,5
snertir brcytíngnrutkvæbí hins háttvirta 3. komingkjörna þíngmanns,
vil cg elmiugis segja, ab þó eg þykist þekkja sjómenn, hefi eg eing-
an þeirra þekkt þann fullhuga, a\) hann mundi hleypa til eins auð-

sjtianlegs skipbrots á slíkri kænn, ein" og þetta hlýtur að vera, þeg-
ar menn líta til íung.íngsururæðunnar.

ll. Kl'. Friðríkssor«: Hinn heiðraði þingmaður Strandasýslu sagði,
all lllargir bændurnir byrjuðu með lúíð, og hélt, ao óhætt væri og,
þótt uuílaflutnfngsmennirnir hokruðu ofurlítið fyrst framan af líka;
en hvar er loforðið fyrir því, að þeir ekki þurfi að hokra nema fyrst
framan af? Nefndin hefir eigi lofað þeim launavibbét um nokkur eða
fcí ár, því ab þa'O er mikill munur á, hvort stúngtð er beint upp :i
því, ao nuílaílutníngsmennirnir f<ii 250 rd. fyrst um 3 ár, en laun
þeirra þ,i verði hækkuð, eöa þab er ao eins stúngi'O upp á 250 rd., og
all eins lauslega getio þess, ao það megi hugsa um það sfðar meir,
hvort launin skull hækka. Hinn heiðraði varaþingmaður Snæfellínga
álítur víst, ao her se einhver 1)líttæmanleg uppspretta af atvinnu; en um
undirdómana her í grennd held eg ao eg óhætt þori að segja hon-
um, að cí þeilll er ekki mikið að græða, þó <to eg eingan veginn
efist UIlI, -ao öoru múli se ab gegna í hans sýslu, fyrst hann gjörir
SYO mikið rir þeim her; hann ma vera því bezt kunnugur. Mer
finnst, a'ð lllenn ekki gefi því nægan gaum, a'ð embættið á a\') vera
aoalatvtnnuvcgur embættísmnnnslns, og aukaverk hans einúngis 81.00
aðalatvlnnunnar. Menn hafa jafnvel, a'O mer hefir skllizt, viljað rá'ða
þessa embættismenn í skiprrim ; en eg vil spyrja, hvort það mundi
þykja hentugt ao sækja þá vestur í Kambsleíru, þegar þeir ætti a\')
flytja mál fyrir rðttinum, og þeir hefbí hlýtt formanni sínum og róið,
þegar hann kallaði.

A\') því leyti, setu sagt hefir verið, a'ð þeir Illundi geta feíngið
nokkuð a-o gjöra, þar sem væri ao rita samuínga millum kaupmanna, og
þaö hlyti að verða, með því verzlunín væri orðin frjáls, þá gjöri eg
eigi miklð rir þeirri atvinnunni; ao minnsta kosti hefi eg ekki, og
eg þori a\'} fullyrða, cinginn heyrt þeirrar atvinnu geti'ð enn. En
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það kann mönnum, ef til vill, að gánga til, með a~ halda máli þessu
áfram, að uiönnum kann að þykja sómi a~ því, að hafa nöfn á em-
bættum, þó einginn vilji hafa þau; en eg fyrir mitt leyti vlldl þá
heldur fresta málinu, þungað til menn hefði faung á, að borga em-
bætrísmönnunum svo vel, a~ menn gæti búizt við, [10 fá ekki ein-
tingls einhverja, heldur einnig duglega menn í þau. Þíngma~ur Ár-
nes inga bar mer það á brýn, að eg kveinkaði mer eigi, þegar til
penínganna kæmi, og er það eigi í fyrsta sinni, að þa~ hefir verið
sagt um mig, og eg játa það fúslega, að eg vil heldur borga vel
og f,í verkið vel af hendi leyst, en borga illa og fá verkið illa gjört
eður ver en ógjört.

FmJnsi;gumaður: Nefndin hefir ekki sningíð upp á því, a\)
málaflutníngsmennirnír skyldi róa vestur á svið eður standa a\) slætti.

Eg vero að öðru leyti að játa, a~ eg ekki er SYO mikill spámaður,
ao eg vilji fara að spri her á þinginu, og skal eg því ekki metast
um það við hinn heíðraba varaþíngrnann Reykjavíkurbæjar, en það

er ekki meira eður annað en spádómur hans, að einginn muni vilja
málaflntníngsmannaembættin, en bæði ,í spádómur þessi það eptir
enn þ,í, að hann rætist, og þó hann nú rættist, þá þyrfti eingin
laun, ef einginn vildi ernbættín, og vildi eg lángtum heldur, að mála-
flutningsmenn víð yfirdóminn ekki kæmist á af þeirri ástæðu, ao
einginn sækti um embættin, heldur en af þeirri, a\) þfngíð væri nú
málinu mótfalllð.

P. Petursson: Þa\) eru einúngis faein orð, er eg vildi tala
til þess að svara því, sem a~ mer var víkið persónulega. Hinn
helðraðl þíngmuður Strandasýslu bar mer það lí brýn, að eg ekki
væri samdóma konúngsfulltrúanum, og eg verð a\) játa, a\) víð
konúngkjörnu þíngmennirnir höfum þó verið öðru vanari her lí þingi
en því, að út á oss hafi verið sett fyrir það ; mig minnir ekki betur,
en að við stundum höfum feingið það mótsetta að heyra. Hvað
breytíngaratkvæðt mitt snertir, DHl SVÐ heita sem þegar se kveðinn
upp dómurinn yfir því, og það dauðadómurínn, en þótt það eigi von
á næsta sorglegum afdrifum, verð eg að láta mer það lynda og
hugga mig víb, að það ekki er hið fyrsta breytíngaratkvæbi, sem
hefir mátt sæta sömu forlögum her á þíngi ; en eg mun samt heldur
gefa atkvæði mitt með nefndurálítinu, heldur en al'l mál þetta falli.

J. Sigut'ðsson: Eg hefi nú hlýtt á ræður þingmanna um stund,
og hafa sumir viljað finna sitt hvað að áliti nefndarinnar, en þó
hefi eg svo gott sem einga heyrt vilja fella þetta m.il ; eg vildi líka
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miklu fremur horfa í þá stefnu, a~ styðja nefndaralltlð, en fella;
eg veit að sönnu, að eptir því sem méður og venja er á orðin,
muni laun þessi þykja heldur lág, en eg get samt ekki verlð sam-
dóma hinum beiðraða þíngmanni Reykvíkfnga, að slíkt se apturför
fyrir nefndinni, eða þinginu, því það er málsháttur, a~ efnin hljóti
a~ raða, og menn verði að sníða ser stakk eptir vexti, og get eg
þá eins vel áliti~ það fram fiir, að menn fari að kunna ser hóf, og
sjá fótum sínum forrríð með launahæðínnl ; nefndin hefir glögglega
skýrt fd efnahag löggæzlusjdðsins, og stjórnin hefir í auglýsíng sinni
bent til þess, að þaðan feingist til þessara malaflutníngsrnanna heldur
Iítíð en mikið. Eg held þessir málaflutníngsmenn verð! því fyrsta
kastið a~ hafa lítið, og eg held þetta embætti verði ekki svo ann-
ríkt, að það þurfi að vera aðalatvinnuvegur fyrir þií og þeirra heimili;
menn binda sig of fast við þá skoðun, a~ allir þeir, sem heita kon-
únglegir embættismenn, skuli búa í Rsykjavík, en eg vildi leggja til,
a~ menn vildi breyta þessari skoðun sinni og ekki álíta þa~ neina
skömm eða smán fyrir embættismenn,. að búa búi sínu á jörðum,
Heill mögulegt er að fá her í kríng, eins og þingmaður Árnesínga
benti á; eg vil geta þess, að vel má bjargast bæði ii Laugarnesi,
Skildínganesi, Læknisnesi og víðar í grennd við Reykjavík. Menn
muna það líka, að ekki mdlaflutníngsmaður, heldur háyfirdómari í
landsyfirréttínum, sem rækti vel embætti sitt, bjó fullgóðu búi fyrir

utan Reykjavík. Sumir þíngmenn hafa viljað láta skaffa þessum
málsfærslumönnum há laun, en þó fundið þa~ a~ nefndarálitinn,
ao þeir ekki skyldi hafa einkaleyfi að flytja öll prívat-mál, hvað
óIlytir sem þeir værí ; og væri menn allir skyldugir að fá þeim mál
sín, og skaffa þeim nóg launin, álít eg mögulega vel búíb H111 rett
þjóoarinnar. Mig furðar ekki svo mjög, þó skrifarar stíptsyfirvald-
anna ætti að fá meiri laun en þessir, því þeir hafa nóg að gjöra,
svo að á meðan þeir eru í þeirrri stöðu, geta þeir einga aðra at-
"vinnu stundað.

Eg vil því láta ákvörðun nefndarinnar standa með þessa launa-
upphæð, og vita, hvort eingir vilja nota þessi embætti; en ef eingir
geta verið svo smálátir að þiggja embættin með jafnháum launum
og landið er fært um a~ láta þau í te, s.yO er ekki vert að kvíða
þessum kostnaði, og er bezt, ao þá se eins og verið hefir með þessi
embætti.

Á. Einarsson: Mer virðist, ao nefndin vilji hið sama og hinn
heiörabí varaþíngmaður Reykjavfkurbæjur í því a~ vilja gjalda mála-
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flutníngsmönnunum úr sakagjaldssjöðnum, en meðan svona er ástatt,

að sjóour þessi ekki getur misst meira, vill nefndin ekki hripsa feo
án réttar, en gæti sjóourinn, með því að stjórn hans og meðferð á
fe hans yrði löguð, útiláti'ð meira fe, vill nefndin, þegar hún gæti
með rétt], einnig hækka laun málaflutníngsmannanna.

H. K1'. Friðriksson: Frá nefndinni hefir eingin bein uppá-
stúnga komið, um, að hækkuð yrði laun malaflutníngsmannanna eptir
vissan áratíma ; en fyrst nefndinni vidlist svo mörg gjöld hvíla á
sakagjaldssjöðnum, sem se öeðllleg, finnst mer tími kominn til þess
fyrir nefndina, að hún fari að hugsa um, hvernig þessu mætti
breyta. Menn hafa her talað ýmist svo mikið um atvinnu í Reykja-
vík, eður þá um hagnað þann, sem málaflutníngsmennirnir gæti
haft af því að búa fyrir utan Reykjavík á einhverri jörbinnl, en
þetta er bein mótsögn, því málaflutníngsmennirnir geta þó víst því að
eins haft gagn af þessum ósköpum, sem í Reykjavík er a'ð gjöra, ef
þeir búa í bænum sjálfum ; því að búi þeir fyrir utan bæinn, fer
vissulega að minnka um atvinnu þeirra í bænum.

J. Sigurðsson: Eg vil bíðja hina heiðruðu þíngmenn a'ð gæta
þess, a'ð jafnvel þ6 atvinnuvegir kunni að vera nógir í Reykjavík,
þá var það ekki eg, sem benti á þá þar, heldur vildi eg benda
á atvinnuveg fyrir utan Reykjavík.

Þ. Guðmundsson: Eg hefði, held eg, getað fallizt á breyt-
fngaratkvæðl hins háttvirta 3. konúngkjörna þíngmanns, ef a'ð gömlu
sakafullssjéðirnir, samkvæmt uppástúngum amtmannanna og fleiri
embættismanna her á landi, hefði 1838 verið látnir renna inn í
amtssjöðína og ekki inn í Justits-kassann, en þar eð svona fór, og
ástanrl landsins nú að öllu leyti gjörir slík útlát ómöguleg fyrir
jafnaðarsjóðína, verð eg ao mæla á móti breytfngaratkvæðinu. Mer
finnst ao öðru leyti góo astæða til þess, að minna stjórnina á,
hvaðan peningar hafa runnið 1838 og síðan inn í Justits-kassann,
með því að fara fram á, að hann einn borgi kostnað þann, sem
flýtur af því, að málaílutníngsmenn verðí settir "m yfirdóminn.

Framsögumaður : Eg vero að vera samdóma hinum háttvirta
4. konúngkjörna þíngmanni, er síðast talaði, hvað Justits-kassann
og jafnaðarsjóðina snertir. Her hafa heyrzt ýmsar raddir bæðí með
og mót nefndinni, en einginn hefir samt latíð ser eins umhugað um
að álasa nefndinni, eins og hinn heiðraði varafulltrúi Reykjavíkur-
bæjar, og skal eg ekki elta hann í alla þá króka, som hann hefir
farið út Í, en eg vil oinúngis leyfa mer ao geta þess, að hann ekki
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ber nefndinni söguna rétt, því hún hefir ekki viljað útiloka mála-
flutníngsmennlna frá því, a() fá hærri laun, og lýtur svo út sem
hann hvorki hafi lesíð álitsskjal nefndarinnar ne heyrt umræðurnar
her :í þínginu; eg vil einúngis biðja hinn heíðraða þingmann að

taka eptir orðum nefndarinnar: "fyrst um sinn", og verbur honum
þá víst anðsklllð, hver meiníng nefndarinnar hafi verið. Ekki get
eg heldur seo, a() nein mótsögn se í þYÍ, að menn, þó þeir ekki
búi í sjálfri Reykjavík þurfi að fara lí mis yi() ýms störf, er Reykja-
vík gæti Ieíngið þeim,· því einginn hefir sagt, a() þeir þyrfti að Ma
svo langt í burtu, a() þeir þess vegna þyrfti að verða af því, er þeir
gæti unnið ser inn í Reykjavík.

St. Jónsson: Mer getur ekki skilizt, að her geti ycri() nokkur
métsögn, þVÍ eg veit ekki til, a() neinn hafi ætlazt til, að mala-

flutníngsmennirnir, ef þeir byggi á einhverri jörðunni her Í grennd
YiJ Reykjavík, skyldi geta gegnt miklum aukastörfum í Reykjavík,
heldur að þeir með því a() búa búi sínu, eins og prestarnir, sem
menn vorn a\) bera þá saman YÍ(), hefbí, eins og þeir, gagn af
þessum búskap, svo þeir gæti lifað við lítil laun, eins og prest-
arnir, og aptur í hinn staðinn, elnringls ef þeir byggi Í Reykjavík,
hagnýtt ser aukastörf þau, er þar kynni fyrir a() falla.

G. Brandsson: Þíngmahuinn úr Eyjafjarðarsýslu hefir nú
tekið það fram, er eg vildi sagt hafa í tilliti til métsagna þeirra,
er sumir hara þótzt finna í áliti nefndarinnar og orbum einstakra
manna, og skal eg því ekki orðleingja um það meir. En hvað því
víð víkur, sem fulltrúi Reykjavíkur vildi skilja á hendur nefndinni,
nefnilega a() hún hefði átt að ákveða fyrir fram - má ske með

tugabrotum? - launahækkun þá, sem malsfærslumennirnlr ætti von
á aú fá eptir "Íst árabil, þá finnst mer IlIÍ, a\) henni hefðí ekki
verið hægt að spá svo fram í tímann, að áætlanir hennar hefði ekki
getað brugðízt, a\) öðru leyti er þa() fullkunnugt, að embættismenn
hafa feínglð launavlðbdt, þó slíkt hafi ekki verið akvebíð um leið
og þeim vorn veitt embættin, og svo ímynda eg mer, Il() líkt gæti
orðið ofan á Ulll menn þessa, einkum ef þeir gæfist vel. Hinn 3.
komíngkjörni þíngrnaður talaði UTII, a~ nefndin hefðl farið leingra
en stjórnin hefðl ætlazt til í tilliti til sakagjuldssjóðsíns, en eg veit
ekki betur, en hún hafi verið hel' Í sínum fulla rétti, samkvæmt
fyrirmælum alþíngtstllsklpunnrlnnar, því eins og hver elustakur þíng-
maður m:í eptir 59. grein hennar stínga upp á viðaukum og breyt-
íngum gjör'ðra frumvarpa, þannig ætla eg, a() nefndin hafi sama
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rétt, því væri ekki SYO, þá væri þýNngarlaust a~ fá nefndum til
meðferbar nokkur frumvörp, því þá væri ekki annað að gjöra en
segja já og amen til alls, sem stjórnin vildi vera láta, og væri þá
réttur þíngsins orðinn svo skertur, ao hann mætti heita verri en

einginn.
Forseti: þetta mál mun vera fullrætt til undlrbúníngs, og kem-

ur þá, samkvæmt dagskránni, því næst til undirhlíníngsumræou
mrillð um gufuskips-ferðir til Íslands.

Let forseti síðan afhenda rnalið fmmsögumanni nefndarinnar
hinum 5. komingkjörna þíngmanní, og las hann upp álitsskjal nefndar-
innar, SYO hljéðanda :

"Eptir að konúngsfulltl'úinn á alþíngi þessu samkvæmt hinni
konúnglegu auglýsíngu til þíngsins frá 27. maí þ. á., II, 3, og síð-
ara br efi frá dómsmálanibherranum til hans þar að lútandi, hafði lagt
fram fyrir þmgíð til álita upp.ísningu frá forstöðumannt hins almenna
danska gufuskípafðlags, stérkaupmunní P. C. Koch í Kaupmannahöfn,
víðvíkjandi því að koma á reglulegri gufuskipaferð milli Kaupmanna-
hafnar, Færeyja og Íslands, hefir alþíngi kosið oss undirskrifaða í
nefnd, til að segja álit vort um málefni þetta.

Í rímlnnetr! uppastúngu hefir stórkaupmaður Koch bobizt til a~
láta gufuskip, 3 - 400 tons (120 --160 lestir) að stærð, fara regluleg-
ar ferðir milli Danmerkur, Færeyja og Íslands 6 - 8 sinnum á ári,
þannig að sklpið á leiðinní komi vi~ á Skotlandi, á móti því að kon-
úngssjóðurinn gr eiði ser fyrir flutníng á póstbrefum á ári hverju í
næstu 5 ár, 10,000 rdl., og er að öðru leyti gjört r,íO fyrir, að skip-
io geti flutt af vörum sem svari 120 lestum, að pláss verði :í því
fyrir 30 ferðamenn, og að hver ferð verði gjörð :í 7 dögum milli
Kaupmannahafnar og Reykjavíkur, en viðstaðan í Færeyjum og Skot-
landi 1- 2 daga Í hvorum stað, Loksins er gjört r:ío fyrir, að 1
eða 2 af ferðunum verði milli Liverpools og Reykjavíkur.

Í ofannefndri konringlegrí auglýsingu til alþíngis þetta ár er nú
svo að orði kveðið, að fyr en ákvarðanir samkvæmt beiðní alþíngls
1855 um breytingu á póstganngunum her á landi verðí gjörðar, se
nautsynlegt ao gjöra fyrst út um það, hvernig póstsklpsferðunum
milli Ísland" og Danmerkur skuli eptírlcíðls haga, þar sem póst-
gaungurnar her lÍ landí verða að standa í sambandi við teoar póst-
skípsferbir, er alþíngi einnig hafði bent til, og hefir stjórnin því á-
lítlð réttast, með því ofannefnd uppástúnga frá stórkaupmanni Koch
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var komin til stjéruarníðslns, a~ gefa alþíngi færi ;Í a~ segja álit
sitt um uppástúngu þessa, á'Om en frekari rá'OsWfun væri gjörð,
Nefndin getur nri ekki annað en álitið það mjiig æskilegt og heilla-
vænlegt fyrir land þetta, ef komizt gæti á slík gufuskípsferð, sem
her ræðir um, er gæti haft ómetanleg áhrif á alla framför, velmegun
og menntun þessa lands, og hlýtur nefndin því eindregið ab r;í'Oa
þínginn til að sínu leyti að aðhyllast þessa upp.istringn, er einnig
fyrir Danmörku virðist mlkilsverb, al'! því leyti hrin mundi gjöra
samband hennar við Færeyjar og Ísland nánara og stj6rn hennar
og eptirlit mel'! þeim léttari. Ver skulum a'O öðru leyti geta þess,

nú gufuskipsferð þessi mundi koma í staðinn fyrir hinar híngað til
verandi pdstskípsferðír milli Danmerkur og Íslands, auk þess ab her
með er að ö'Orn leyti kornið á pristferb einnig milli Danmetkur og
Færeyja, en þar á milli mun péstskípeferð eigi ál'!nr hafa verið.

A~ því leyti þar næst er spurstnál um, hvernig koma mætti
gufuskipsferðum þessum svo fyrir, að eptir þeim mætti laga pöst-
gaungur her á landi og að þær að öðru leyti gæti verið hagan-
legar fyrir landið, þá hefir stórkaupmaður Koch gjört ráo fyrir, að
sklplð byrjaði ferðir sínar á vorin, 1. eða 15. marz, eða þá í apríl,
eptir þYÍ, hvort íslaust væri eða ekki í Eyrarsundi og við Kaup-
mannahöfn, og ao það héldi áfram ferðum sínum þangað til seinast
í desember á ári hverju, Nefndin verbur nú í þessu tilliti að geta
þess, a'O sú péstskípsferð héðan til Danmerkur eða útlanda, er virðist

sízt mega falla burtu, eaa landið vera án, er fer'O sú, sem p6st-
skiplð híngað til hefir gjört í byrjun marzmanaðar á .iri hverju.
Me'O þeirri ferð eru frtí embættismönnum sendar ýmsar ársskýrslur,
frá vcrzlunarfulltrúurn reikníngar þeirra fyrir hið umliðna ár og
eptirstöbvaskýrslur ; panta þá verzlanirnar vörur þær, er með vor-
skipum eigi a~ sendast híngað, og penfngaavísanír ern sendar til
innkaupa, eins og penfngavíðskíptí milli einstakra manna á Íslandi
og í Danmörku eru og hljóta aa vera mest með þeirri ferð, Loks-
ins er þess að geta, a~ póstferðir her á landi um land allt hljóta
að eiga Sel' stað skömmu eptir nýlÍrit'l sakir rirsskýrslna embættis-
manna. Ef mí gufuskipið ætti a'O koma híngað stundum ekki fyr
en Í apríl eða maí (þvÍ dæmi ern til, ao ísinn við Kaupmannahöfn
hefir legið þangað til), þá leiddi þar af bæði a'O menn færi á mis
via þá pöstfcrðína, er á þeim tíma ekki má missast, og líka að
ferðin yrði i)]dúngis óviss, og nefndin álítur þetta svo mikinn ókost,
ilO luin hikar ekki við að ltita í ljósi þá meíníngn, að landinu væri
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meiri hagur a~ hinni núverandi vissu pöstskípsferð, þó sjaldgæfari
sð, heldur en að gufusldpsfer~unum með svo óvissri tilhögun. Ver
álítum því nauðsynlegt, að gufuskiplð færi hínguð til landsins -
hvort sem það nú legði þá af stað frá Kaupmannahöfn eða annari
danskri höfn eða 1. d. frá Liverpool - t, a. m. 20. febrúar, þannig
30 það ekki síðar en her um bil í míðjurn marzmánuði gæti lagt af

stað hððan aptur, og skulum ver geta þess, að ferðin í febr. --marz
hínguð gæti einnig að því leyti ve rio hentug, að með þeirri ferð, -
er kaupmenn mundi nota til ao senda vörur híngað - yrði her
sunnanlands korníð í veg fyrir skort á viirum, sem einkum er hætt
við um það leyti, eins og kaupmönnum hlyti ao öðru leyti a~ koma
þao vel, all fá sklpíð hínguð um það leyti sem vertíðin byrjar.
Gjöri menn do fyrir, ac' skipið fari 8 ferðir á ári, að 4 sumar-
ferðirnar í maí-·ágúst gæti átt ser stað á Zl6 dögum hver, ao fyrsta
ferðin í febr. - marz og 2 síðustu ferðirnar í október - desember
væri gjörðar hver á 42 dögum og ferðin í apríl á 39 dögum, ao
til hverrar ferðar þurfi 7 daga eins og íbrefi Kochs er ráo fyrir
gjört, ab viðstaðan í Kaupmannahöfn í hvert sinn yrði 6 dagar og
á Færeyjum, Skotlandi og Reykjavík samtals í sumarferðunum maí
- ágúst 16 dagar, í aprílferðinní 19 dagar og í ferðunum í febr. -
marz og október - desember samtals 22 dagar, þá mætti gjöra ráo
fyrir, ao ferðir gufuskipsins yrðí her um bil þannig:
1. ferð frá Kaupmannahöfn 20. febr., fd Reykjavík 17. marz;
2. 3. apríl 25. apríl;
3. 12. maí 31. maí;
4. 16. júní 5. júlí;
5. 22. júlí 10. ágúst;
6. 27. ágú"t 15. september;
7. 2. oktbr, - 27. október;
8. 14. nÓvbr.- 9. desember.
Af þessum ferðuni eru hinar tvær fyrstnefndu einkar árfðandí, 1.
ferðin af þegar töldum ástæðum, og 2. ferðin (í aprílmánuðl) af því
með því skipi gæti borizt fregnir héðan til útlanda um fiskivei'Oarnar,
sem þá er búið að sýna sig hvort góðar muni verba eða ekki. A'O
öðru leyti álítur nefndin, a'O ekki ríði á miklu, hvernig ferðum skips-
ins yrði hagað, eða dagar þeir ákveðnir, er það ætti að fara frá
hverjum stað, og er það í þessu tilliti að eins mjög verulegt, ao
Ierðírnar se fast ákveðnar, og ef breytíng á þeim á miðju ári yrði
gjiir\), ao hún þá yrði auglýst tímanlega fyrir fram, eins og það að
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öðru leyti er æskilegra, að ferðirnar verði fremur 8 en I) á ári,
þannig að samgnungurnar yrði sem mestar. Loksins skal þess í
sambandi her við getíð, að það, ef til \ ill, gæti verið skipseiganda
í hag að fara II leið sinni inn á Eskifjörð í Suður-Múlasýslu, er
eigi lægi mjög langt úr leiðinni, en bæði ætti skipið því vissara að
fá nokkurn veginn nægilegt af vörum til Ilutníngs, sem það kæmi
vlð ;i fleiri veralunarstiiðum, og einnig gæti vöruflutnlngar milli
suðurlands og Austfjarða þannig, ef til vill, lÍ kornizt, og samgaungur
í öllu falli aukizt víð þetta fjarlæga hérað. þetta atriði vill nefndin
þannig a'ð eins taka fram sem bendíngu, en ef að því yrbí geingíb,
yr'ði ferðunum að haga samkvæmt því.

A\') ö\')ru leyti virðist nefndinni ástæða til að biðja stjórnina, ef

gufuskipsferð þessi skyldi komast lí næsta ár, eins og uppásuingu-
maðurlnn hefir gjört rá\') fyrir, að haga þá þegar, eptir því sem
oroi'ð gæti, póstgaungunum her á landi samkvæmt ferðum gnfu-
skipsins, eins og þær yrði ákveðnar, þangað til frumvarp til reglu-
gjöroar eða laga nm póst.gaungur her á landi yrði, eins og í hinni
konúnglegu auglýsingu frá 27. maí þ. á. II, 3 virðist ráðgjört, lagt
fyrir næsta þíng. Einnig virðist ástæða til að stinga upp á, að bréf-
burbargjald það, sem með byrjun guíuskípsferðanna mundi verða
heimtað, ekki yrði fyrst um sinn ákYe\')i'ð hærra en 18 sk. fyrir ein-

falt br ef, þannig að gjald þetta megi greiða með 3 dönskum póst-
frímerkjum (á 4 sk. hvert = 12) og að farið verði a'ð öoru leyti,
hvað reglurnar um brefburðargjaldíð snertir, eptir póstlögum 11.
marz 1851, þ.ingað til ofannefnd reglugjörð um póstmal Íslands yrði
samin; þyrfti þá frímerki þessi að verða her til sölu í þessu skyni;
hvað tlutníng á bögglum, er stórkaupmaður Koch hefir askflið gufu-
skipinu, snertir, virðíst einnig eiga a~ taka fram, ac taxti yrði <1-
kveðinn fyrir flutnínginn. Í sambandi her víð þyrfti þá einnig a'ð
koma sú ákvörðun, a'ð bréf eigi mætti senda með öðrum skipum en
gufusldpinu, um það leyti sem það fer, og ;lð skipherrann á gufu-
skipinu eigi heldur megi taka við neinum bréfum sjálfur, nema a\')
því leyti að á skipinu ætti að vera lokaður bréfakassi samkvæmt
lögum 11. marz 1851 § 14, sem renna mætti bréfum niður í. Vel'
gjörum rá'ð fyrir því, sem sjálfsögðu, og álítum æskilegast, að aðal-
póststjórnin í Kaupmannahöfn taki að ser póstafgreiðsluna þar, og
getum ver ekki skilið annað, en að her á landi í Reykjavík yrði
nauðsynlegt að setja péstmeístarn, þegar póstskipsferðunum og póst-
gaungunum þannig yrði fjölga'b, eða þá að gefa hlntabeígandl em-
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bættismönnum víðbét til að hafa starfa þenna á hendi, og kynni, ef
til vill, að vera nauðsynlegt að gjöra einhverja ráðstöfun í þessu
tilliti til braðabyrgða næsta IÍr, ef gufuskipsferðin og fjölgun pÓ5t-
gánga kærníst á, en hvar um nefndin álítur eigi þörf að setja fram .
neinar uppástringur.

Að því leyti stórkaupmaður Koch hefir gjört það að skilyrði,
að 'sldpið - auk þess að hann fái 10000 rdI. borgun á ári, hver
upphæð nefndin eigi getur álitið ab eptir kríngumstæðunum se of

há, - verði frfað "ið hafnar- og lestargjald á Íslandi og Færeyjum,
skal þess getið, að líkur eru til, að gufuskip þetta, sem eptir áður-
sögðu á að hafa her um bil 120 lesta rúm til vöruflutnínga í hverri
ferð, muni, ef flutníngskaupíð eigi yrði ákYeðið of hátt, verða notað
mjög af kaupmönnum til vöruflutninga til og frá Íslandi, í fyrstu
sjálfsagt minna, en smasaman meira, eptir því sem leingur liði, og
mundi þá þeim mun færri skip koma til Reykjavíkur, Af þessu
Ieíðír, að það má álíta sjálfsagt, ef geingíð yrti að ofannefndu skil-
yrði, að gjöldin til konungssjóðs fyrir íslenzk leiðarbréf mundi þar
við lækka að upphæð, reyndar ekki svo mikið sem svaraði gjaldinu
fyrir ofannefndar 120 lestir X 8 -= 960 lestir (á 2 rdl. = 1920 rdl.),
en þó í öllu falli, svo talsverðu nemi. þar eð nefndin gjörir rá()
fyrir, að ef alþíngi feingi hluttekníngu í ákvörðun fjllrhagsmála
Í~lands á líkan hátt og farið hefir verið fram 1i á ríkisþínginu, og
einhvers konar aögreíníngur samkvæmt því ætti ser stað á tekjum

þeim og útgjöldum, er Íslandi ætti að viðkorna ser í lagi, gæti eigi,
sem Íslandi viðkomandi, talizt meira af kostnaðinum við gufuskips-
ferð þessa, en landinu bæri að réttu lagi, með hliðsjón af því, að
ferðir þessar eru gjörðar einnig fyrir Færeyjar, og að samgaungur
milli, Íslands og Færeyja öðru megin og Danmerkur hinu megin eru
einnig áríðandi fyrir stjórnina yfir höfuð og þegna hennar í Dan-
mörku, sem hafa viðskipti við bræður sína á eyjum þessum - en
um hvert atriði nefndin að öðru leyti ei skal hreifa ítarlegri at-
hugasemdum, þar sem eigi er að sjá, ao stjórnin hafi í því tilliti
óskað álits þíngsins -- virðist það eðlilegast, að eigi væri þannig
tekinn nokkur partur af borguninni fyrir gufuskipsferðina af gjöld-
unum fyrir hin íslenzku leiðarbréf og leyfum ver oss því ao stinga
upp .i, ao gufuskipseigandinn eigi fríist víð að greiða lelðarbrðfs-
gjald, sem mætti ákveða t. a. lll. af 80 lestum hverja ferð á 2 rdl,
fyrir lestina, en að honum á hinn bóginn yrði greidd þeim mun
meiri borgun, ef eigi yrði samið öðruvísi. Hvað hafnargjaldið þar
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næst snertir, er einnig er fari~ fram á að skipið fríist víð, þá eru
í Reykjavík enn þá eingar eða mjög óverulegar raðstafanir gjörðar
til a~ bæta höfnina m. fl., en með stjórnarraðsúrskurðl 12. maí 1855
hefir þar verið ;Íkve()i~ hafnargjald, er venjulegast er 24 sk af hverri
lest, í því skyni a'l) safna fe til slíkra umbóta á höfninni. Ef nú
gufuskip það, sem her ræðir um, ætti ao fríast víð ofannefnt hafnar-
gjald, mundi hafnarsjéðurínn, sem mí hefir 4 - 500 rdI. tekjur á 'ári,
ef til vill, missa 100--200 rdl., en þetta gæti sjöbnum orðíð svo
mikill hnekkir, að honum yrði því seinna fært að koma á nokkrum
verulegum endurbótum, og getum ver því eigi lagt til, ao sklpiö
verði frítt, ,'i~ gjald þetta.

A~ öoru leyti getur nefndin ekkert se~ á móti, ao gufuskipið
frfist við önnur aukagjöld við skípaafgreíðslu í Reykjavík (vatns-
peninga, o. s, frv.), hvar á móti það á hinn bóginn virðist sjtílf-
sagt, ao undanþága þessi gildi ei um gjald til yfirvaldsins fyrir lÍ-

teikuun skipaskjala samkvæmt lögum 15. apríl 1854 § 8, er ekki
viro ist mega svipta hlutaðeiganda embættismann án endurgjalds.

Samkvæmt öllu framanskrifuðu leyfir nefndin ser að stinga
upp á:

I. A'ð alþíngi láti í ljósi það álit, að hin umrædda gufuskipsferð
mundi verða mjög æskileg fyrir Ísland, og að þíngið mæli fram
með ,'i~ stjórnina, ao teori ferð verði komið á, þannig:

a. A~ ferðir gufuskipsins verði fast ákveðnar og fyrirfram aug-
lýstar.

b, A~ ferðum þessum verði hagað svo, að það fari héðan í fyrsta
sinni á ári hverju ekki seinna en her um bil um miðjan marz-
mánuð.

c. A~ ef bréfburðargjald yrði heimtað milli Íslands og Danmerkur,
verði það ei hærra en 18 sk. fyrir einfalt bréf, sem borga mætti
með 3 póstfrímerkjum samkvæmt lögum 11. marz 1851.

d. Ao taxti verði ákveðinn á flutníngskaupi á bögglum og send-
íngum.

e. A~ skipið verði laust við skipaafgrei'ðslugjöld í Reykjavík, nema
hafnargjald og gjald fyrir áteiknun skipaskjala samkvæmt lögum
15. apríl 1854 § 8.

1'. A'ð skipið greíðí 2 rdl, leíðarbréfsgjald, samkvæmt lögum 15. apríl
1854 § 6, fyrir 80 lestir í hverri ferð, eða 2!:1 lestarrúms þess,
er haft verður til vöruílutnínga.
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g. A'ð skipið, ef því verður viðkornið án þess að raska ferðunum,
fari á leið sinni inn á Eskifjöro í Suður-Múlasýslu.
II. Ao þíngið bíðjl stjórnina, að póstgaungunum her á landi verbl,

að því leyti því verður viðkomið, til braðabyrgða hagað sam-
kvæmt gnfuskípsferðuuum þegar þær komast á, þanguð til
frumvarp til reglugjörbar um póstgaungurnar her á landi yrðí
lagt fyrir þínglð 1859.

Reykjavík, 19. dag júlímána'bar 1857.

V. Finsen,
form. og framsögum.

Þ. Guðmundsson. II. Kr. Friðriksson.
Jón Guðmundssson. P. Sigurðsson.

Framsögumaður: Eg skal ekki fara neinum orðum um nefnd-
arálit þetta, meðan ekki koma fram athugasemdir vio það fni þíng-
manna hálfu; einúngis skal eg leyfa mer að geta þess, að eins og
þíngmönnum mun vera ljóst af nefndarálitinu, þá finnast í því ýmsar
athugasemdir, er eigi eru teknar fram i uppusninguatríbunum, en
nefndin áleit, ab ekki væri þörf á a'ð taka þannig fram allt það,
sem í álitinu stæði, heldur a'ð það gæti komið samt inn í álitss~rá
þingsins til stjórnarinnar, ef ekki mótmæli koma fram í því tilliti
her á þínginu.

P. Petursson: Eg vero að játa, að það gleður mig að sj:í,
hvernig nefndin hefir tekið undir mál þetta, því sem Íslendíngur verð
eg a'ð óska, að samneyti vort og víðskiptí "io aðrar þjéðir fari sem
mest vaxandi, en ekki minnkandi, og mun oss varla þar til gefast
betri vegur og fljótari, en ef stöðug gufuskipsferð gæti komizt á með-
al vor og útlanda; einnig vero eg að játa, ao nefndin hefir verið
nákvæm í áliti sínu, hvab höfuðatriðln snertir. þa'ð eru einúngis 2
atriði í nefndarálitinu, er eg vildi hreifa, fremur til þess að fá upp-
lýsíngar hjá nefndinni, heldur en í því skyni ao setja út á, og er
þá fyrst árstími sá, er nefndin til tekur, ao gufuskipið ætti að leggja
af stað híngað til landsins, nefnilega í febrúarmánuðí ; nefndin hefir
sjálf getið þess, a'ð ís geti legið í Kaupmannahöfn jafnvel fram í
aprílrnánuð, og er það óefað, en hvernig á þá ao fara með póst-
ferbína heoan í marzmanuðí, sem nefndinni einmitt virðíst svo á-
ríoandi ? því þó nefndin stuttlega hafi drepið á, að gufuskípíð geti
lagt út frá Liverpool í Englandi, er hvorki sýnt fram á, hvernig
breytíng þessi geti komið saman við aðalferðir gufuskípslns, ne held-
ur hitt, hvernig því verðí vio korníð og hver fyrir því eigi ao sjá,
að gaungum skipsins verði hagað á þenna hátt.
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Hið annað, er eg vildi biðja nefndina að gefa mer upplýsíngu
um, er á kaupi fyrir bréf og böggla, sem flytjast eiga með skipinu.
Eg veit nefnilega ekki til, a'ð stjórnin hafi stúngið upp á, að kaup
þetta skyldi greiðast, og se S'"O, finnst mer einber óþarfi fyrir oss,
að vera að bjóðast til þess. Eg hefi haldið, að í þessum 10,000
ríkisdölum, sem eiga ao greiðast um ário fyrir ferðirnar, einnig væri
innifalin borgun fyrir póstkassann ; en eins og eg hefi .áour sagt,
vildi eg elnringís beiðast upplýsinga hjá nefndinni.

F'/'amsögumaður: Viðvfkjandl því, er hinn háttvirti 3. kon-
úngkjörni þingmaður sagðl, skal eg leyfa mer að geta þess, að nefnd-
inni ekki þótti þörf á ao gjöra athugasemdir um það, hvernig eig-
andanum bezt gæti tekizt að láta skípíð ætíð gjöra fyrstu ferð sína
heðan ímarznuínuði, því sá maður, sem ætti að setja slíka gufuskipaferð
í gáng, hlýtur að hafa þar til mörg fleiri og betri úrræði, en ver
her erum færir um að stínga upp á, og þótti því nefndinni nóg að
fara fram á, að árstíminn yrði þessi, er hún til tók, og láta svo
eigandann sjálfan raða, hvernig þessu yrðí bezt í lag korníð. Eg
,"i~ benda -til , að hann gæti t. a. m. látio skipið fara híngað frá
Liverpool eða Nervegi. Hvað því næst snertir brðfburðargjald það,
sem stúnglð er upp á, þá hefir stjórnin reyndar ekki farið fram á
þetta, en eg hlýt fyrir mitt leyti að álíta það sjálfsagt, að slíkt
gjald muni verða heimtað, samkvæmt því, sem alstabar í heiminum
á ser stað, enda skal eg geta þess, að eg veit ekki betur, en að þegar
um ário var spurstnál um breytíngu á p6stgaungum og póstferðum milli
Íslands og Danmerkur, og leítað var álits embættismanna her um þetta
efni, þá álitu þeir allir sjálfsagt, að breíburðarkaup skyldi greiða.

Mer virðíst það ekki heldur geta sagzt, ao p6stkassinn se fluttur
frítt, því þar fyrir eru goldnir 10,000 ríkis dalir, og virðíst það þá
vera í eðli sínu, að eitthvað kæmi inn í staðinn ; en því stakk nefnd-
in upp á, að upphæð bréfburðargjaldsins væri akvebín, að hún vildi
reyna að koma í veg fyrir, að borgunin yrðí of há; það er annað
mál, að mönnum má ske viro ist, að nefndin hafi stúngíð upp á of
hárri borgun, og skal eg ekki vera fastur á því, ao gjaldið ekki, ef
til vill, mætti setjast nokkuð lægra, en nefndinni virtist nú þetta
hæfilegast. Hvað bögglasendíngar þar á m6ti snertir, þá hefir uppá-
stúngumaburínn, stórkaupmaður Koch, með berum orðum, í brðfí sínu
til stjórnarinnar, áskilio ser rétt til að heimta borgun undir slíkar
sendingar, og virðíst þá vera ástæoa til, að láta ekki þessa borgun
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vera undir sjálfum honum komna, heldur a\'> taxti yröí .íkveðinn, og
þess vegna hefir nefndin stringið upp á, ao slíkur taxti væri settur.

1'. Pétursson : Eg veit ekki með vissu, hvort mer hefir mis-
skilizt það, a\'>bréfbnrðarkaupíð se inníbundið í þeim 10,000 ríkis-
dölum, en hafi ekki uppastúngumaðurínn farið fram á, all ser væri
á parti borgaður bréfaburðurínn, virðíst mer það sjálfsagt, að hann
se innifalinn í þessum 10,000 dölum, og hafi stjórnin því ekki string-
i\) upp á bréfburðarkanpl, vlrðist mer, eins og eg á'ður sagðl, óþarfi
fyrir oss að vera að bjóðast til þess, með þVÍ mer líka virðist það eðli-
legt, að bréf geti kauplaust komizt til Danmerkur, og eg tel það bezta
kostinn ,-i\'>það fyrirkomulag á pdstskípsferðunum milli Danmerkur
og Íslands, sem hínga'ð til hefir átt sðr stað, að þetta hefir feingizt
borgunarlaust. En ekki skal samt þetta á nokkurn veg standa fyr-
ir því, a\'> eg gefi atkvæði mitt fyrir nefndarálitinu ; eg vildi einúngis
vekja athygli þingsins og nefndarinnar ii því, ab gæti menn komizt
hjá þessum gjöldum, væri óþarfi að bjóðast fram til að lúka þeim.

Jón Guðmundsson: Eg held, a\'> hinn háttvirti 3. konúng-
kjörni þíngmaður hafi rett fyrir ser í því, að bréf þau, er í póst-
kassann komast, eru undanþegin allri borgun eptir uppástúngu stjórn-
arinnar; en þar sem gufuskipaferð þessi, sem her ræðir um, óum-
flýjanlega hlýtur að auka töluvert útgjöld landsins frá þ\-í sem þau
eru nú, virðist mer því meiri astæða til þess, að reyna að útvega
eitthvað dálíti\'> í skarðið. þa'ð er sjálfsagt bæbí hagkvæmara og
þægilegra fyrir hvern einstakan mann að komast hjá útlatum, hver
s~m þau eru, eins og hinn háttvirti 3. konúngkjörni þíngmaður sagði ;
en þar sem á hinn bóginn hver maður í öllum löndum Norðuralf-
unnar er þeirri lagaskyldu bundinn, að borga undir bréf sín, virðíst
mer því minni ástæða til þess, að gjöra undantekningu frá þessari
reglu her á Íslandi, sem sú undanþága að mestu eða öllu leyti
kæmi næsta misjafnt niður, og yrði ekki í hag nema vissum flokki,
nefnilega vísindamönnum og kaupmönnum, en eingan veginn öllum
landsmönnum yfir höfuð, sem þó verða að bera kostnaðinn. Um
taxta á flutníngskaupi undir böggla og pakkveti er öllu öðru máli að
skipta, því eins og hinn háttvirti framsögumaður sagbí, hefir Koch
áskiIi\'> sjálfum Ser með berum orðum rett til að heimta flutníngs-
kaup undir þá, og nefndin einmitt þess vegna stúngi'ð upp á, að
fastur taxti væri settur, svo a\'>Koch væri það ekki á sjálfs valdi,
a'6 heimta það flutníngskaup, sem honum einum litist í þann og þann
svipinn. En einkum vildi eg hafa geti'ð þess, a\'>vegna nýrra upp-
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lýsínga, el' eg hefi Ielngið, síðan nefndarálitill var undirskrifað, og
sem eg vero all álíta arclcanlcgnr, en eg ekki gat skýrt nefndinni
frá áður, verð eg all áskilja. mer, all mega koma fram með breyt-
íngaratkvæðí, ef mer og meðnefndarmönnum mínum gæti komill á-
samt um þa'b, all pdstferðírnar, í stall þess er nefndin fór fram á,
nefnilega 8, einúngis yrði 6, því eins og eg állur sagðl, hefi eg Ielnglð
árcíðanlegar upplýsíngar, sem eg ekki enn hefi getað skýrt frá með-
nefndarmönnum mínum, og eptir þeim virðíst mer all einúngis 6
póstferðir mundi verða haganlegri.

Einnig get eg skýrt frá eptir sömu upplýsingum, all það mun
ekki verða torsótt all vinna stórkaupmann Koch til þess, all láta
gufuskipið koma 'vill á Eskífírbi i annarihvorri leíðlnní, híngað eptir,
eða þó heldur hellan til Danmerkur, og það vildi eg fyrir mitt leyti
helzt kjósa, og það án þess all hann kreföíst sðrlegrar ella jafnvel
eingrár aukaþóknunar fyrir, og er auðsætt, hvaða hagur þetta mætti
verða bæði fyrir Múlasýslurnar, sem eru svo afskekktar og líka
fyrir allt landið.

E. Ó. Kúld: Eg vildi einúngis leyfa mer all biðja hina heiðr-
ullu nefnd að skýra tvennt fyrir mer; fyrst það , hvort nokkur af-
slattur yrðí gjörður af þessum 10,000 dölum, ef ferðirnar einúngis
yrði 6, í stall 8, og því næst, hvallan á að taka þessa 10,000 ríkis-
dali, því eigi Ísland all gr eioa þá, og þá einnig njóta þess, er inn
kemur fyrir brðfaburðlnn, vil eg ekki hafa á móti upphæð hans, en
annars vil eg áskilja mer breytíngaratkvæði bréfaburbarkostnabí þess-
um víðvíkjandi.

Framsögumaðw' : Eg held, all breytíngaratkvæðí það, sem hinn
háttvirti varaforseti áskildi ser, se óþarft. Nefndin hefir nefnilega
einga uppástúngu gjört um það, all péstferðimar ætti all vera 8, en
íbrefi stórkaupmanns Kochs til stjórnarinnar er sningíð upp á 6
eður 8 ferðum, og fyrir þessar ferðir hefir hann askilið ser 10,000
rdl, borgun, svo það er auðsætt, all borgunin verður hin sama, hvort
6 eru ferðirnar eður 8. Nefndin hefir ekki álitill, all Ísland ætti all
greiða þessa ] 0,000 ríkisdali eínsarnalt, all því leyti fjárhagur þess
kynni all vera aögreíndur, og eins og ekkert bendir til, all þetta hafi
verið ætlan stjórnarinnar, eins virðíst það fremur öeðlllegt, ef svo
væri, því ekki hefir einúngis Ísland gagn af gufuskips-ferðum þess-
um, heldur einnig Færeyjar og Danmörk; þessi skoðun nefndarinnar
sést líka á því, sem nefndin hefir sningíð upp á, hvort ekki ætti all
fl'Ía gufuskipill fr,i all greiða leíbarbréfs-gjald. Samkvæmt þessu
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gjöri eg þl1rá~ fyrir a~ hagað yrði um það, sem inn kæmi í bréfburð-
arkaup, þannig að jafnmikill partur af því, ef fjárhagur Íslands yrði
aðgreíndur, mundi álítast Íslandi viðkomandi, eins og partur lands-
ins yrði í gufuskípskostnaðínum.

E. 6. Kúld: þa'ð, er hinn heiðraði varaforseti sagðí, gaf mer
tilefni til spurníngarinnar, er eg gjörN nefndinni, en þrátt fyrir svar
það, er eg fekk, verð eg a~ áskilja mer breytíngaratkvæ'ði um, a'ð
brðfaburðarkostnaðurlnn verði settur niður. Einnig þætti mer íröð-
legt að vita, hvers vegna nefndin hefir stringið upp á, að gufuskipíð
skuli hlaupa inn á Eskífjörð, en ekki Seyðisfjörð, þar sem það þó
hlýtur að vera henni kunnugt, að þíngið ætlar a~ blðja koming vorn
um, að Seyðisfjörður verði valinn til aðalverslunarstaðar í stað Eski-
fjarðar.

H. Kt'. Friðriksson: Eg ímynda mer, að hinn heiðrað! vara-
þingmaður Snæfellínga eigi hafi gætt a'ð því, að borgunin í raun og
veru er ekki nema 12 skildíngar, nefnilega 3 frímerki, sem kosta 4
skildínga hvert, og get eg ekki ímyndað mer lægra gjald undir hl'ef,
og ekki er þetta há borgun í samjöfnuði víð það, sem menn mega borga
mína á veturna fyrir bréf með póstskipinu frá Einglandi. A~ Seyð-
isfjör'ður ekki var nefndur í stað Eskifjarðar, þá virðíst mer Eski-
fjör~ur hafa það fram yfir Sey'ðisfjör'ð í þessu tilliti, a'ð bæði liggur
hann beinna yi~ og nær gufuskípsferðínni, og svo hitt, að þar er
lögreglustj óri.

E. Ó. Kúld: Eg hefi vissulega tekið eptir því, að ekki átti
brerbur~arkaupi~ að vera meira en 12 skildíngar, en eg hefi einnig
teki'ð eptir hinu, að það verour því a~ eins 12 skildíngar, a'ð menn
geti ritvegað ser frímerki, og er eg hálfhræddur um, ao einkum til
sveita verðí ekki ætíð svo hægt a'ð útvega þau. Se Esldfjör'ður
"alinn Í stað Sey'ðisfjar'ðar, vegna þess a'ð þánga'ð se minni krókur,
því var þá ekki tilnefndur Berufjörður, sem þó liggur enn beinna
"i'ð?

Jón Guðmundsson: Auk þess, er hinn heíðraðí varaþíngmaður
Reykvfkínga færðí Eskifirði til gildis, skal eg enn fremur taka fram,
a'ð Eskífjörður er eitt af hinum 6 aðalkauptúnum landsins, enn
sem stendur, og þó þínglð hafi be'ði'ð um Sey'ðisfjör'ð Í stao Eskí-
fjar'ðar, er breytíng þessi samt ekki enn þá komin Í kríng, og er
óvíst hún verði um 5 ár, en fyrir leingri tíma hefir ekki Koch fyrst
um sinn tekist á hendur að halda híngað gufuskipi. því næst er
lögreglustjóri á Eskifirði, ekki lÍ Seyðísflrði, en það, sem þar að auki
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einkanlega gekk nefndinni til að binda ferðina ylo Eskífjörð, er þetta,
ao frá Esklfírðí er póstafgreiðsla og póstgaungur, önnur norður eptir
beint til Friðríksgáfu til amtmanns, en hin suður eptir til sýslu-
mannsins í Skaptafellssýslu.

J. Hávarðsson: Hvað vegamuninn til Eskifjarðar og Seyðis-
fjaroar snertir, viroist mer hann næsta lítilfjörlegur, því það eru ein-
úngis stuttar 6 vikur sj:ívar; eg hefðí kunnað betur víð, að nefndin
hefbí jafnt Eskiflrði nefnt Seyðísfjörð , svo framt þar yrði aðal-
verslunarstaður og þríngað settur lögreglustjóri; þó gjöri eg þetta
ekki að því kappsmáli, að eg taki mer breytíngaratkvæðí í þá stefnu.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, vero eg að álíta.
undírbriníngsumræðn þessari Iokíð, Dagskrá til næsta fundar skal

verða birt á vanalegari hátt, það fyrsta orOio getur.
Fundi slítið.

23. júlí - þrettándi fundur.
Forseti skýrði frá, að auk hins 6. komingkjdrna þíngmanns,

sem var sjúkur, hefði hinn 1. konúngkjdrní þíngmaður skýrt frá, að

hann gæti eigi komið á þíng í dag. Allir aðrir á fundi. Þíngbók
frá síbasta fundi lesin og samþykkt.

Forseti: Af þVÍ eg hefi nú meðtekið æði-mörg nefndarálit og býst
þess vegna víð, að fundir verbí her eptir bæði leingri og tíðari, leyfi
eg mer í þíngsins nafni að skora á hinn hæstvirta konúngsfulltrúa,
ao hann auk þeirra tveggja aukaskrifara, sem þegar eru teknir, kveö]t
aðra tvo til aðstoðar.

Konúngsfulltrúi: Af astæðum þeim, sem hinn háttvirti forseti
nú tílfærðl, hefi eg auk hinna. tveggja aukaskrifara, sem þegar eru
teknir, tilkvatt aðra 2, nl. stud. medic. J. Thórarensen og cand.
theol. þ. Petursson, og eru þeir nú her til staðar á þíngsalnum.

Forseti: Samkvæmt dagskranní kemur þá til undirbúníngsum-
ræðu stjórnarbótarmálio. Let forseti síðan afhenda framsögumanni
nefndarinnar, varaforseta, skjöl málsins, og las hann upp álit nefnd-
arinnar svo hlj öðanda:

,.,llio hefðraða alþíngi hefir kosið oss undirskrifaða í nefnd, til
þeöii ao segja :ilit vort um IIpp:ístúngu til þíngsíns, frá undlrskrlfuö-
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um varaþíngmanní úr Snæfellsnessýslu, þess níðurlags, að þetta al-

þíngi sendi konúngi þegnsamlega bænarskrá um: !)nýtt og umbæit
fyrirkomulag stjórnarinnar yfir Íslandi, sem og wn að ákveða stöðu
þess í fyrirlw1nulagi konúngsveldisins, og að jafnframt se haft til-
lit til undirstöðuatriða peirra, sem alþíngi 1853 tók fram íallra-
lJegnsamlegastri bænarskrá 9. ágúst 185.5". þessi uppástringu lÍ

jafnframt að stybjast víð samtals 16 bænarskrár um sama málefni, sem
eru sendar þessu alþíngi, úr ýmsum héruðum landsins, með alls 673
undirskríptum, og afhentar nefndinni ásamt uppástúngunni til meðferðar,

Nefndin hefir nú tekið þetta málefni til ítarlegrar yfirvegunar og
meðferðar, eg leyfir hún .ser a~ bera upp um það álit sitt fyrir þíng-
inu á þessa lelð .

Nefndin venti yfirvegun sinni og umræðum fyrst og fremst
að því , hverjar ástæður væri fyrir hið hefðraða þíng a~ senda
nú konúngi bænarskrá um þetta mál, þar sem bænarskrá þings-
ins 1853 um sama málefni varð fyrir synjun í konúnglegri auglýs-
íngu 7. júní 1855. En þegar þess er gætt, að enn eru' öapturköll-
uð og óefnd hin mildu heityrði konúngs vors í kgsbr. 23. sept. 1848
um, að staða Íslands í fyrirkomulagi ríkisins skuli verða akveðín,
hvar með einnig er bent til, að Íelendíngar skuli verða aðnjétandí

jafnréttls í hinu frjálslega fyrirkomulagi stjórnarmálefnanna vi~ aðra
þegna hans í hinum öðrum ríkishlutum konringsveldlsíns ; að þessi
heit yrði eru ánýju~ í kgl.augl. 12. maí 1852-, að þar að auknátt
úrlegur réttur vor Íslendínga, og jafnvel bein nauðsyn, bæöí fyrir

þá, og stjórnendurna í Danmörku, og Dani sjálfa yfir höfu~ a~ tala,
virðíst að krefjast þess, að ekki standi lengur svo btiíð í þessu máli,

heldur a~ sem fyrst megi hverfa sá vafi, óvissa, og jafnvel tortryggni,
sem af því rís, og fremur hlýtur að þróast en að rðna -, a~ svo leíngí
dregst, fremur í þessum hluta konúngsveldlsíns en í öðrum hlutum

þess, að rá~a þessu allsherjar máli til lykta -, að einnig meðal Íslend-
ínga sjálfra víðhelzt vakandi og lifandi og almennur áhugi fyrir þessu
mikilvæga málefni, eins og sýna hinar mörgu bænarskrar, sem þar
um eru nú komnar til þíngsins -, þegar alls þessa er gætt, þá hlýtur
nefndin að leggja til, að híð heíðraða alþíngí taki mí málefni þetta
til lögskipnðrar meðferðar, og riti um það bænarskrá til komiugs,
og virðist nefndinni, að því síður eigi þíngið að skoða huga sinn
um þetta, sem stjórnarfyrirkomulagi gjörvalls konúngsveldísins er nú
að öllu öðru leyti rá'ði'b til lykta fyrir 2 árum sfðan.

þar á móti gátu ekki allir nefndarmenn orðið lÍ eitt sáttir UIlI

247



formið fyrir þessarl bænarskrá í öllum greinum, hvorki svo, all laga
hana í almennum orðatíltækjum, með tílvísun til bænarskrár alþíng-

is 1853, á líkan hátt, og í uppástúngunni var bent til, ne heldur
svo, all taka nú sérstaklega fram öll ella flest öll undirstöðuatrlðín
frá. 1853, í því skyni, all þau yrði tekin til greina, þegar samill yrði
frumvarpið um stjórnarfyríkomulagíð á Íslandi, og stöðu þess í kOI1-

úngsveldinu. Eigi að síður erum ver allir nefndarmenn einhuga ,i
því, all alþíngi fylgi enn all nýju serstaklega fram hinu 1. uppástúngu-
atriði í bænarskránni 1853, um, all verkahríngur og vald alþfngis
verði svo aukið, all því verði veitt ályktunar- eða löggjafarvald í
öllum innlendum málum, þ. e. í þeim málum öllum, sem híngað til
hafa legið undir meðferð þess að lögum, og þykist nefndin ekki þurfa
ao fara mörgum orðum um þetta míkílvæga atriði nú, því ástæ\)urn-
ar fyrir því eru greinilega teknar fram á þínginu 1853, bæði ínefnd-
arálitunum og bænarskránum til konúngs um þetta mál (Alþ. tíO.
1853, bls. 652-653, og 1048-1049).

Aptur erum ver nefndarmenn einnig á einu máli um það, að
ráða þínginu til, ao Ieíða hjá ser að þessu sinni beina uppástúngu
um 4. undlrstöðuatríðíð í bænarskrannt 1853, heldur láta það vera
á valdi stjórnarinnar, hvort hún "ill hreífa þar að lútandi uppástúng-
um í frumvarpi því, er hún semur um stjérnarbétarmálið og legg-
ur síðan fyrir alþíngi.

því er það einkum um hin 3 uppastringu-atrlðín íbænarskránni
1853, nefnilega 2. 3. og 5. atriðið, að nefndarmenn hefir greint á.
Minni hluti nefndarinnar (1'. Finsen. og P. Petursson) verður að á-
líta það mjög vandasamt eptir Ijarlægð landsins og stöðu þess til
konúngsveldisins, ab ákveða, hvernig stjórn landsins yrði bezt komið
fyrir, og eins og ver, eptir nákvæma yfírvegun, ekki getum fallizt að
öllu leyti, eða í hinum verulegustu atriðum, á þá tilhögun á stjórn
landsins, sem í ofannefndum greinum í bænarskránni 1853 var far-
iú fram á, þannig treystir minni hlutinn Ser ekki til, sjálfur ao gjöra
beinlínis uppástúngu um þá breytíngu í því miveranda stjórnarfyrir-
kornulagí, er ver gætum álitio, ao mæla ætti fram með víð stjórn-
ina, enda álitum ver þess eigi heldur neina þörf, aú þfngíð gjöri
neina uppdstiingu her um, þar sem ver verðum að álíta, a\) af hinni
aðurgrelndu uppástúngu um, að alþíngi veitist ályktanda vald í lög-
gjafarmálum, hvar um ver erum samdóma meðnefndarmönnum vor-
UIll, leíðí bæði, a\) sú breytíng á stjórnarfyr1rkomulagi landsins yrðí
jafnframt tekin til yfirvegunar, er beinlínis flyti af valdi þvi í lög-
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gjafarmálum er þínginn yrði veitt, og á hinn bóginn, a~ alþíngi, þeg-
ar það hefði feingíð þvílíkt vald, hlyti að hafa meiri áhrif á tilhög-
un framkvæmdarvaldsins, en áður, og einkum á það, að yfirstjórnin
yrN sem öflugust og mest samandregin, án þess a~ draga úr eptir-
litinu með hinum einstöku landspörtum eða héruðum. Minni hlut-
Inn hefir því áliti~ nægilegt, að þíngið, í sambandi víð uppástúng-
una um, að alþíngi fái löggjafarvald, ab eins bíðjí jafnframt um, að
til þessa aukna valds alþíngis yrði tekið tillit víb tilhögun ina á stjórn
landsins, og álítur minni hlutinn einnig, að bænarskrá þíngsins í
þessu máli fái meiri þýMngu, ef hún þannig að eins tæki fram hið
eina atriðið, sem er það verulegasta. nefnilega löggjafarvaldið, án
þess að bæta þar vi~ fleirum einstaklegum atriðum, er geta verið
mjög vafasöm. Hvað snertir 3. uppastúnguatríbið í bænarskrá alþingis
1853, þá álítur minni hlutinn það reyndar mikilsvert, að tala dóm-
endanna í yfirdóminum og vald rettarins aukist, en þar svo stend-
ur á, að vafi gæti verið um, þótt tala dómendanna feingist aukin,
er stjórnin hefir láti~ í ljósi að eigi verði, nema þ.íngi~ bendi á fe
til a~ launa þeim, hvort nógir lögfræ'ðíngar mundi um stund verða
til að sækja um embætti þessi, þá getur minni hlutinn ekki lagt til,
að þetta atriði se tekið inn í bænarskrá þíngsins í þetta sinn.

Ver, meiri hluti nefndarinnar (Ásgeir Einarsson, H. Kr. Frið-
riksson, Jón Hávarðsson, Jón Guðmundsson og E. 6. Kúld) erum
þar á móti einhuga á því, að rá~a hinu heiðraða þíngl til, annað-
hvort að aðhyllast níðurlagsatrtðl uppástúngunnar svona í almennum
orðatíltækjum, eða þó fremur að taka fram sérstaklega, og með skýr-
um orðum og ástæðum undírstöðuatriðl, líkt og gjört var með ná-
lega öllum atkvæðum á þínginu 1853, - sem álíta má hyrníngar-
steininn í stjórnarbót þessa lands, en það er 1. algjörð endurbót á
fyrírkomulagi hinnar æðstu valdstjórnar í landinu, 2. að konúngur
feli einum og Sama manni að hafa á hendi öll þau mál, sem ekki
geta útkljábzt her í landi, heldur hljóta að liggja undir síðustu úr-
slit konúngsíns, 3. a~ dómsvaldið her í landi og dómaskipun verði
síðan smásaman svo löguð og endurbætt, að samsvari hinu aukna
valdi alþíngis, og endurbótunum á fyrirkomulagi hinnar æðstu vald
stjórnar. Meiri hlutinn verður því fremur að leggja til, að þessi
uppástúnguatri'Oi se fram tekin serstaklega í bænarskránni til kon-
úngs, sem stjórn hans, er falið verður að semja frumvarpið til stjórn-
arbótarlaga og stö~u Íslands í komingsveldinu, skortir fullnæga ser-
staklega þekkíngu á því, hvernig her hagar til, og hvaða fyrirkomu-
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lag her eigi bezt við ; - enda mætti svo álíta, ef nú væri sleppt
þessum undirstöðuatriðum, sem með svo ljósum ástæðum og miklum
atkvæðafjölda Hr framfylgt her á þínginu 1853, einnig af sjálfuni

þeim mönnum, sem nú greinir á um þau í nefndinni, - að alþíngi
og landsmenn væri frii þeim horfnir, og þætti þau eingu skipta, en
sú mun þó ekki meining neinna þíngmanna.

Í bænarskrá alþíngis 1853 er það tekið fram, a'b breytíngin á
stjórnarfyrirkomulaginu her á landi yrðl einkum ao lúta að því, að
stjórn landsins yfir höfuð ao tala yrði gjörð svo traust og samfelld,
sem alls herjar fyrirkomulag stjórnarinnar í gjörvöllu komingsveld-
inn fremst leyfðl ; - og enn fremur, ao það geti ekki dulizt fyrir
neinum rðttsýnum manni, að það er einkanlega og yfir höfuð aö

tala hin margsklptu valdstjérnarverk, og önnur stjórnarstörf, sum-
part milli hinna ýmsu stjórnarvalda með of takmörkuðum verkahring,
sumpart milli hinna ýmsu ,í fjarlægum stöðum settu valdstjórnar-
manna bæði her og erlendis, með þar af Ieiðandi misjafnri þekkíngu
og ólíkri skoðun á málunum, er gjöra fyrírkornulagíð á hinni ÍS-

lenzku yfirstjórn, eins og hún er mí, bæði óhagkvæmt og ísjrirvert,
ekki ao eins fyrir innbúa þessa lands, heldur einnig fyrir stiórnend-
uma í Danmörku, einkum á meðan svo f,í sem eingin málefni, jafn-
"el þótt þau se lítilvægrar tegundar, geta <in undir hin sföustu úr-
slit stjórnarvaldanna her á landi; heldur verði flest öll málefni héð-
an, og geti, svo að segja án undantekníngar, átt undir hina síðustu
rirgreibslu hinna ýmsu stjórnarvalda Í Danmörku.

Meiri hluti nefndarinnar hlýtur ao álíta þessar ástæbue svo ljós-

ar og yfirgnæíanlegar, og byggðar á hinu sama ásigkomulagi þessa
Iands og verulegum nauðsynjum landsbúa og því, sem í raun og
"eru á ser stað, að á þeim megi eingan veginn missa sjónar í þessu
alls herjar máli, og þykir því ísjárveroara að draga tíl' þeim nú,
sem nálega allir þíngmenn voru einhuga á því 1853, ao taka þær
sem skýrast fram, og hin áminnztu 3 nndlrstöðuatriði, sem þar á
voru byggð. pao fyrirkomulag, sem um tíma hefir veríb á hinni
æðstu valdstjórn her innanlands, þar sem sinn er amtmaðurinn í
hverjum landsfjór'ðúngi, í miklum fjarska hver frá öðrum, og þó all-
ir með jöfnu valdi, án þess þó aO nein æðri valdstjórn se til Í land-
inu sjálfu til þess að halda embættis- og framkvæmdarstjórn þeirra
í einu og sama horfi, og vaka yfir, ao landslögin se skilin, og þeim
framfylgt og hlýtt á einn og sama veg yfir gjörvallt landið, þetta
fyrirkomulag hefir hvergí nærri fullnægt hinum sönnu þörfum lands-
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manna í þeim efnum, sem her ræðir um, heldur veríð, og á meðan
það víðhelzt, hlýtur a~ vera, ýmsum vandkvæðum bundið, því frem-
ur sem nú vald og verkahringur alþíngis ykist í öllum þeim efnum,
sem snerta löggjöf og fjárhag landsins, og öðru, en þar að lýtur,
því meiri augsýnileg nauðsyn yrðí á því, að haga fyrirkomulagi hinn-
ar æðstu valdstjórnar her innanlands þar eptir, svo a~ hið aukna
vald alþingis hefbl í henni fulla stoð, og tryggíng væri fyrir, að
gjörðir og atkvæði þíngsíns yrði ekki aflvana fyrir það, að sundur-
skiptri og sundraðri valdstjórn víðs vegar um Iandíð væri ætlað, að
framfylgja ályktunum þess, án þess að standa þínginu neinn reikn-
íngskap af valdstjérnargjörbum sínum, eða hafa fyrir því neina á-
byrgð af þeim. Meiri hlutinn verður því fastlega að rá~a hinu
hefðraða þíngi til, enn a~ nýju að fylgja fram í bænarskránni til
konungsíns hinu 2. uppéstrínguatríðl í bænarskranní, um: að ein
verði sett, og á einum stað, í Reykjavík, þriggja lllanna yfirstjórn
yfir Íslandi, er haft á hendi til síðustu úrslita öll þau valdstjórnar-
verk og framkvæmdarvald í Íslenzkum málum, sem ekki hljóti að
leggja undir úrskurð konúngs eða rabaneytís hans.

Meiri hlutinn verður a~ :Híta réttast a~ setja í sem nánast
samband her með hið 5. upprístringuatrlðl í bænarskránni frá 1853,
sem þar er tekið fram, sem bendfngaratríðí til konúngs, um það, ao
konúngur feli einum og Sama manni hina síðustu meðferð þeirra
mála, sem verður lögákvebíð um að ekki geti útkljéöst her á landi.

Meiri hlutinn hyggur, að þao nægi, að vísa þínginu til hinna
ljósu ástæða fyrir þessu undírstöðuatriðl, sem teknar eru fram í
bænarskránni til konúngs frá alþíngi 1853 (Alþ.tíO. 1853, bls. 1052
-1053), og sem þá var fallizt á her á þíngi Í einu hljéði, án þess,
a~ fara þar um frekari orðum. Einúngis viljum vér, meiri hlutinn,
vekja athygli hins beiðraða þíngs á þvf, til nákvæmari yfirvegunar
og umræðu, án þess ao ver þó finnum fullt tilefni til, að bera upp
um það beina niðurlags-upprístúngu ao svo komnu máli, a~ oss finnst
ekkert verulegt vera á móti því, að þíngi~ benti til þess í bænar-
skránni til konúngs, um málið, hvort ekki væri bæði eðlilegast í
sjálfu ser, kostnaðarminnst, og minnstulll vandkvæðum bundíð, að
komingur fæli Iorstöbumanní hinnar íslenzku stjórnardeiIdar á hend-
ur sumpart hina síðustu úrgreíðslu allra íslenskra mála, er ekki
mætti útkljá her:l landi, en sumpart að bera þau mál upp fyrir
konúng til úrskurðar í stjórnarráOinu.

Meiri hlutinn finnur að vísu eigi jafn-yfirgnæfandi. ástæður til,
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aÐ þíngíð fylgi eins eindregið fram hinu 3. upp.istringuatrlbí frá
1853, eins löguðu og það þá var, eða með svo eínskorðuðum orða-
tiltækjum, eins og þá var gjört, áhrærandi hinn rýmri verkahríng
yfirdómsins her á landi og fjölgun dómenda f honum, umbót á
kjörum þeirra, o. s. frv., enn þótt ver verðum a'ð játa það fulla sann-
færíng vora, a'ð þessum hinum æðsta dómstól landsins se ábótavant
í öllum þessum atriðum, eins og nú stendur, auk heldur, þegar svo
væri komið, a'ð alþíngi hefði ö'ðlazt fullan atkvæðisrétt Í allri lög-
gjöf landsins, og því samsvarandi yfirstjórn væri her á komin. Meiri
hlutinn er fyllilega á því, að þegar svo felld stjórnarbót væri á
komin her á landi, þá gæti það ekki staðizt, að dómsvaldið í land-
inu væri láti\') halda hinu sama fyrirkomulagi, sem nú, heldur yrði
aú koma því í fulla samhljóðun vib hin önnur stjórnarvöld, einkum
að því, að æðsti dómur værl í landinu sjálfu, er mætti leggja hinn
síðasta dóm á hvaða íslenzkt mál sem er, - en enda þótt meiri
hlutinn áliti þetta atriði of margbrotið og yfirgrípsmíkið til þess, að
taka fram um það einskorbaðar uppástúngur að þessu sinni í bæn-
arskrá til konrings, þá er þó dómsvaldið í raun réttri i svo nánu
sambandi viú hin önnur atríðí hins umbætta stjórnarfyrirkomulags,
að eigi þykir hlýða, að þíngíð gángi fram hjá því með öllu í bæn-
arskrá sinni, og því vill meiri hlutinn ráúa þínginu til, að taka það
fram með almennum orðu III, að dómsvaldið verði bætt svo, að það
samsvari löggjafarvaldi alþíngís og hinu umbætta fyrirkomulagi á
yfirstj órn landsins.

Af framanskrifuðum ástæðum leyfum ver oss aú ráða hinu heíð-
aba þíngi tiI:

A. A'ð rita konúngi bænarskrá um, aú hann láti semja og
leggja fyrir næsta alþingi frumvarp um nýtt og umbætt fyrirkomu-
lag stjórnarinnar yfir Íslandi, og um stöðu þess í komingsveldinu.

B. A'ð i þessu frumvarpi verði tekin til greina eptirfylgjandi
undírstöðuatrlðl :

1. Aú verkahringur og vald alþíngís verði svo aukið, að því
verðí veitt. ályktunarvald (löggjafarvald) í öllum þeim málum, er
á'ður hafa leglð undir meðferð þess.

(Meiri hlutinn).
2. Aú ein verði sett, og á einum stað, í Reykjavík, þriggja

manna yfirstjórn í landi her, sem hafi á hendi til síðustu úrslita ön
þau valdstjérnarverk, og framkvæmdarvald í íslenzkum málum, sem
ekki verður Iögákveðíð um, að hljóti að liggja undir úrskurð kon-
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úngsins, eður ráðgjafa hans ; og að þessir yfirstjórnendur eigi setu á
alþíngi, og haldi þar svörum uppi fyrir hönd stjórnarinnar.

3. Ao komingur feli einum og sama embættismanni hina síðustu
meðferð þeirra Íslensku mála, sem lögakveðið verði um, ao ekki
eigi undir úrslit þeirra ráðgjafa, sem þess konar mál liggja undir í
gjörvöllu konúngsveldinu, eða ekki geti útkljáost her á landi, og a~
hann beri sfðan þau mál fram fyrir konúnginn, til allrahæsta úr-
skurðar eða samþykkis.

4. Ao dómsvaldið í landinu verði svo umbætt, ab það sam-
svari hinn aukna valdi og verkahríng alþíngis, og hinu ambætta
fyrirkomulagi á yfirstjórn landsins.

Reykjavík, 21. d. júlímána'6ar 1&57.

Jón Guðmundsson, E. 6. Kúld. H. Kr. Friðriksson. J. Hávarðsson.
framsöguma'6ur. Á. Einarsson.

Undirskrlfaður minni hluti álítur rettast, a~ í bænaskrá þíngsíns
til konúngs se einúngis beðið um:

að alþíngi veitist löggjafarvald í þeim málum, sem áour hara
legið undir meðferð þess, og að stjórn landsins verðí hagað þar eptir.

Ut supra

V. Finsen, P. Petursson.
formabur.

Framsögumaður : Eins og þíngíð hefir mí heyrt af þVÍ, sem
eg las upp, þá hefir nefndina greint á í þessu áliti sínu. þeir
sömu menn, sem nú eru í minni hlutanum, þeir voru 1853 á sama
máli og meiri hlutinn er nú, og fyrir þessari breytíngu eru ástæður
minna hlutans ekki fullnægjandi fyrir mig. Eg fyrir mitt leyti
þekki ekki, að nein breytíng hafi orðið á sambandinu milli Íslands
og Danmerkur síðan 1853, eða á stjórnarfyrirkomulagi eður öðru
ásigkomulagi þessa lands, er gjöri ískyggiIegt fyrir þíngið ao fara
nú fram hinum sömu undírstöbuatríðum, sem þíngio þá aðhylltíst
með svo að segja öllum atkvæðum, Eg tala nú ekkert um mein-
íngamuninn sjálfan, milli meiri og minni hlutans, en mer finnst
hið heíbraða þíng eigi réttláta heimtíngu á, að minni hlutinn skýri
frá hinum sönnu og verulegu ástæðum fyrir þessari breytíngu, sem
orðin er á meiníngu þeirra, svo þíngio geti fario eptir .þVí.

J. Kristjánsson: Eg vil hvorki lofa nð lasta nefndarálitíð,
því í mínum augum er það gott, hvab höfubatrlðín snertir, en þó
það væri gott, hefir nefndin ekki gjört meir en skyldu sína. En
mig furðar á því, að tveir af nefndarmönnum, og það tveir konúng-
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kjörnir, ekki skuli standa víð það hið sama, er þeir fóru fram :i
1853, því af hugleysi getur það varla verið, þar eð hver göður
dreingur verður að vita, að heldur á áfram að hníga á grúfu, en
hopa af velli þeim, er skyldan býður að verja. Ekki get eg heldur
ímyndað mer, að það se af forsjálni, því seint er a~ byrgja brunn
auðan, þá barnið er drukknað, Ver erum búnir að láta þessa
hugsun vora þegar áður fullkomlega í ljósi, og eg er reyndar viss
um, ao stjórnin vill, ao ver náum retti vorum; það getur einginn
efast um það, og er ver förum ekki fram á meira en rett vorn, getur
hún ekki neitað því eða veitt oss minna, nema því að eins a() hún
vilji beita afli, en það veit hin vísa stjórn, ao það er síðferðlslegn
rángt og ranglætið hegnir ser sjálft. Stjórnin verour að vilja, að
"er stöndum í frjálsu sambandi vm komingsveldið og ekki eins og
hérað, því hún mun ekki vilja freista þess til ónýtis, að græða bírki-
grein á beyklvíð. Komingur vor hefir dag 23. september 1848
gefið oss skýlaust og l,átíOlegt loforð fyrir því, að fundur í landinu
sjálfu skyldi haldinn til að ræða um stöðu Íslands í konúngsveldlnu
og þjéðarrettlndí vor. þar sem því Íslendíngar hafa fullan reu og
komingsloforð fyrir slíkum fundi, get eg ekki fallizt á það, að nefndin
nú í þjöðarlnnar nafni "ill biðja koming um, að leggja mál þetta
fyrir alþíngi, sem, ef til vill, ekki hefir krapta þá, er þörf væri á,
til að semja þetta mál frá þjéðarlnnar hálfu, enda liggur þa~ líka
fyrir utan verkahrfng þess. Eg get því ekki sætt mig víb uppá-
stúngu nefndarinnar undir a; þó einúngis se um eitt orð að gjöra,
þá er það þýðíngarmikið í sjálfu ser.

Þ. Jónassen: Eg skal geta þess, að eg hefi verið í miklum
efa um það, hvort alþíng gjöri í þetta skipti rett í Því, að hreifa
þessu máli, en þó verð eg ao álíta, að það se réttara að hreifa því,
þar sem mikill áhugi vakir á þessu máli meðal landsmanna, og er
það því í eðli sínu, að þessi áhugi sýni sig og komi fram fyrir
stjórnina fyrir munn fulltrúa hennar og landsins; og það því fremur,
sem hin mildu heítyrðí konúngs vors í allrahæstum úrskurði frá
1848 hafa sjálfsagt vegna krfngumstæðanna beðið efndanna leingur
en upphaflega var tílætlað. En á hinn bóginn þykir mer, að meiri
hluti nefndarinnar hafi farið of lángt, því það liggur, að mer virðist,
í augum uppi, að fyrst verour ao ákveða samband Íslands og Dan-
merkur, á~ur en nokkuð verour akveðíð um stjdrnarfyrírkomulagtð í
landinu sjálfu, og það verður aldrei nema í lausu lopti, ef eg IlHl

svo að orðí kveða, ef menn mí þegar fara að ræða um og ákveoa
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einstök atriði í stjrirnartilhögun landsins, meðan ekkert er korníð frá
stjórninni um samband þess og stöðu í heild ríkisins, auk þess a\)
þetta getur, ef til vill, bundið skoðun þíngmanna á því, þegar a\)-
fram kemur. Menn verða og fyrst a\) athuga efnahag landsins og
koma ser niður á því, hvort landið geti staðið straum af þessari
nýju og breyttu stöðu þess í ríkinu; þetta hefir nefndin ekki gjört,
og hún gat það ekki heldur, meðan jarðamatíð er ekki komið í
krfng og menn því ekki geta se~, hvort eða að hvað miklu leyti
tekjur Iandsins verðí auknar eða geti orM\) auknar. Þa\) atriði
skiptir augsýnilega mestu, hvort landið hafi efni til að standast
þann kostnað, sem leiðír af hinu umbeöna nýja stjórnarfyrirkomu-
lagi, því ef þa\) hefir þau ekki, þá verður líti\) úr framkvæmdinni,
eða með öðrum orðum, ,'i\) verðum þá a\) vera án hennar. Meiri
hluti nefndarinnar hefir í öllu verulegu fylgt uppastungum alþíngis
1853, og fyrir því vildi eg rá\)a til, að þíngi\) leti ser nægja eimíngis
að ánýja þessa bænarskrá sína þannig, að það haldi ser vil'l t.
uppástúnguatri\'Ji minna hlutans, a\) biðja stjórnina um að leggja sem
fyrst fyrir þíngi\) frumvarp um nýtt fyrirkomulag og stöðu Iandsins
í alríkinu, en þar á móti er eg því öldúngis mótfallinn, að þíngið
fari nú inn i hin serstöku atrlði málsins, meðan menn ekki vita,
hvernig fyrirkomulaginu á sambandinu milli Íslands og ríkisins
verður hagað, eða hvort Ísland, þegar þar að kemur, verður skoðað
sem skattland eða veitt sjalfstæðari staða ; þess vegna álít eg, að
ekki se nú annað að gjöra víð þetta mál en ao ítreka bænarskrá
alþingis frá 1853 með þeim orðum, sem minni hlutans fyrsta uppá-
stringuatríðí inniheldur.

V. Finsen: Hinn háttvirti framsögumaður áleit, að aatæður
minna hlutans væri ekki fullnægjandi fyrir agreíníngsatkvæðí hans,
og að það se ekki ljóst, hvers vegna minni hlutinn er nú vikinn
frá því, sem hann fellst á 1853. Eg held nú, a\) minni hlutinn
hafi í nefndarálitinu fullkomlega og greinilega skýrt frá sínum á-
stæðum, þannig að þær hljóta að vera öllum ljósar. Þa\) er satt,
a\) eg fyrir mitt leyti var samdóma nefndinni 1853 i nokkrum af
þeim atriðum, sem eg nú ekki gat fallizt á, og lýsi eg því einlæg-
lega yfir, a\) eg hefi síðan vi\) nákvæmari yfirvegun breytt meiníngu
minni i því tilliti. þetta á ser einkum stað um uppastringu nefnd-
arinnar um, að sett verði ein landstjórn á einum stað í Reykjavík,
sem eg allt af hefi skilið svo, að taka skyldi af amtmannaembættin.
Á móti þessu "ar eg ekki 1853, en vlð nákvæmari yflrvegun er eg
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síban kominn til þeirrar skoðunar, a'b mörg vandkvæði geta verið
við slíka rá'bstöfun og þykir mer varasamt að gjöra þessa mikil-
vægu breytingu, fyr en eg í öllu falli sæi, hvernig Þ"í yr'bi komið
fyrir í því einstaka. Hvað það snertir, að settur væri einn rá'bgjafi
fyrir íslenzk mál erlendis, þá snertir þetta spursmallð um fyrirkomu-
lagið á stjórn landsins, sem eg álít mjög vandasamt að segja hvernig
bezt ætti að haga, og sem eg fyrir mitt leyti ekki treysti mer til
að gjöra fullkomna eða ánægjanlega uppástúngu um, og skal eg a'b
eins benda. til, að ef ver hefðum þannig serstakan raðgjaía, þá mund-
um ver eins og Holstein og Sles,'ík, hvað snertir serstaka raðgjafa
þeirra, verða sjálfir að launa þeim rá'bgjafa, og að slíkur kostnaður
yr'bi lagður á landið, veit eg ekki hvort raða á til. Yfir höfuð
þykir mer mál þetta áhrærandi stjórnarfyrirkomulagi'b svo vanda-
samt, að eg álít það, ef ekki djarft, þá í öllu falli ekki rett hugsað,
í f,ieinum línum a'b ætla ser a\) taka fram uppástúngur um svo <Í-

rföanda málefni, uppástúngur, sem hljóta að vera mjög vafasamar í
eðli sínu og sem menn geta ei haft fullkomlega ljósar hugmyndir
um, og binda sig þannig, ef frumvarp kæmi síðar frá stjórninni.
Eg álít það rett og það er það verulegasta atríðl, a'b þíngið biðji
um löggjafarvald, og það með hreinum og berum orðum án þess
að bæta við nokkrum frekari serstökum uppástúngum, sem mikill
vafi getur verið um, og sem hljóta að draga úr a'baluppástúngunni.
Eg held því, að þínglð gjörðí réttast í, að setja einúngis fram þessa
einu aðalbæn um löggjafarvaldið, og eg vona þannig, a'b álit minni
hluta nefndarinnar verði tekið til greina. þa'b er nóg einúngis að
biðja um löggjafarvaldið, því hafi það feingizt, hefir um leið feingizt
undirstaða sú, sem öllu öðru í þessu efni má haga eptir. Áhrærandi
það, að dómsvaldið verði aukið, þá eru þar fyrir af minna hlutanum
í nefndaráIitinu gefnar nægar ástæður og skal eg því ekki fara fleiri
orðum um það.

E. 6. Kúld: þrátt fyrir þær upplýsíngar, sem eg nú fekk
hjá hinum 5. konúngkjörna þíngmanní, verð eg því ver og miður
að játa, að eg er enn svo tornæmur, a'ð eg skil ekki ástæðu minna
hlutans fyrir ágreiníngsatkvæ'6i hans. Hann gjörir rað fyrir frum-
"varpi frá stjórninni í þessu efni, og eg get ekki betur skilið, en a'b
þíngi'b geti eins talað um þau seinna meir, ef einhverjir gallar kynni
að vera :i þeim, þó að það nú sendi stjórninni uppástringur í þessu
efni. Með tilliti til þess, sem hinn heiðraði þíngmaður úr Nng-
eyjarsýslu mælti, þá skal eg [áta það, a\) eg með me'bnefndarmönn-
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um mínum var lcingi ao sætta mig ,iú þetta nafn alþingi í staðinu
fyrir þjóMnnd; nú höfum Vel' líka Ieíngíb ný og frj.ilslegrl kosn-
fngarlög, og nýjar kosníngar eru nú fyrir hendi. Af anglýsíngunnl
frá 1852 er ao ráoa, ao stjórnin þykist vera búin að efna heit sín
við oss. þó nýjar kosningar fari fram, munu margir þeirra, sem
nú sitja lÍ þíngi og eru orðnir vanir a'b Líst "iú þetta mál, verða
kosnir aptur og þeir munu ekki þá fremur en nú liggja á liði sínu
í þessu mikllvæga málefni, og því get eg ekki se'b neitt á móti

því, ao biðja stjórnina, að leggja það fyrir alþingi, en ekki beinlínis
að biðja um þjdðfund, m eð því eg held, n'b þetta mál verði þess
þíngs einasta verkefni. Í tilliti til þess, sem hinn 2. konúngkjörní
þingmaður mælti, þá finnst mer þar í vera mótsögn, þar sem honum
mí finnst nefndin fara of lángt, þó uppsatúngur hennar se hinar
sömu í þessu máli og þær voru 1853, og þá var hann því sjálfur
meðmæltur ; meiri hluti nefndarinnar hefir og í öllum verulegustu
atriðum fylgt uppástúngu minni, sem þíngíð fðkk nefndinni til með-
ferðar. Ao hann vill ekki biðja um dömsvaldíð, það kemur mer
nú reyndar ekki á óvart, því það strandar á sama skerinu, sem svo
margt annað, nefnilega fátæktinni, og það er vana viðharan. En
eg se ekki, hvers vegna menn vilja ekki flýta því svo míkið sem
auðið er, því þetta kemur þó fyrir einhvern tíma, og eg hefi ein ga
vissu fyrir, ao efnahagur vor verði þ;i breyttur til batnaðar, Hann
talabí og um, ab stjórnin mundi leggja frumvarp fyrir þíngið, en
mer getur ekki betur skilizt, en það gæti komið stjórninni vel, að
þíngíð sendi henni uppástúngur sínar í þessu efni, svo hún geti

valið um, hvað hún vill af þeim taka og hverjum hún vill hafna
af þeim.

Forseti: þar ekki taka fleiri til máls, álít eg þessari undir-
búníngsumræðu lokið,

Kemur þá, samkvæmt dagskránni, til ályktarumræðu og at-
kvæðagreiðslu málið um gufuskípsferðír milli Íslands og Danmerkur.
Eg hefi láti'b prenta atkvæðaskrá í málinu og vona eg, að allir þing-
menn hafi hana fyrir ser.

At k v æ ð a s k r a
í málinu

um gufuskipsferðir milli Íslands og Danmerkur.
Uppástúngur nefndarinnar:
I. Ao alþíngi láti í ljósi það iilit, að hin umrædda guíusklpsfcrb
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mundi verða mjög æskileg fyrir Ísland, og að þíngi'ð mæli fram
með við stjórnina, a\) te\)ri ferð verðí komið á, þannig:

a, að ferðir gufuskípsíns verði fast ákveðnnr og fyrirfram auglýstar.

b, að ferðum þessum verði hagað svo, að það fari héðan í fyrsta
sinni <Í ár i hverju ekki seinna en her um bil um miðjan marz-
mánuð.

e. 1. Breytíngaratkvæðí E. 6 Kúld«: að ekkert brefbur'ðargjald

verði tekið fyrir bréf milli Íslands og Danmerkur.

2. Varauppástúnga E. O. Kúlds: Ef brðfburbargjald verður
tekið, þtí verði það ekki hærra en 4 skild. fyrir einfalt bréf',
eða eitt Irímerki.

:L Nefndin: að ef bréfburbargjald yrði heirntað milli Íslands og
Danmerkur, verbi þao ei hærra en 18 sk. fyrir einfalt bréf',

sem borga mætti með 3 póstfrímerkjum, samkvæmt lögum
ll. marz 1851.

d. Nefndin: ao taxti verði ákveðinn á ílutníngskaupí á bögglum og

sendíngum.
r, Sama: að skipið verði laust víð sklpaafgreiðslugjöld í Rcykja-

vfk nema hafnargjald og gjald fyrir áteiknan skipaskjala, sam-
kvæmt lögum 15. apríl 1854 § 8.

t, Sama: að sklplð greíðí 2 ríkis dala Ieíðarbrðfsgjald, samkvæmt
lögum 15. apríl 1854 § 6, fyrir 80 lestir í hverri ferð, eða %
lestarrúms þess, er haft verður til vöruflutnínga.

9, Sama: a\) skíplð, ef því verbur við kornið án þess að raska
íerðunum, fari á leíð sinni inn á Eskifjör'ð í Suður-Múlasýslu.

II. Sama: a'ó þínglð bi'óji stjórnina, a'ð póstgaungunum her á landi
verði, a\) því leyti því verður víð komið, til brá'ðabyrg'ða hagað
samkvæmt gufuskípsferðuuum, þegar þær komast á, þangað til
frumvarp til reglugjörðar um póstgaungurnar her á landi yr'ði
lagt fyrir Þíngi'ó 1859.

Frcunsiiqumaður (F. Finsen): Vegna breytíngaratkvæbls þess,
er gjört hefir verið vi'ð uppástúngu nefndarinnar um brðfburðargjaldíð,
skal eg leyfa mer að skýra nákvæmar frá, hvernig á póstfrímerkjum
þeim, sem á atkvæðaskránní eru nefnd, stendur. Eptir lögunum um
póstgaungur í Danmörku frá 11. marz 1851 kostar hvert einfalt bréf
6 skk., þegar borgað er út í hönd, en í stað þess a'ð borga bur'ðareyri
með peníngum geta menn líka keypt þessi póst frímerki, sem kosta
4 skk. hvert, og gilda sem burbargjald fyrir eitt einfalt brðf, og eru frí-
merki þessi litlir pappírsmiðar eta stimplar, sem pÓllts~jórnin gefur
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út og sel nr, með lími öðru megin, svo klína nui þeim ;í víssan ;;t,af :í.
bréfið ; getur maður íelnglð af þeim heilar arkir og nui klippa ar
þeim, eptir því sem :i þarf að halda, einn ebn fleiri mlða ; fæst þetta
til sölu hj,í póststjórninni og í ýmsum sölubúðum erlendis, og færi
þau a~ tíðkast her, er einginn vafi um, a~ þau mundi f;íi't einnig
hjá kaupmönnum og lausakaupmönnum her, því auðvitað er, a~ allir
mundi ritvega ser þessi frímerki, þar sparnaðurinn er svo mikill.
Nefndin gekk nú út frá sem sjálfsbgðu, ao bréfhurðargjald yrði ,tl'>
greiða, því það munu eingin dæmi til neinstaðar, að bréf se send
með pdsturn kauplaust, og stakk hún því npp á þessu brðfburðar-
gjaldi, er henni þótti hæfilegt og rett, en þó nefndin má ske hefbl
getað faríb fram á. minna en 12 skk., viroist það þó á hinn bóginn
liggja nærri, að 4 skk. er fremur of lítið. A~ ö~ru leyti þykir nefnd-
inni þessl uppáetringa ekki mikilsverð, því óhætt er a~ gjöra r.íð
fyrir, a~ stjórnin gefi her a~ hítandi akvarðauir, svo hagkvæmar fyrir

almenníng, sem fremst má verða, og er víst óhætt no gjöra rá~ fyrir,
a~ brðfburðargjald það, er stjórnin setur, verðl heldur lágt en hátt,
því reynslan er þegar búin að sýna. það í mörgum löndum, <1~ þó tekj-
ur þær, sem af brðfburðarkaupi koma inn, þar sem menn hafa sett
brðíburðargjaldíð mjög lágt, eða sett það nríklð niður, kann sk e í
fyrstunni minnki, hafa þær þó síðar meir aukizt þess meir við það,
að brðfburðargjaldíð hefir verið sett niður, því vegna þess hafa þá

þess fleiri brðf verlð skrifuð, Nefndin er því fús til að taka aptur
uppástúngu sína, sem stendur lÍ atkvæðaskránni undir e 3, ef vara-
þíngmaður Snæfellínga einnig vill taka aptur breytínguratkvæðl sitt
e 1, og varauppástúngu sína e 2, ef það að öðru leyti ekki liggur

í hlutarins eðli, a~ þetta falli burtu, þegar nefndin tekur aptur uppá-
stúngu sína, og skora eg því á hinn hefðraða þíngmann, að hann

skýri frá, hvort hann undir þessu skilyrðl vilji falla frá breytingar-
atkvæði sínu og varauppástúngu.

E. Ó. Kúld: Eg vll ekki taka aptur uppristungu mína undir
e, 1., en þar á móti varauppdstringu mína e, 2. (P. Pétursson : Eg
vil þá taka þessa varauppastúngu að mer). Fyrst eg er staðinn upp
á annað borð, þá vil eg lýsa því yfir, a~ eg vil helzt ekkert bréfa-
gjald hafa, þVÍ eg álít það se innifalið í þeim 5000 rdl., - ef mig
minnir rétt, - sem Íslandi er talið til útgjalda til pöstskipsferða
milli Íslands og Danmerkur. Vmvíkjandi frímerkjunum verð eg að
geta þess, a~ það muni verða töluvert meiri kostnaður "i~ þau, en
nefndin hefir retlað, því þó þau væri her til sölu hjá kaupmönnum,
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þá get eg tpkiii þa'i' dæmi : ef eg bý upp til sveita og veit ekki,
livort eg muni skrifa nokkurt href til Danmerkur eiia ekki, þegar
rg fer einu sinni ii ,íri í kaupstabínn, en mí kemur það fyrir, að eg

verð aii skrifa, og vilji eg setja frímerki á bréfið, þá verð eg að
sækja það í kaupstaóinn, og þá vil eg spyrja, hvort það muni ekki
kosta mig fulla 18 skildínga. Af þessum ástæðum kem eg til þess,
<10 vilji eg hafa nokkurt bréfagjald, þá megi það ekki vera hærra
en 4 skidíngar; eg get þá heldur ekki skilið, að tekjurnar af bréfa-
scndíngunurn verði minni fyrir það, þótt bréfburbargjaldlð verði sett
lágt þVÍ reynslan hefir sannað, al'l því lægra sem bréfagjaldið er,
þVÍ fleiri bref verða skrifuð. En þa\) finnst mer eingin astæða til
ao taka bréfngjald, þótt tómir kaupmenn og embættismenn sendi
bréfin, því mer finnst það vera vert al'l hlynna eins vel að þessum
stiHtum og öðrum, enda mun hvorugri veita af sínu, heldur en
mönnum í annari stöðu.

Framsiiqunuiður : ~Lí eg spyrja hinn háttvirta forseta, hvort
breytíngaratkvæðíb e 1. geti staðlzt, þegar nefndin tekur uppástúngu
sína e 3. aptur ?

Forseti: Fyrst nefndin kvaðst ekki taka uppástlÍngu sína aptur
nema með vissu skilyrði, og þetta skilyrði er ekki uppfyllt, þ,i verð
eg a'ð rilíta, að uppásuinga nefndarinnar e 3., meðan nefndin tekur
ekki uppástúngu sína aptur skllmalalaust, standi enn, og því getur
breytíugaratkvæðíð e 1. kornið til atkvæða, Eg veit ekki, hvort

hinn lliíttvil'ti (ramsögumaðu1' hefir nokkuð að athuga vil) þetta?
Frarusiiqumoður: Eg hefi ekkert að athuga viii það, er hinn

háttvirti [orseti sagbí. Hvað þVÍ víð víkur, er hinn heiðraði þíng-

Illaour Snæfellínga sagði, að kostnaðurinn vi'ð pdstsklpsferðímar mí
vrerl 5000 rdl., þá er það ekki reit, því kostnaðurinn nemur ekki
meira en nokkuð á fjór'ða þúsund dali. Ekki get eg heldur ímynd-
a'G IIIe!", aii örðugt yrbí að ritvega ser frímerki, því eins og eg iiiiur
gat IIlll, verður það hægt að Ma sig lít eða byrgja eig með þeim á
undan, jafnvel fyrir mörg ár, og þegar frímerkin væri komin á og
lllenn færi aii venjast þeim, þá er líklegt, að eins hægt yrðl a'i'l brúka
þau her á landi, þegar reglulegar póstgaungur eru komnar, eins og
annarstaðar, þaii, sem farið el' fram á í breytíngaratkvæði e 1. (atkvæða-
skr.í (:, 1.), álít eg ekki rðtt að biðja um, því það verbur víst ekki

t ckið til greina, eptir því sem nú stendur á, og eg held, að menn
ætti ekki ab skorast undan þessu sanngjarna bréfburðargjaldl, sem
al:'t.a(\ar :1 ;opr stað í öðrum Iiindum. Jha'ð því vi\) víkur, aii bréf-
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hurðargjaldið se :iheOi() of hátt af nefndinni, þá skal eg ekki mót-

mæla því, ao stjórnin kunni ab .ákveða það lægra, jafnvel þó eg á-
líti, að það, sem nefndin hefir stúngíð upp á, se hæftlega tíltekið ug
sanngjarnt.

G. Brandsson: Jafnvel þó hinn háttvirti [ramsiiqumaðu« hali
reynt til a() skýra fyrir mönnum mál þetta, þ,í er eg þó í nokkrum
vafa um póstfrímerki þau, sem talað er um; þau eiga, segir hann,
að borga st með 4 skildíngum hvert. Á sú borgun þá ao lenda hjá
póststjórninni í Danmörku? Mer skilst Mn geti ekki korníð ao haldi
þeim, sem bréfin ber, því eingin inntekr getur honum verið í bréfa-
sneplum þeim, sem límdir eru iÍ sendibrðfin, þó þeir se keyptir fyrir
4 skildínga hver, því fyrst mun óhægt að ná þeim af bréfunum, og

svo munu þeir þaðan af úr gildi geingnir; það hlýtur því eptir minni
meiníngu ao Hra svo, að póstmálastjórnin hafi einkaleyfi ao búa þau
til og selja, og er þá víst talsverður hagur ao því fyrir póstm:íla-
sjóðinn, svo ef Ísland feingi hluttelmíngu í slíkum ágó()a, þá held
eg ekkert ,í móti því, að þetta kæmist á her eins og annarstaðar,
því það ætti þá a() geta orðið til þess að spara mönnum peninga-
sendíngar með bréfum þeim, sem þnnnig yrðí flutt, auk þess sem
það, er þannig yrðí borgað inn í pdstmálasjdðlnn, ætti að geta höggvið
skarð í póstskípslelguna.

Framsögumaður : Póststjórnin lætur búa til, gefur lít og selur
frímerkin. Menn kaupa þau, á()ur en menn senda bréfin, og rennur

það fe, sem kemur inn fyrir þau, í sjóo póststjórnarinnar, og er þetta
ekki annað en að menn borga bréfhurðargjaldið fyrirfram. Gjaldio
fyrir póstfrímerkin er þannig beinlínis sama og brðfburbargjald ; það
rennur í konúngssjóNnn og miðar þannig til ao höggva skurð í
kostnaðinn víð póstferðirnar.

J. Sigurðsson: A()ur en eg er krafinn til atkvæða í þessu máli,

vildi eg líka glöggva mig <Í þessum 2 meiníngum, sem fram. eru
komnar í þínginu, nefnilega nefndarinnar og hins háttvirta þíng-
manns Snæfellssýslu um brðfburðargjaldíð, og verð eg að geta Þes::;,
að eg hefi tekið svo orð hins hefðraða framsögwnanns, U() mciníng
nefndarinnar sð, a() bréfburðargjaldíð renni í konúngssjóð. Nii þyk-
ist eg vita, og eg býst við, al'> fleiri þíngmenn gjöri ser í grun, aG
þegar Íslendíngum verði ætlað al'> sj:í um fj,írhag landsins og ~l'gja
álit um útgjöld þess, þll verði því ætlað að bera einhvern deil af
kostnaði þeim, sem flýtur af þessum gufuskips- eða pöstsklpsfcrðurn.
Nú hefi eg skilið svo nefndina, al'! hún mel'! þessu hrðfburðargjaldl

261



væntist a~ fá nokkra ínntekt fyrir landið, "em gæti lett pústskips-
ferðakostnaðinn að Íslands hálfu. Be nú þessi meiníng mín rétt, þá

þykir mer ekki svo mikið varið í breytíngaratkvæðlb littera e, eður
hii~þá, sem legðist á þá stöku menn, sem hefði gagn af, eða þyrfti
a'O senda bréf til Danmerkur, að eg ekki vílji meta meira hag fö~ur-
landsins og relkníuga þess, því þa'ð mun líka hafa nóg með sitt a'O
gjöra, ekki síður en þeir, sem þurfa að senda bréfm, því það er ekki
heldur nýtt, a'O sá, sem af einum hlut vill hafa eitthvert gagn, þurfi
a'O leggja fram dálítinn kostnað ; eptir Illinni rneiníngu verð eg því
a'ð gefa mitt atkvæði samkvæmt nefndarinnar uppástringu.

ll. Kr. Frið1'iksson: Mer finnst hinn heiðraði þínginaður úr
MýrasÝ:i11l hafi skilið nefndina rétt, að brðfburðargjaldíð komi upp í
þá 10,000 rfkisdali, sem gufuskípsferðirnar kosta. Eg get ekki se'ð
neitt á móti uppástringu nefndarinnar, a'ð ákveða 12 skildinga gjald
fyrir hvert bréf, því hún hefir einúngis stúngíð upp á því til að

gil·tnt fyrir, að það verði hærra, og í sannleika ern 12 skk, ekki of
hátt. Alstaðar í Danmörku er brðfburðargjaldíð jafnt, nefnilega
4 skk., en sömu lög gilda eigi fyrir hertogadæmin nema í Slðsvík.
:Þegar bréfið fer út úr ríkinu, er gjaldið hækkað, og: eins þegar
þall fer til Holtsetalands :Þa'ð er ekki líklegt, a'ð þeim mun
fleiri bréf verði send héðan, þó brðfagjaldlð lækki, að þab nemi
nokkru til all auka tekjurnar, en það er her í þessu sem öðru,

all menn vilja gjarnan hafa hagnaðinn, en ekkert gefa fyrir hann,
og það er auðséð, a'ð sömu hugsun hefir hinn heiðraði þíngmaður
SlIæfcllínga.

P. Petu1'sson: Mer virðist, að nefndin heldur hefði átt að leiða
hjá ser, ab stínga upp ii nokkru brðfburðargjaldi, því þar til hafbl
nefndin einga hvöt, og var því óþarfi fyrir hana a'ð hrelfa því. Mer
virðist ekki meiri nauðsyn til þess bera, að nefndin setji vissan taxta
;l bréf, fremur en á böggla, og vil eg því helzt vera á móti nefnd-
aruppástúngunni um breíaburðarkaup , og breytíngaratkvæðínu og
allri greininni um bréfaburðínn, því, eins og eg sagðí, hafbí nefndin
ekkert tilefni til að hreífa þessu. Nefndin hefir reyndar sagt, að hún
hafi stúnglð npp á svo lágri borgun, sem henni "ar mögulegt, eu
þessu gct eg ekki verið samdóma, því 18 skildínga kalla eg háa borg-
Ull. Mér virðist því nefndin einúngis hafa spillt tíl, með því a'ð vera
ao gefa bcndíngu um það, hvað háa borgun mætti heimta, því eg
þykist viss uni, a'O stjórnin, ef hún <Í annað borð nokkurt brðfburð-
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argjald vill ;ík"e'Oa, muni gjöra það svo lágt og sanngjarnt, "em
henni er mögulegt.

Jón Guðm9mdsson: Mer þykir það skrítilegt, aÐ hinn háttvirti
konúngkjörni þingmaður skuli vera að finna að brðfburðargjaldlnu
hjá nefndinni, þar sem hann þó er pottur og panna að þessu öllu-
saman (P. Petursson: nei), því hann vildi taka upp breytíngaratkvæði
varaþíngmanns Snæfellínga (P. Petursson: e, 2.) og 3. (P. Peturs-
son: Eg vil bíbja forseta að skera úr því), þegar uppástúngu-
maðurinn sjálfur lézt ekki ótillei'ðanlegur til að taka þau aptur, það
er að vísu svo, að reiðari gufuskipsins (Koeh) getur ekki krafizt neins
flutníngskaups undir þau bréf, sem fara í péstkössunum, því fyrir að
flytja þá á milli, hefir hann áskilið ser þessa 10,000 rd.; en þaö má
raðgera, að hann fái þar a'ð auki tiI flutníngs mörg bref utan tösku,
og flutníngskaupíð undir þau bréf vildi nefndin akveða til bráða-
byrgbar, þángað til frumvarp kemur frá stjórninni um póstgaungur lÍ

Íslandi, og vildi nefndin slá varnagla fyrir því, a'ð brðfburðargjaldið
yrðí of hátt. þa'ð er öðru máli að gegna með bögglana, því
stórkaupmaður Koeh áskilur ser að taka aukaborgun undir þá, og
því vildi nefndin sjá um, að hann ekki ætti kost á að ákveða það,
eptir því sem honum litist sjálfum í þann og þann svipinn. Eg
held þa'ð se ekki svo mikil vandkvæði á því a'ð eignast þessi frí-
merki, eins og þíngmaðurínn úr Snæfellsnessýslu gerði orð á; það
mætti sjá svo um, að þau væri fáanleg í hverri sölubúð á landinu;
og ekki eru menn her vanir því, að gjöra ser fer'ðir í kaupstaðinn,
í hvert sinn sem menn þarfnast einhvers smávegis, 1. d. til a'ð kaupa
spil til jólanna og kaffibaun í bollann sinn, pappír í sendibréf og
þess konar, heldur byrgja flestir sig upp með slíkt strax á sumrin
fyrir allt ~íl'Í'ð.

Konúngsfulltrúi: Eg hefi ekki á'ður tekið til máls þessari
sök, af því mer fannst álitsskjal nefndarinnar vera svo greindarlega
samið, eins og menn framast geta vænt af þessu þíngi eptir kríng-
umsræðum. En af umræðum þeim, sem her hafa or'ði'ð í dag, vil
eg einúngis taka það fram, a'ð eg held bezt fallið, a'ð þíngíð felli
uppastúngurnar undir tölulíð e 1 - 3 um bréfaburðargjaldíð ; því það
má telja víst, að stjóruin muni setja það svo lágt, sem framast eptir
kríngumstæðunum verour mögulegt, og umræður þær, sem her eru
orðnar um þetta atriðí, eru nóg bendíng fyrir stjórnina til þess al)
sj.i, hver al) se vilji þíngmanna í þessu efni.

P. Sigurðsson: Eg vil geta þess, a'ð nefndin hefir ekki beNo
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1I1l1 brefburðargjald, all það yrði fast akveðíð, því það er skýrlega
tekið fram í nefndarálitinu, a'ð nefndin slær einasta þann varnagla,
a'ð ef brðfburðargjald yrði áheNIl af stjórninni, þ,i ætti ekki borg-
un fyrir þau a'ð ákveðast hærra en nefndarálitill til tekur, en þar á
móti hefir hún ekkert tekill fram, hvað það skyldi vera minnst, því
þar um finnst ekkert tilteklð í nefndarálitinu. Eg er nú annars helzt
kominn :i þá skoðun, all þetta atriði falli öldúngls burt úr nefndar-
uppástúngunum, því það eigi réttar við, all ræða um brðfburbargjald
þetta, þegar frumvarp væri lagt fyrir þíngíð um fyrirkomulag póst-
málefna í landinu sjálfu.

Ö. Sívertsen: Mer finnst það auðraðíð, all íþessu máli er bezt
all víkja öllu fram hjá ser, þangað til frumvarp kemur frá stjórn-
inni um póstgaungur og bréfburðargjald, því eins og hinn hæstvirti
lwnúngs(ulltrúi sagði, verður gjald þetta víst ákveðíð svo lágt sem
mögulegt er. Ekki get eg betur skilið, en það all inn leiða frímerki
se ýmislegri torveldni undirorpið, þar sem her er svo strjálbyggt og
víba langt í kaupstabína, og óvíst tel eg, að menn híngall og þáng-
a'ð út um landið viti ætíð, hvort ella hvar frímerki þessi eru fáan-
leg; því mun eg ekki gefa mitt atkvæði fyrir þeim.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, álít eg þessari
.ílyktarumræðu 10kiO, og bill eg því þíngmenn að gánga til atvæða.

Swan voru atkvæði greidd og fóru þau þannig:
1. Uppástúnga nefndarinnar samþykkt í einu hljébi,

a, samþykkt í einu hljó'ði.

b, samþykkt með 20 atkvæðum,
e, 1. Breytíngaratkvæðí E. Ö. KtUds fellt með 17 atkv. móti 2.

2. Varanppástringa E. 6. Kúlds felld með 16 atkv. móti 3.
3. Uppástúnga nefndarinnar felld með 14 ath. móti 4.

d, samþykkt í einu hljó'ði.
e, samþykkt með 20 ath.
(, samþykkt í einu hljóði.
g, samþykkt í einu hljéðí,

II. Uppástúnga nefndarinnar samþykkt í einu hljéðí.
Forseti: Eg skal birta í kvöld dagskrá til fundar á morgun.

Fundi slitið,
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24. júlí fjórtándi fundur.
Allir á fundi, nema hinn 1. konúngkjörni þfngrnaður, er haf'6i til-
kynnt [oreeta, að hann ekki gæti kornið á þíng í dag, og hinn 6.
konúngkjörni þíngmaður, sem enn þá var sjúkur. þíngbók frá síð-
asta fundi lesin og samþykkt.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur þá fyrst til undirbúníngs-
umræðu kominglegt álitsmál um breytíng á hinum íslenzku fiskiveiða-
lögum. -- Let forseti síðan afhenda skjöl málsins framsögumanni
nefndarinnar, hinum 3. komingkjörna þfngmanní, og las hann upp á-
lit nefndarinnar, svo hljöbanda :

"Þegar konúngsfulltrúinn hafði, samkvæmt allrahæstum úr-
skurði 27. maí þ. á., gjört alþíngí kunnuga áskorun hinnar keisara-
legu frakknesku stjórnar um, að mega stofna á Dýrafirði í Ísafjarðar-
sýslu fiskivcrkunarhús, og kvatt þínglð í því tilliti til, að taka til
íhugunar og gefa álit sitt um, að hve miklu leyti áetæða se til, að
veita þegnum útlendra þjó~a leyfi til þess, að reisa á Íslandi fiski-
verkunarhús og með hverjum kjörum, ef þíngið fellst á það, samt
hverjar breytingar virðist ástæ~a til a~ gjöra í þessu skyni á lög-
gjöf þeirri, sem nú gildir um þetta efni =» kaus þíngib oss undir-
skrifaða í nefnd til að íhuga þetta mál og afhenti oss í því skyni
síðan samtals 5 bænarskrár úr ýmsum héruðum, áhrærandi sama
málefni, með alls 579 undlrskriptum, og skulum vér nú leyfa oss að
segja álit vort um rnalið á þessa leíð :

Meðan hin íslenzka verzlun var eínoknð, var þeirri reglu ávallt
fylgt af Danmerkurstjórn, að eptirláta þeim fiskiveiðar undir ÍSlandi,
sem höf'6u tekið verzlunina til leigu, hvort heldur þetta voru ein-
stakir menn, eða verzlunarfélog ; og þegar verzlunin með opnu breti
18. ágúst 1786 var hítin laus Ym alla þegna Danakonúngs, var
þeim einnig áskilinn rðttur til fisklvelðanna, en öllum útlendum
þjó~um bannað að fiska undir landinu sjálfu (sbr. Pl. 18. ágúst
1786, 4. gr.). þessar ákvarbanir voru ítrekaðar í tilskipun 13. júní
1787 um verzlun á Íslandi og er þar í 2. gr. akveðíð, ))a~ sam-
kvæmt tilskipun 1. apríl 177 fi og PI. 18. :lgúst 1786 skuli þa~
harðlega vera bannað skipum allra útlendra þjó~a, nema í nauðsyn,
að sigla inn.á firði, víkur og hafnir landsins, þar e~ þau ella verði
gjör~ upptæk, og megi eingir utanríkismenn dirfast að fiska undir
landinu) eba verka fisk sinn annaðlivort á landi eða lí þeim eyjum
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og skerjum, sem hjá landinu líggi". Me~ tilskipun 11. september
1816, sem ley~i utanrikismönnum með vissum skilmálum að verzla
her á landi, er eingin breyting gjörð á þeim ákvörðunum, sem

gjörðar eru i tilskipun 13. júní 1787 um fiskiveiðar og fiskiverkun
utanríklsmanna, ne heldur í lögum 15. apríl 1854, um verzlun á
Íslandi, sem þó leyfa útlendum fiskimönnum að fara inn á hafnir
og kaupa þar nauðsynjar sínar, en banna, að utanríkismenn megi
byggja skúr, tjöld, eða byggingar á landi (sbr. 3. gr.). Af þessu
er það auðsætt, að eptir þeim gildandi lögum er útlendum þjóðum
gjörsamlega bönnuð öll fiski verkun á íslenzkri lóð, hver aðferð sem
til þess kynni að vera hö~. - Þegar nú spurt er um, hvort ástæða
muni vera til að breyta hinni þannig gildandi löggjöf i þessu tilliti,
þá ber þess að gæta, að hin aöumefndu lagaboð frá 11. september
1816 og 15. apríl 1854 hafa haldið spurníngunni um flskíveíbar
og fiski verkun að öllu leyti fyrir utan verzlunarmálið, og sýna
þannig, að hvorki hefir stjórnin sjálf ne heldur Íslendíngar álitið
raolegt, að breyta þeim ákvörðunum, sem löggjöfin af 1786 og 1787
hefir þar um sett, og þegar ver gætum að asigkomulagt landsins,
eins og það er nú, sj;ium ver ekki neina ástæðu til breytingar á
þeirri grundvallarreglu, sem löggjafinn hefir fylgt í þessu efni. Þegar
þetta mál eingaungu er skoðað frá sjónarmiði landsins, liggur það
sem se næst fyrir að íhuga, hvort landið geti haft nokkurn veru-
legan hagnað af því, að það bann, sem nú liggur á útlendum þjó~-
um í tilliti til flsklveíða og fiskiverkunar, se numið úr lögum, og

getum ver ekki betur seo, en ao þetta hlyti að verða landinu til
hins mesta éhagnuðar, ef það væri gjört takmarka- og skilyrðis-
laust. Eins og þinginu er kunnugt, eru fiskiveiðarnar næst fjár-
ræktinni helztí atvinnuvegur landsins, og á seinni árum eru lands-
menn sjálfir farnir að koma upp þi!juskipum, ekki einúngis til há-
kallaveiða, heldur og til fiskíveíða. Væri nú SIÍ breytíng gjörð á
hinni gildandi I1iggjöf, að útlendum þjéðum skyldi her eptir leyft
ao fiska á flsklmíðum undir landinu og verka fisk sinn á landi, þá
eru öll líkindi til, að voldugar utanríkisþjöðir , sem nú senda
skip til fiskíveiða híngað undir landið, mundi nota ser þetta leyfi,
sem þeim yrði til hins mesta hagnaðar, og jafnvel auka fiskiveið-
arnar lángt fram yfir það, sem mí er, þegar þeir ætti kost lÍ að
verka fiskinn her á landi, og gæti sent hann verkaðan með gufu-
skipum og öðrum flutningaskipum á útlenda markaðí ; en af þessu
mundi leiða, ekki eirningís að fiskiveiðar Íslendinga á bátum mínnk-

266



aði og smá-eyddist, heldur einnig, að hin íslenzka fiskiverslun
gjörsamlega kærníst í hendur útlendra þjóða, með því þær líka hafa
betri tilfæríngar, meiri kunnáttu og margfalt meiri fjárafla og vinnu-
krapta til að verka fiskinn, heldur en Íslendíngar, og þar að auki
stór skip til fískíveíða, hvar fiskurinn undir eins verður skorinn upp
og hreinsa 'bur, sem ekki er hægt að koma vi'b á íslenzkum skipum;
svo þó landsmenn af samneyti víð aðrar þjöðír lærbi a'b verka
fiskinn betur, en þeir nú kunna, mundi slík kunnátta ekki geta
korníð þeim á'b haldi, sízt meðan þeir verða a'b fiska á sínum eigin
smáu bátum. A'b vísu kynni þeir a'b geta feíngið atvinnu á fiski-
duggum og víð fiskiverkun utanríkísmanna, en ver getum ekki áliti'b
það hagnað fyrir þá, að verða daglaunamenn annara, í sta'b þess
a'b vera, eins og nú, frjálsir menn og hafa sinn eiginn atvinnuveg,
sem smámsaman er a'b eflast. En auk þess sem það hlyti a'b kyrkja
þenna aðal-atvinnuveg landsmanna og hafa eyðileggjandi áhrif á
fiskiverzlunina héðan yfir höfuð, ef það bann, sem mí liggur á út-
lendum þjóðum í áðursögðu tilliti, yrðí numið úr lögum, þá gæti
naumast hjá því farið, n'b það leiddi af ser margfalda óreglu, eða
hefði að öðrum kosti í för meb ser afarmikinn kostnað, er þyrfti
til að auka lögreglustjórnina alstaðar, þar sem útlendar þjéðlr bygg'bi
ser fiskiverkunarhús "i'b sjávarefðuna og tæki ser bólfestu. því það
yr'bi al'! vorri ætlun ómögulegt fyrir hina útlendu yfirmenn að reisa
nægar skorður vi'b því, a'b landsmenn verði ekki fyrir óskunda og
yfirgángi í margföldum víðskiptum sínum við hina útlendu fiskara
og fiskiverkunarmenn, auk þess sem það virðíst miður sæmanda,
að fela útlendum þjóðum á hendur að vernda réttíndi danskra þegna,
eins og það mundi valda óþolandi óvissu og ruglíngi í rettarástandi
Íslendínga í viðskiptum þeirra víð þessa útlendinga, ef þeir ætti a'b
sækja rétt sinn í hendur þeirra eptir útlendum lögum. En af þessu
mundi þá leiða, a'b það yr'bi óumflýjanlegt, a'b senda dönsk herskip
híngað á ári hverju, sem færi til og frá kríngum landið og hefði
eptirlit með utanríkismönnum, einkum þar sem þeir ætti fiskiverk-
unarhús, og þar a'b auki gjöra hina innlendu lögreglustjórn svo
öfluga og kröptuga, n'b hún fullkomlega geti gætt réttar landsmanna;
en þetta hlyti a'b verða bundið ærnum kostnabí. Af framantöldum
ástæoum verður nefndin a'b rá'ba þínginu frá, a~ biðja um, a'b hin-
um nú gildandi lögum, er leggja bann á fiskiveiðar útlendra þjóoa
undir Íslandi og fiskiverkun á íslenzkri Mo, se breytt yfir höfuð og
skilyrðislaus~ og virðist oss því síður nauðsyn til að nema þetta
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bann þannig IÍr lögum, sem við hliðina <i ÞYÍ standa önnur lagaboð,
sbr. tilskipun 17. nóvember 1786, er gjöra utanríkismönnum hægra

fyrir her en í flestum öðrum löndum, að setjast her að og vinna
innlends manns réttindí. Og fyrir þá, sem vilja nota ser þetta leyfi
hverfur það bann, sem Higgjöfin hefir lagt á fiskiverkun útlendra her.

En þ6 að nefndin ekki geti fundið ástæðu til, að þessi löggjöf
verði upphafin yfir hiifuð að tala, þá má þö hugsa ser, að þau hagn-
aðarboð kynni að koma frá einstökum þjóðum, að það væri ástæða
til að veita þeim sérstaklegt leyfi til þessa eða undantekníngu frá
lögunum með vissum skilmálum, og skulum Ver leyfa oss stuttlega
að minnast á það helztu, sem oss, ef svo bæri undir, virðist ser í
lagi þ,í ætti að taka til greina, og er það þetta: að nýr og ábata-
samur markabur opnaðíst fyrir íslenzkar vörur í því landi og að
ójafnaðartollur á íslenzkum vörum væri af tekinn í ldndum þeirrar
þjóðar, sem færi fram á að öðlast slíkt fiskverkunarleyfi ; að slík
fiskverkunarstefnan og fiskimenn þeirrar þjóðar, sem þetta leyfi yrði
gefið, megi kaupa fisk af Íslendingum og aðrar vörur þeirra, en
opnaði þeim á móti aðflutuínga og verzlun á ýmsum vörum; að
sú þjóð, sem leitar þessa leyfis, tiltaki fyrirfram stað, stærð og
fyrirkomulag þeirrar fiskíverkunarstofnunar, er hún vill fá no reisa;

að lögreglustjómin á þessum stöðum væri svo efld og aukin, og
aðrar þær ráðstafanir gjörðar af stjérnínni, að þetta mætti virðast
í alla staði tryggjanda fyrir réttindi Íslendínga í viðskiptum þeirra
við þessa utanríkismenn, án þess þetta leiddi af ser nokkurn veru-
legan kostnaðarauka fyrir landið.

Þegar mí. er litið til þeirrar áskorunar hinnar keisaralegu frakk-
nesku stj6rnar um að mega stofna fískiverkunarhús á Dýrafirði,
sem lwnúngsf'Ulltrúinn hefir birt þínginu, og hún er borin saman
við þaö, sem her er tekið fram, þ.í leiðir það þar af beinlínis, að
nefndin getur ekki verið þeirrar melnfngar, ao þfngíð eigi að leggja
það' til við vorn allramildasta konúng, að svo komnu máli, í til-
efni af áðurnefndri áskorun, eins og hún liggur fyrir, að gjöra
undantelmíngu frá hinni gildandi löggjöf um fiskiverkun utanríkis-
manna á íslenzkri lóð, enda eru ekki þær bænarskrar, sem til þíngs-
ins hafa kornið og fyr er getið, því meðmæltár. En að hinu leyt-
inu viljum vér ráða þínginu til, í álitsskjaIi sínu til konungs um
þetta mál, að láta það traust sitt í ljósi: að eins og stjórnin hefir
mí samkvæmt alþíngistílskípunlnnl borið þetta mál undir þíngið,
[iannlg muni hún og framvegis leita álits þíngsins í hverju því til-
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felli, sem einhver útlend þjó~ leitar sérstaklegs leyfis til fiski verkunar
á íslenzkrl ló~.

Samkvæmt aðursögðu eru tillögur nefndarinnar í stuttu máli
þessar:
1. A~ þfngíð rá~i frá því, a~ þeim nú gildandi lögum, opnu breti

18. ágúst 1786, tilskipun 13. júní 1787 (sbr. lögin 15. apríl
1854), er leggja bann á flskiveiðar útlendra þjóða á íslenzkum
miðum og flskíverkun á íslenzkri ló~, se breytt yfir höfuð og
skilyrðislaust.

2. Að þíngíð í álitsskjali sínu til konúngs um þetta mál láti þa:ll

traust sitt í ljósi, a~ eins og stjórnin hefir nú samkvæmt al-
þíngistilskipuninni borið þetta mál undir þíngi~, þannig muni
hún og framvegís leita álits þíngsins í hverju því tilfelli, sem
einhver útlend þjóð leitar serstaklegs leyfis til fiskiverkunar á Ís-
lenzkri lóð.

3. Að þingið ekki sjái ser fært ab aðhyllast áskorun hinnar keis-
aralegu frakknesku stjórnar a~ svo komnu og eins og hrin nú
liggur fyrir.

Reykjavík, 21. júlí 1857.

P. Petursson, J. Ilávarðsson. Jón Guðmcndseon: St. Jónsson.
form. og framsíigum. 6. Sivertsen",

Framsiiqumaöur : Eg skal ekki vera langorður um nefndará-

lit þetta. Eins og hið heiðraða þíng getur se~, hefir nefndin í með-
ferð máls þessa lagað framgángsmáta sinn eptir því, hvernig málið
er borið fram af stjórninni; nefndin hefir þannig fyrst íhugað, hvort
breyta skyldi hinni íslenzku löggjöf um fiskiveiðar útlendínga her við
landið, og þó að henni fyndist það ekki ráðlegt, hefir hún í annan
stað komizt a~ þeirri niðurstöðu, að ekki væri rett a~ neita því svona
"yfir höfuð" og "öldúngis skilyrðislaust", því ekki er ómögulegt, a~
kostir þeir geti boðízt, ab eigi þurfi að verða frágángssök að gánga
a~ þeim, þó bágt se á að ætla, hvernig þeim ætti a~ vera háttað,
svo a~ tryggjanda mætti heita fyrir oss, hvað snertir rýrnun atvinnu-
vega vorra, og hefir nefndinni ekki getað fundizt, að hin frakkneska
áskorun hafi meðferðis nokkur þau boð, er menn geti geíngíð að ;
jafnframt hefir nefndin látið í ljósi traust það til stjórnarinnar, al)
ef hin keisaralega frakkneska stjórn heidi áfram máli þessu, eða ein-
hverjir aðrir færi hinu sanna á flot, þá mundi rnalið borið undir þíng-
iú, :iour en nokkuð yrði lítgjört um það. þa'O var einkum tvennt,
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sem nefndinni þótti örðugt úr að ráða, nefnilega fyrst og fremst,
hvaða hagnaðarboð mætti :ilítast sam gild kostnabí þeim og rýrnun
atvinnuveganna, er yrðí að fljóta af því, ef leyfi þetta væri veitt, og
í annan stað óvissan um, hvort ekki af þessu mundi leiða, að þ:i
kæmi fleiri á eptir, er beiddist hins sama, en þar e~ nefndin áleit,
að ekki væri ómögulegt, að stjórnin gæti Ieingið nægilega tryggíng
fyrir hvorutveggja þessu og þess vegna viljað veita einhverjum leyfi
þetta, þá vildi nefndin ekki afskera stjórnina frá því, með því "yfir
höfuð" og "skilyrOislaust(( að kveða upp neitan, en áleit óhætt að
treysta stjórninni til hins, að hún ekkert gjörM út um þetta efni án
þess að bera það undir þíngtð.

G. Brandsson: Þa~ kann að vera, að mörgum hafi falIi~ vel
í geð nefndarálitíð, en þó segi eg fyrir mitt leyti, a~ mer þykir ekki
nógu skýrt teki~ fram í níðurlagsatrlðunum, hvort menn vilji eða
ekki vilji, að Frakkar fái hið umbeðna leyfi, því þó a~ megi rekja
spor til þess í neíndarálitinu, hver meiníngin se, el' samt dregið úr
henni aptur, þegar a~ nlðurlagsatrlðunum kemur, og getur því leitt
til þess, að Frakkar fari hins sama á leit á næsta þíngí og til taki
þá einhverja skilmála, er menn ekki heldur gæti gengið að, og þann-
ig getur gengið koll af kolli, en skyldi nú Frakkar ganga að einhverj-
um þeim skilyrðum, sem nefndin hefir sníngíð upp á, finnst mer
þfngið vera búi~ a~ binda hendur sínar fyrirfram, og gæti þá síður
apturkallað þau. Mer virðíst ekkert ólíklegt, að Frakkar gæti geing-
i'ð að einhverjum þessum skilyrðum, 1. a.• m, a'ð leyfa Íslendíngum að
flytja fisk sinn toll-laust inn í Frakkland, en oss mundi lítið gagn a~
því tollfrelsi, þegar Frakkar væri búnir a~ draga allan aflann úr hönd-
um vorum og vib heiðum eíngan fiskinn að flytja til þeirra. það hefir
verið gjört rá~ fyrir, að allt að 10,000 Frakka yrðl settir á land í
DýrafirOi, og þykir mer öll líkindi til, a~ það verðí fleiri, þegar fram
líða stundir og þeir ná meiri fótfestu, og er þá auðsðð, að þeir með
þessu geta dregið sj6varaflann að miklu eður öllu úr höndum vorum,
einkum þar líka má rá~ fyrir gjöra, að þeir á fleiri stöðum landsins
vildi ná Iíkrí fótfestu, og verðum ver þá á endanum lítið annað en
púlsmenn Frakka, ef svo tekst til; það er sinn hvor atvinnuvegur,
að verzla víð Frakka eða hleypa þeim þannig inn í landið, því það
er sitt hvað að bjöða verzlunarjafnréttí eða þetta, sem her er um a~
ræða, Mer virðíst einnig nefndin hafa tekið of líti~ tillit til þess,
er st6'ð í bænarskrannm, enda þótt hún gæti þess, a~ þær heiði "er-
i\) þessu mótfalÍnar; þær hafa þó tekið fram ýmsa verulega annmarka.
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sem værí þessu til fyrirsW~u, og skal eg stuttlega drepa á nokkra
þeirra. Þa~ er þá fyrst og fremst tekið fram, að þjöðerní "om se
hætta búin, af því ekki se vi~ öðru að búast, en að skípssöfnuður-
inn verði því nær tómur skríll, sem Frakkar sjálfir ekki vilja hafa
heima hj;í ser eða geti notað til annars en þessara fískíveíða, og er
varla við því a~ búast, að þeir sýni þjóðerni voru mikla vírðíngu ;
einnig var það tekið fram í bænarskranum, að Frakkar hefðl einatt
gjört her ýmsan óskunda, sem eingar bætur hefbi komið fyrir, og
mundi þetta ekki batna vlð fjölgun þeirra; íþriðja lagi er þess get-
i~ til, a~ þeir ekki einúngis muni keppa víð landsmenn, hvað snertir
flskíveiðarnar, heldur einnig hvað landvöruna snertir, og þegar nú
þar við bætist, að hægt er að sjá fram á það, að til þessa verkun-
arpláss mun flykkjast allur þorri vinnandi manna úr nálægum her-
uðurn, þá -gefur það að skilja, að ekki verður gaman a'ð því að fá
vinnufólk eða háseta t. a. m. á hákallabáta, sem nú ern farnir a'ð
tíðkast einmitt og einkum á Ísafirði, og má því með góðum rökum
segja, að bæði sveita- og sjávarbúskapurinn kæmist vi~ þetta á helj-
arþrömina. Ver höfum þegar reynt, hversu nl Frakkar halda hin
fornu fískíveíðalög, þar sem þeir nú, í staðinn fyrir að fiska 4 mílur
frá lundi, leggja sig til veiða rett upp í landsteinana. Einnig má
geta þess, að Dýrafjörður er kirkjueign, og kunna því a'ð vera ein-
hver vandkvæði á að fá landið leigt eður selt; einnig vil eg geta
þess, að kaupstaður stendur þar nú, og ef ny1enda þessi kæmist Ii
fót, yrði hann líkast til að eyðileggjast. Mer finnst því full ástæ'ða
fyrir nefndina að segja hreint og beint meiníngu sína, 8VO Frakkar
þurfi ekki að vera í vafa um hana, ne heldur danska stjórnin. Mer
kemur í hug það, er Einar Þveræíngur sagðí, þegar Ólafur helgi fal-
a'ði Grímsey af Guðmundi ríka; hann sagðí þann kost einan, að ljá
einkis fángastaðar á ser. það er og gamall málsháttur vor Íslend-
Inga: "að þar sem kötturinn komi klónni, komist hann brátt allur",
og þó fagurt kunni á að lftast í fyrstu, er opt ekki leingi að breyt-
ast útlítíð. Eg vildi nú, að nefndin hefbí orðað níburlagsatríðí sín
nokkuð öðruvísi, en hún hefir gjört, til a~ mynda að þessi orð í
fyrstu uppástúngunni "yfir höfuð og skilyrðislaust" felli burt, og a'ð
annari uppástúngunni yrði breytt á þá leið: að eingri útlendri þj6'ð
yrðí veitt leyfi til fiskiverkunar á íslenzkri 16~ nema með samþykki
alþíngis; því ver vitum, að þó þetta yrbí borið undir álit þíngsins,
eins og nefndin fer fram á, þá er ekki þar með sagt, að farið yr'ði
eptir tillögum þess. Menn víta, að þíngið enn þá einúngis er ráð-
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gefanda, og það er ekki dæmalaust, a~ tillögur þess hafi verið lítils
metnar hjlí. stjórninni í sumum málum. Þri~ja uppástúngan hefði eg
kurmað betur við að komið hefOi í stað annarar, enda þó það geri
lítio til, og a~ útilátin helðí verið þessi oro hennar: "ao svo komnu ",
o. s, frv. Af ofansögðum ástæðum vero eg því að áskilja mer breyt-
íngaratkæóí á þá leið, sem eg nú hefi talað,

Þ. Jónassen: Mer virðíst það hyggilegt og rett af nefndinni,
a~ hún ekki hefir algjörlega neitað bæn þeirri frá stjórn Frakka, sem
her ræðir um, því eg get hæglega ímyndað mer, a~ þau kjiir gæti
verið boðin, er aðgeíngíleg væri, eins og líka nefndin hefir tekið fram
einstök atriði, er í því tilliti gæti korníð til greina. En þar e~ nú
nefndin þannig ekki hefir skilyrðielaust afstiinglð að gefa þessu máli
áheyrslu, gjöri eg rá'b fyrir, að því verði hreift á ný milli frönsku
og dönsku stjórnarinnar, og er þá ekki ólíklegt, að eitthvert sam-
komulag kunni að komast á milli þeirra um málið, en þá gæti svo
að borio, a~ þao yrðí með einhverjum þeim skllyrðum, sem í ein-
stökum atriðum ekki væri hag felld fyrir þetta land, og því þykir mer
æskilegt, a~ málinu, ef svona færi, ekki yrðí ráOi~ algjörlega til lykta,
fyr en ~blíio væri að bera það undir alþínglð til þess álits, eða þó held-
ur til þess samþykkis, og vil eg því leyfa mer að spyrja hinn hæst-
virta konúngsfulltrúa, hvort hann ekki stjórnarinnar vegna geti geflð
þínginu vissu fyrir þessari meOfero á málinu, en með þessari vissu
finnst mer öll sú tryggíng feingin, er ver getum óskað og vænzt
fyrir því, að málinu verðí rá~i~ þannig til lykta, a~ ver getum
látio oss vel lynda. Eg skal ao öðru leyti ekki setja út á nefndar-
álitio, nema ef það væri það, að mer viroist nefndin, ef til vill, hafa
farið heldur lángt inn í sjálft malíð, eins og það nú liggur fyrir.

M. Andresson: Hinn heiðraði þíngmaður Gullbríngusýslu hefir
þegar tekið flest það fram, er mer virðíst athugavert vio nefndará-
lítlð ; mer fell vel við nefndina, þangað til takmark þetta kom um
leyfi með skílyrðí. Þegar nefndin sjálf segir, að landinu se það til
mesta éhagnaðar, a~ lögum þeim, er her ræðir um, se breytt, til
hvers er hún þá að tala um skilyrði og setja takmörk? og finnst mer
þetta því ísjárveroara, sem einhver hin volduga sta þjóo á hlutinn
að, svo hún, þar sem henni er mikið um að gjöra, getur geíngíð a~
hinum éaðgeingllegustu skilmálum, því hafi kisa fyrst komið inn
höfðinu, kemst búkurínn brátt inn á eptir, og ekki er ao vita, nema
Frakkar, þegar þeir fyrst ern komnir her inn, aukist og margfaldist
og upp fylli jörðina okkar. Eg get ekki heldur látio mer skiljast,
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a'ð miki'ð væri unnið við það, þó íslenzku fiskíveralnnínní yrðl gjörNr

gó'ðir kostir í landi þVÍ, er leyfið feingi til flskiveíða og verkunar
her hjá oss, því auk þess að leyfi þetta yrði til a~ kyrkja fiskiveið-
ar vorar, tel eg það sjálfsagt, að útlendir menn með betri tíltökum
en ver og meiri mannafla geti verkab fisk sinn betur en við, og að
okkar þannig ætí'ð verði á hakanum. Mer virðíst það einnig óþarfi
af nefndinni að tala um, að hún treysti stjórninni til a'ð leggja rnalíð
fyrir alþíngí, á'ður en hún veiti útlendum þjóðum sérstaklegt leyfi til

flskivelða og verkunar hjá oss, ef þær her eptir kynni að beiðast þess;
því það álít eg sjálfsagt, þar sem stjórnin núna í þetta skipti hefir
fylgt þessari reglu, en eg vildi vera nefndinni öldringís samdóma, ef
"skilyr'ðunum(( væri með öllu sleppt.

P. Sigurðsson: Eg get verið því f;íor'ðari um þetta efni, sem
þingmaður Gullbríngusýslu tók flest það fram, sem mer þykir að
nefndarálitinu, a'ð nlðurlagsatrlðín fyrir neituninni væri ekki nógu
skýrt tekin fram, og eins og þíngmaður Árnesínga er eg hræddur
um, að svo geti farið með framandi þjóðir, sem leyft væri að setjast
a'ð her á landi til flskíveíða og fisklverkunar, þá mundi þeir, ef til
vill, ekki verða áuæg'ðir með Iítið, svo þessi þeirra vera her yrbl oss
ekki skaðlaus. Og þó nú um einhverja vissa skilmála yrði samið
vi'ð útlendínga þá, sem her kynni a'ð setjast að, þá hefi eg einga
sönnun fyrir, að þessir skilmálar yrðl eptir á uppfyllt ir í öllum grein-
um. Eg veit t. a. m, ekki betur, en að það hafi verið ákveðlð með
lögum, að útlendir menn, sem væri á fiskiveiðum her í kringum
landíð, ekki mætti fiska nær því en 4 mílur undan landi, en það
veit eg þó, að þessu hefir ekki verið hlýtt, því það er alkunnugt,
a'ð frakkneskar fiskiduggur eru á veiðum á ári hverju svo að segja
uppi í landsteinum, og enda inni á fjörðum og víkum, þetta getur

mer nú ekki betur skilizt en se hlunnindi, að þeim þannig gefst
kostur á að dr-aga frá oss auðæfi þau, sem ver eigum me~ eins full-
um retti og það, sem landið sjálft gefur af ser, og flytja heim til
sín, og mer er ekki kunnugt, að Frakkar gefi oss neina þokkabót
fyrir hlunnindi þessi. Ef það ræki nú að því, að Frökkum yrði veitt
leyfi til að setjast her að, þá er ekkert líklegra, en fleiri þj6'ðir vildi
fara fram á þa'ð sama, ef það þætti ábatavon, og þá væri ekki meiri
astæða til að neita fremur einum en öðrum um leyfi þetta, og ali
leyfa útlendíngum að þyrpast svo her, að ver yrðum sjálfir a'ð flýja
strendurnarnar og þannig fara á mis víð allan arð af sjónum; því eg
get ekki annað en áliti'ð það þann skaða fyrir landið, sem víð nú get-
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um ekki metið hvað stór kynni að verba. þessir útlendíngar mundu
þannig draga allann fiskiaflann úr höndum vorum og vegna betri til-
færínga og meiri kunnáttu útlendinganna mundi hinn litli fiskur
landsmanna á eingan hátt geta borizt saman við fisk þeirra. þessir
útlendu menn mundu ekki a~ eins spilla fiskiveiðum vorum, því
reynslan hefir berlega sýnt, að þegar frönsku fiskiduggnrnar koma á
vorin, þá verbur fiskiafll landsmanna strax miklu tregari; en það
kalla eg mikil hlunnindi, sem Frakkar nú hafa, að mega fiska her
í kríngum Iandið , þó þeir verði að flytja hann heim. En ef þeim
væri veitt leyfi til að verka fisk þann, er þeir afla her, upp á land-
inu, þá er hætt víð, að landsmenn gæti ekki staðið þeim jafnfætis
með fiskverkun sína, og þá geingi sá atvinnuvegur þeirra heldur til
rýrnunar, og yrbl sú rann :1, þá mundi það einnig verða til hnekkls
hinum aðalatvtnnuvegi vorum, nefnilega fjárræktinni, og hvað höfum
víð svo eptir? Ver kynnum að geta geingíð í þjónustu þeirra, en
það getur mer fyrir mitt leyti ekki þótt æskilegt. Frökkum stendur
frítt fyrir sem öðrum, að setjast her að svona einn og einn og á-
vinna ser innlendra manna réttíndi, og ef þeir vilja það, þá eru þeir
velkomnir, þvi það er nærri "íst, ab af mönnum þeim, er kæmi her
fra jafnvoldugri og undir eins menntabri og síðabri þjó~ og frakkar
eru, mundum víð geta numið margt, bæði gagnlegt og fagurt; en
mer er ekki kunnugt, að þeir hafi farið því á flot híngað til. þeir

hafa og hafa haft hagnað á flskiveiðum sínum, þó þeir hafi brotið með
því lögin, þegar þeir veiða inni á miðum landsmanna sjálfra, en
mer er ekki kunnugt, að þeir hafi láti~ oss njóta neins hagnaðar í
staðinn. Eg er því samþykkur hinum heíðraða þíngmanni úr Gull-
bríngusýslu, að það se með berum og skýlausum orðum tekið fram,
að veita ekki útlendum þjóðum leyfi það til flskiveíða víð landið og
fiskiverkunar i landinu, sem her ræðir um.

Á. Einareson: Af þeim þíngmönnum, er eg hefi heyrt tala í
máli þessu, felli eg mig bezt Yi~ hinn háttvirta 2. konúngkjörna
þíngmann, því mál þetta virðíst mer þess eðlis, að um það ætti að fara
sem fæstum orðum, og se eg ekki, að það geti orðið til annars en,
minnkunar fyrir þíngíð, ef menn færi of smásmuglega a~ tala um fiski-
drátt og fiskiverkun einkum í þá stefnu, sem skynsamir og reyndir
menn sæi að væri hvorki eðlilegt ne rett, og einnig nokkur her að
lútandi orð í nefndarálitinn vildi eg óska að ekki kæmi inn í álits-
skjalið, og mun eg síðar tala um það víð nefndina; því þess konar
alítsskjöl, sem má sk. kunna a~ fara margra á milli, ímynda eg
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mer al'! geti orðlð til hneyxlis síðuðum þjó~unl. Eg verð einnig a~

vera öldúngis samdóma hinum háttvirta 2. konúngkjörna þíngmanni,
a~ eingin ál)"ktun verði gjörI'! i nuíll þessu lÍn þess framvegis að al-
þíngi samþykki hana, og áskll eg mer breytíngaratkvæðl þessu vi'ð-
víkjandi, ef hinn hæstvirti komíngs(ulltrúi getur ekki tekið ábyrgl'l
á því, samkvæmt uppástringu hins háttvirta 2. kontingkjdma þíng-
manns. Hvað eð al'! öðru leyti snertir nefndaralítlð, er það einkum
orbíð "yfir höfuð", í 1. ntðurlagsatríðínu, sem mer þætti mega falla í

burtu, og einnig í 3. niðurlagsatríðl orðin: !Ja'ð svo komnu," en al'!
svo stöddu skal eg ekki fara um þal'! fleirum orðum, Mer vlrðist að
öðru leyti menn vera farnir al'! flytja nokkuð stífar ræður um það,
al'! "afskera a~ öllu leyti", að fiskiverkunarleyfi skuli nokkurn tíma
fást. Mer finnst það varlega segjanda og nokkuð einstrengíngslegt
að vilja taka svo út fyrir allar æsar; menn sögðu líka 1855 og það
einhverjir hinir skynsöm ustu menn á þínginu, a~ mál þetta, þegar
það þá var borið upp fyrir þíngíb, ekki heyrði undir það, og virð-
ist mer þó stjórnin núna hafa sýnt, al'! það heyrir undir alþíngl ;
sem mer líka virðist rðtt, því mal þetta er sannarlega, eins og líka
nefndarálitið sýnir, löggjafarnál. þal'! er því víst réttast <10 tala ofur-
gætilega, einkum þar sem Ulll annað eins mál og þetta er a~ gjöra,
því í þessu máli getur tíminn og kringumstæður breytt hugsunarstefnu
manna.

Konúngs(ulltrúi: Eptir áskorun hins helðraða 2. konúngkjörna
þingmanns skal eg geta þess, að eg frá stjórnarinnar hálfu eínga
skýrslu get gefið um það, hvort stjórnin muni bera mál þetta aptur
undir alþingi, því um það hefi eg einga vísbendíngu feingíð frá henni.
En þar el'! stjórnin nú hefir lagt mál þetta fyrir þíngið, hefir hún að
mínu áliti fastsett reglu þá (etableret Præcedens), frá hverri hún
síðar ekki mun víkja, og eg tel þess vegna eingan efa á því, al'l
hún framvegis muni gjöra Þal'!, ef um það verður spurníng síðar meir.
Eg skal einnig, með tilliti til orða hins hefðraða þíngmanns Stranda-
sýslu, geta þess, að þó eg 1855 væri þeirrar meiníngar, eins og eg
er enn, al'! þíngið ætti ekki al'! fyrra bragðl al'l taka þetta mál til
yfirvegunar (tage lnitiativet), hvað þíngíð þá einnig í einu hljóðl
fellst á, þá nr það ekki og hefir aldrei verið meiníng mín, að stjórn-
in mundi ekki leggja þetta málefni fyrir þíngið, og heyra um það
álit þess, á'ður en því væri ráN~ til lykta, og það því síður, sem
þetta mál er þess eðlls, al'! það grípur djúpt inn í verslun og at-
vinnuvegi landsins, og snertir rettindi landsmanna og velmegun frem-
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ur en flest öll önnur mál, sem fyrir þetta þíng hafa komið. Hins
vegar er eg samdóma hinum hefðraða konúngkjörna þíngmanni, sem
nýlega mælti, í því, a~ þíngi~ muni gjöra réttast í að halda ser til
nefndarálitsins, sem að mínu áliti er samið með þeirri hyggni og
varhygð, sem í þessu máli er nauðsynleg, og sem eg þess vegna
ætla að muni geta lagzt til grundvallar fyrir alitsskjali þíngsins til
komingeins. Þa~ hlýtur að vera þíngmönnum ljóst, að þetta mál er
þess eðlls, að meðhöndlun þess útheimtir alla varhygð og gætni, og
þVÍ vona eg fastlega, að þíngmenn muni í umræðunum haga svo
orðum sínum, sem a~ líkindum munu verða lesin ekki einúngis í
Íslandi og Danmörku, heldur og víðar, að þau hvorki gjöri hinni
dönsku stjórn nokkra erfiðleika, eða komi Íslandi í vanda, og vinni
landcimönnum það ógagn, sem nú ekki verður fyrirséð.

H. Kr. Friðriksson: Eg neita því ekki, að gott er a~ víð hafa
varkárni og hyggindi, en eg se hvorugt þetta hjá nefndinni, en ein-
úngis vafa, eins og nefndin hafi verið í vandræðum með a~ finna
orð, sem væri nógu mjúk og þýMngarlítil. Eg er nú svo gjörður,
a~ eg vil helzt segja það, sem mer býr í brjósti með berum og ský-
lausum orðum, en ekki svo, að einginn geti á mer grætt, eða se~,
hvað eg vil. Mer finnast þessi orð í niðurlagi 1. uppástúngu nefnd-
arinnar: "yfir hdfuð og skilyrðíalaust", einmitt vera bendíng til stjórn-
arinnar, a~ ef lík boð komi, og nefndin hefir bent á í álitsskjali sínu,
þá geti hún ráOi~ málinu til lykta, án þess a~ leggja það fyrir alþíngi,
og þetta finnst mer verða enn ljósar, þegar 1. uppástúngan er borin
saman víð 2. uppdstúnguua, og þess vegna vil eg hafa 1. uppástúngu
nefndarinnar, nema sleppa "yfir höfuð og skilyrðislaust'"; Því að það
er eigi fyrir það girt fyrir, að útlendar þjöðír geti komið með líkar
uppástúngur og Frakkar núna; og sörnuleiðis vil eg einnig sleppa
2. uppástúngunni; því að það er þýMngarlíti~, þótt menn láti það í
ljósi, að menn hafi þa~ traust til stjórnarinnar, að hún ráN eigi mál-
inu til lykta, nema hún leiti álits alþíngis fyrst. Mer fyrir mitt leyti
þykir því 2. uppástúnga nefndarinnar óþörf og ekki eiga víð ; en vilji
þínglð eigi fella þá greinina úr, þá verð eg að halla mer að breyt-
íngaratkvæbí þíngmannsins úr Gullbríngusýslu; því að hinn hæstvirti
konúngsfulltrúi gat alls einga vissu gefið fyrir því, eins og eigi held-
ur við "ar að búast, að stjórnin legði þetta mál aptur fyrir þíngib,
heldur hafbi hann að eins þá von til stjórnarinnar, eins og eg líka
hefi, að hún muni eigi rá~a neitt af um þetta mál, nema a~ leita
fyrst :ílits alþíngis ; en allt fyrir það er það á stjórnarinnar valdi,
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hvað hún "ill gjora. Sömulei~is vil eg fella aptan af 3. greininni:
,)a~ svo komnu og eins og' það liggur fyrir".

E. Ó. Kúld : Eg get ekki í þetta skipti verið samdóma hinum
heíðraða þíngmanni, sem mí settist, í þv í, að 2. uppástúnga nefnd-
arinnar falli burtu; því mer virðist hún alveg nauðsynleg og 6miss-
andi, en eg hefðí rísklllð mer breytfngaratkvæðl viðvfkjandi orðinu í
1. uppástúngu nefndarinnar: J)skiJyr~islaust«, og einnig víð orðatiltæk-

m: J)a~ svo komnu" Í 3. upprisuingu nefndarinnar, hefði eg ekki
heyrt, a~ aðrir þíngmenn þegar hafa gjört það, og skal eg þVÍ ei
leingja orðræðurnar um þetta mal, hvað það snertir; en í tilliti til
þess, sem hinn heiðraði þíngrnaður Strandasýslu sagði, þá fannst mer,
eins og, ef til vill, lægi í orðum hans, að hann gæfi þínginu 1855 á-
deilu fyrir, að það ekki tók mál þetta þá þegar til meðferðar ; eg var
þá einnig lí þíngi og var á móti þVÍ, og held eg það hafi verið rett,
því þá kom mál þetta fyrir þíngíð hvorki frá stjórnarinnar ne þjóo-
árinnar hálfu, en nú stendur ö~ruvísi á, því nú leggur stjórnin mál-
i~ fyrir þíngi~ og er það þYÍ skylda þess a~ taka það til meðferóar ;
en eins og máli~ var lagt fyrir þíngio 1855, lá þa~ að mínu áliti
fyrir utan verkahring þess; en eg skal leyfa mer að áskilja mer rett
að bera fram þa~ víðaukaatkvæðí, að stjórnin se beðln a~ sjá til þess,
a~ samníngarnir um fisklveiðar ritléndra her undir landinu se betur
haldnir, einkum hvað snertir þær 4 mílur, sem fiskiskipin eru skyld-
ug til að vera frá landinu, þegar þau liggja á veiðum.

Á. Einarsson: Eg ætlabí mer eingar ádeilur að gjöra þinginu,
en eg vil einúngis benda þíngmanninum, er nú settist, til alþíngis-
tí~indanna 1855, bls. 496, því þar stendur ræða konúngsfulltrtta, sem
þíngið fellst á (Forseti: Mer finnst, að aðgjörðlr þíngsins 1855 geti
ekki korníð her til umræðu). Eg ætlaði mer ekki heldur að gjöra
það, en eg tók þetta fram einúngis sem dæmi. Eptir því sem kon-
úngsfulltrúa fórust orð í svari hans upp á spurningu hins 2. konúng-
kjörna þíngmanns, vil eg biðja mer geymdan rett til a~ koma fram
með breytíngaratkvæði víð annað niðurlagsatriðið samkvæmt því, er

eg á~ur sagði.
J. Sigurðsson: Eg skal nú ekki auka þingræðumar um þetta

mál til muna, en samt vero eg a~ láta það álit mitt í ljósi, að mel'
virðlet nefndaralltíð vel samið, og það svo snilldarlega, ao eg get ei
gjört mer í grun, a~ stjórnin mundi vænta þeirrar kunnáttu hjá Ís-
lendíngum eður alþíngí, að það kynni að bera svona fallega kapuna
á báðum öxlunum. Eg er nú sömu melníngar og þíngmaður Gull-
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bríngusýslu, og fleiri, sem hafa talað á þá leið, ~ð Frakkar, með
því að útvega ser þetta litla. fiskíverkunarleyfi, hugsi ser að koma
svona fyrst inn höfðinu, og þá þeir se inn komnir, að setja sig þ,í
í béndasætíð og ráoa hverju, sem þeir vilja. þá eg sá nú þetta
málefni svona frá stjórnarinnar hálfu lagt fyrir þfngið, gat eg ekki
annað þeínkt, en annaðhvort vill stjórnin vera af með okkur Í81end-
ínga, eða hún ætlar okkur að segja hreint nei yio þessari uppá-
stúngu. Eg veit nú að sönnu ekki, þó að því ræki, hvað illt kynni
að verða að búa undir Frakka stjórn, og lítio þekki eg, þó eg hafi
á þessum síðustu árum rennt auga til þess, hvernig hin danska stjórn
fer með okkur, en það hefir verið ásetníngur minn og fyrirætlun, að
við skyldum ekki að okkar leyti brjótast úr fángi Ðanastjórn, því
mer þykir það of mikill ættler.ihrirtur og skömm fyrir oss Íslendinga,
að halda ekki, að okkar leyti, tryggð við konúng vorn, og eins að
geta ekki sagt skýlaust nei, ef okkur er boðið það, sem við ekki
"ilju1l1z þessu máli viðvíkjandi vildi eg því helzt, að uppástúngu
þessari hefbí verið svona með fæstum orðum hæversklega neitað, ein-
ungis vegna þess, að eingin boð væri fram komin, sem gæti ginnt
okkur Íslendínga til að veita útlendum þjóðum þessi umbeónu kjör.

Framsiiqumaður : þao gladdi mig ao heyra, að hinn háttvirti
lwnúngsfulltrúi var nefndinni samdóma. Her hafa heyrzt ýmsar
raddir, sumar með og sumar móti nefndarálitinu ; en þeir, sem á
móti hafa mælt, vegna þess að ekki væri nefndarálitið nógu skorinort,
og sem ao öllu leyti eins og vilja girða fyrir, hafa naumast gætt
þes<:ivel, hvernig mál þetta er borið undir þíngið. Mál þetta er
nefnilega ekki borio undir þíngio eins og einúngis væri um Frakka
að tala, en her er spursmallð , In-ort útlendar þjóoir yfir höfuð
megi f,í það leyfi, er her ræðir um, því her var lagt fyrir þínglb,
hvort það vildi ráoa til að breyta lögum þeim, er banna "líkt; mer
finnst það því. hvergi eiga vio að fara svona smasmuglega í mrílíð,
hvað Frakka snertir, og er þao einkum þíngmaður Gullbríngu-
sýslu, sem hefir gjört það, því hann hefir jafnvel þulið upp úr bæn-
arskr.ím, sem korníð hafa til alþíngls þessu máli vlðvíkjandi, ein og
önnur atriði, sem kvarta yfir óskunda, er frakkneskir fiskimenn stund-
um hafi gjört Mr; en eigi þetta allt að koma fram í þfngtíðindun-
um, vil eg líka, að þau beri það með ser, að ver einnig viljum láta
þá njóta sannmælis, því það er óhætt al'l fullyrða það, að hafi Frakk-
ar gjört óskunda her, þ.í hafa yfirmenn þeirra af ítrasta megni reynt
;tl: bæta huuu, svo Íslendíugnr nyti síns fulla r~ttar. Eg bið menn
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gæta þess, a~ nefndin hefir ljóst og greinilega. tekið það fram, ao ef
nokkri útlendri þjÓ() veittist þetta leyfi, þá þyrfti bæði frá dönsku
stjórninni herskip og líka öflugri lögreglustjórn í landinu sjrílfu til u()

sjá fyrir því, að rðttlndum Íslendínga ekki verði hallað. Hvað breyt-
íngarutkvæðín snertir, er menn hafa lÍskili() ser, get eg ekki enn þ,í,

sagt álit mitt og nefndarinnar um þau, fyr en menn vita, hvernig
þau verða orðuð, Eg er samdóma konúngsfulltrúa í því, ao með
einhverri varkárni verður a() fara í mál þetta, og get eg ekki kallað
það að bera kápuna á báðum öxlunum, þó menn ekki brriki frunta-
tal um Frakka, einhverja hina kurteisustu þjóo í heiminum. Eg vil
biðja menn að kynna ser betur og hugleiða nefndaralitið og stefnu
þess, því mer finnst það miklu skipta, ekki einúngis h v a 0 a afdrif
mál þetta fær, heldur einnig h y ern i g þessi afdrif fást. Frakk-
ar hafa ætíð verið oss vinveittir og eg veit ekki betur, en að þeir
hafi viljað gjöra oss Íslendíngum fremur gott, og hafa ætí'ð verið
sanngjarnir við OS3. Her er einginn ao tala um að gefa í sölurnar
atvinnuvegi landsmanna án hagnaðarboba, enda er her ekki tími til
að tala um það, því þá færi menn of Lingt út í rnalið sjálft. Hvað
snertir orðatiltæki þau, er menn hafa sett út á í 3. uppástúngu nefnd-
arinnar: J)a'ð svo komnu", skal eg leyfa mer ao geta þess, ao það er
bundið vio 2. uppásninguna og við tímann. Ao nefndin hafi bent stjórn-
inni til að útkljá mál þetta lÍn þess að leggja mál þetta fyrir al-
þíngl, þá álít eg ekki að slíku þurfi a'ð svara, og vil því ekki eyða
orðum ao þYÍ.

M. Andresson: Eg ætla nú ekki framar að fara mörguni
orðum um þetta mál. En vlbvíkjandl þVÍ, sem hinn háttvirti fram-
sögumaður var að tala um Frakka. eina og þeirra atfarir, þá hefi
eg í ræðu minni ekki haft tillit til Frakka eimíngis, því eg Mít,
að þeir lángt frá reyndist ver en aðrar útlendar þjóðír ; það eru
ekki meiri annmarkar vio þá en hinar þjóðirnar, sem hafa fiski-
skiitur her undir landinu, og þeir hafa sumir meir og sumir minna
sýnt her nokkurn óskunda. En hvað sem þessu vio víkur, er eg
einlægt á móti því, ao útlendum þjóðum yfir höfuo se leyft ao
fiska á vorum eigin flsklmiðurn. Viovíkjandi því, sem hinn heiðraðí
þingmaður Strandasýslu sagðí um skoðun og aðgjörðir þíngsins
1855 lÍ þessu máli (lí. Einareeon: Ef þessi þingmaður má fara

að tala um aogjörNr þíngsins 1855, þá "ero eg líka að f,í leyfi til
a'ð koma. á eptir með mitt svar) (Forseti: Eg verð að ítreka það,
ao eg get ekki leyft neinar umræður um meðferð þingsins á málinu
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1855). Jæja! þá skal eg sleppa því, og einúngls halda IIIer við
þessa þá skoðun mína, sem eg nú hefi látið í ljési.

G. Brandsson: Hinn háttvirti framsögumaður reð mönnum
til ao fara varlega í þetta mál, enda lasta eg það í eingan máta,
en eins og menn geta stundum farið of óvarlega, þannig geta aðrir
farið of varlega; einginn held eg taki til þess, þó einn segi hreina
og beina meiníngu sína, og sízt af öllum ætla eg Frakkar gjöri
það, ef þeir eru hin slðaðasta þjóo í heimi, eins og framsögumaður
sagði. þao er einginn vafi á, að ver viljum vera vinir Frakka eins
fyrir því, þó ver ekki viljum hleypa þeim inn í atvinnuvegi vora
fremur en nú er, því það er þó víst ærinn hagur, sem þeir hafa
haft af því í mörg undanfarin ár ao fiska í krfngum landíð, en
hvaða hagsmuna höfum ver mí notið hjá þeim aptur á móti? þeir
hafa þó ekki lofað oss að flytja til þeirra fisk vorn og selja, nema,
með þeim afarkostum, sem eru eins og blátt bann, og þetta er nú
slðaðasta þjóðin í heiminum! Hvernig munu þá þær óslðaðri breyta?
Ef menn fara að bera saman bréf það, er skrifað var frá París um
þetta efni, dagsett 12. febr. í ár, og hitt, er borið var upp á þíng-
inu hérna 1855 af hersldpsforíngja B. Demas, þá sest, að þeim
ber þó ekki að öllu leyti saman: í hinu fyrnefnda bréfi er sagt á
þ,l leið, að þessir frönsku fiskiþurrkunarmenn verði sumpart dæmdir
eptir frönskum og sumpart íslenzkum lögum; í hinu síðarnefnda :
að seo skuli verða um, að lögum landsins se í alla staði fylgt og
hlýtt. Í þessu brefi er gjört ráa fyrir, að verzlun muni hefjast
milli Frakklands og Íslands, bæðí með nýlenduvarníng og annað,
en í hinu bréfinu er þetta talið allólíldegt, vegna þess skipin verði
svo full af salti, vistum og öðru, er fiskimenn Frakka með þyrfti,
að þeir þess vegna gæti ekki flutt neinar verslunarvörur. Mer
finnst því, og nefndinni finnst það líka, að Frakkar hafi ekki híngað
til boðíb nokkra þá kosti, sem aðgelngílegír geti heitið, því uppá-
stúngurnar í bréfinu, sem eg minntist á að skrifað var frá París í
ár, eru eptir mínum skílníngí þannig lagabar, ao meiníng þeirra getur
orðið allt og ekkert.

Jón Guðmundsson: Eg get ekki fagnað með hinum fagnandi
heiðraða þíngmanni Mýrasýslu í því tilliti, hvað nefndarálitið se
kænlega samíð. Enda fórust hinum heíðraða þingmanni úr Gull-
bríngusýslu svo orð um nefndaralitíð, að hann væri mjög éfagnandí
yfir Því, hvernig það hefði tekizt; en eg held það se auodOia af
ræðu þessa sama þíngmanns, :1'0 hann hefir ekki fyllilega skilið
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nefndanilitið eða stefnu þess, og verð eg þó a~ segja og fullvissa
hinn heíðraba þíngmann um, að hver meðal frakkneskur maður á
hans reki mundi skilja það fyllilega. En það ge ingur nú svona, sá
sem ekki vill skilja, hann skilur ekki, en hinn sem vill, hann skilur;
sumir eru líka svo gerðír, að þeir halda, a~ afsvar það eða synjan,
er þeir gefa öðrum, verði þeim ekki full- skiljanlegt, nema það se
gjört með fúkyrðum og þjósti, og sumir halda, að afsvarlð verði ó-
mögulega skilið, nema snoppúngar fylgi til a~ vekja skilníng þeirra.
Eg vil einúngis biðja hinn helðraba þíngmann a~ lesa nefndaralítið
meb ró og yfirvegun, því hver, sem þ<l~ les á þann hátt, mun komast
a~ fullum skilningi um, að það inniheldur beint afsvar gegn áskoran
Frakka, eins og hún liggur fyrir. Hvað því ,-i~ víkur, er hinn
heíðraðí þíngmaður Reykjavíkur sagðí, að nefndin he~i lagt það

öldúngis á vald stjórninni og gefið henni fríar hendur til, hvort hún
vildi leggja þetta mál síðar fyrir alþíngi eða ekki, þá hefði hann
átt að kynna ser betur nefndaralitíð, áður hann sagðí þetta, því
álltsskjul nefndarinnar gefur honum eingan rétt og einga át yllu til

að fara um það þeim orðum, og eg vildi heyra betri rök fyrir því,
heldur en hann færði til, hvernig hann geti ráN~ það af nefndar-
álitinu. Þa~ er einmitt 2. níðurlagsuppastríngan í nefndarálitinu,
og ástæðurnar fyrir því, sem gjörir það augljóst, að nefndin hefir
viljað girh sem öflugast fyrir það, að eingin breytíng geti komizt
á í þessu efni, nema með samþykki alþingis, og að þess álits se
fyrst leitað. þar sem hinn heíðrabi þingmaður Gullbríngusýslu "ar
að tala um, eptir því sem mer gat skilizt, að honum fyndist 2.
kaflinn i nefndarálitinu óþarfur, og bezt væri a~ fella hann úr, þá
get eg ekki fundið til þess nokkur rök. Nefndinni fannst það aðal-
undirstaðan, hvort nema ætti rir gildi gömlu fiskilögin ; en enda
þótt hún kæmist til þeirrar niðurstöðu, að það ætti ekki víð að
breyta þeim eða taka ákvarðanlr þeirra úr lögum, þá vildi hún ekki
og þótti órá~ að ákveða, að aldrei mætti gjöra neina undantekníngu
frá þeim, hvað sem i boði væri og hversu sem kríngumstæðurnar
kynni að breytast; a~ þessu lýtur einmitt 2. kafli -nefndarálitsins,
jafnframt og alþíngi er í 3. kaflanum áskilinn rettur til a~ akveða,
hvort leyfið skyldi veita eða undantekníngu gjöra frá aðalreglunni
í þann og þann svipinn. Vi~ sumar snui-orðabreytíngar í niður-
lagsatríðum nefndarinnar, sem ýmsir þíngmenn hafa hreift, felli eg
mig ekki illa, og skal eg að mínu leyti fallast á þær.

Framsög1~maður : Eg vil leyfa mer a'O geta þess, a~ hefði
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það verið memmg nefndarinnar, ao stjórnin gæti afgjört þetta mál-

efni, undir eins og þau tilboð væri komin, sem tilfærð eru í nefnd-
arálltinu, án þess að leita álits alþfngís um það, þá hefði hún tekið
þessi tílboð upp Í níðurlagsatríðín, en nefndin hefir ekki ætlazt til
þessa, og þingmenn sjá, hvernig níðurlagsatríðln hljóða.

J. Sigurðsson: Eg skal skýra nokkuð betur meíníngu mína,
víðvfkjandl þVÍ, að mer gat ekki al'l öllu leyti sem allra bezt geðjast
a'b nefndarálitinn, að mer þótti óþarfi, að þao færi að leiða þá kosti
Í ljós, er Frakkar gæti ginnt okkur með. Eg vildi hafa þagað um
það, og beðið þess, að þeir sjálflr hefbi uppfundið þau kostaboð;
þá tel eg víst, að slíkt mundi verða borið undir alþíngi, þó ekki
se bent til þess svona fyrirfram. Eg get ekki heldur alitíb það
neitt siðleysi, þó víð hefðum haft einurð á að segja hreinlega nei
,io þessu fiskíleyfi, þar við, enn sem kornið værí, ekki ættum fyrir

neinu að g.ingast.
H. Kr. Friðriksson: Eg get ekki silo, ao það se neitt frunta-

legt í þVÍ, þó maður segi það hreint og beint, sem manni býr í
hug, eg get ekki heldur séð, að níðurlagsorðín í 1. uppástúngu

nefndarinnar: "yfir höfuð" og "skilyr'ilislaust", bæti að neinu formið,
eða gjöri uppástúnguna hæverskulegrí. þar sem hinn háttvírti
varaforseti ætlaði mer að skilja 2. uppástúngu nefndarinnar, þll
hefi eg líka sannarlega skilið hana rétt, því ao þótt alþíngi láti
það traust í ljósi til stjórnarinnar, no hún muni eigi breyta lögum
þeim, sem nú gilda í þessu máli, þá er honum fullkunnugt, að al-
þfngi er ekki nema r.íðgefanda þíng; og að þess eru dæmi, að
stjórnin eigi hefir álitið sig bundna við tillögur þess; eg er viss
um, að þó eg segi víð hinn háttvirta varaforseta, að eg voni til,
a'il hann gjöri eigi það eða það, án þess að láta míg vita, þá álítur
hann sig ekki skuldbundinn fyrir það.

J. Kristjánsson: Mer finnst ekki, ao menn hafi her talað af
þeim frelsísanda, sem ávallt hefir látio sig í ljósi meðal Íslendínga,
sem vildu vera vinir útlendra, ef þeir vildu vera þeirra vinir, allt
fr.í því landið nr byggt, ef menn vilja nú neita því öldúngis skil-
yrðlslaust, sem kann ske gæti veitt landinu nokkra hagsmuni, þegar
alls er gætt; það er ekki óhugsanlegt, ao svo góð boð kynni ao
verða boðin seinna meir, að þau þykí aðgeingileg, jafnvel þó mer
sýnist þau nokkuð lángt í burtu ao svo stöddu. Mer er þess vegna
helzt ao skapi ao aðhyllast uppástúngu nefndarinnar, eins og hún
liggur fyrir óbreytt.
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Jón CJuðmundsson: Eg er al) mínu leyti ekki neitt á móti

því, sem hinn heiðraði varaþingmaður Reykjavíkur stakk upp á,
nefnilega, al) orðín: "yfir höfuð" og ,;skilyrNslaust", falli burt, og
ekki heldur móti þeim viðauka, sem þíngmennirnir úr Gullbríngu-
og Strandasýslum hreífðu Ym 2. atr., al) þess konar undantekníngar
fd lögunum yrði bornar undir þíngið, ekki al) eins til álita, heldur

einnig til ,)samþykkis ".
G. Brandsson: Vi'Ovíkjandi því, sem hinn háttvirti varaforseti

sagði ál)an, vil eg einúngis geta þess, al) eg er nú orðin því svo
vanur að heyra slíka pallad6ma, sem þá, er hann kom fram mel)
áoan, en þeir standa og falla sínum herra; og raska ekkert sann-
færíngu minni. Eg vil annars yfirláta það til annara, al) dæma nm,
hvor okkar hafi talað mel) meiri kurteisi í þessu máli, eða hvort
það lýsir meiri ösíðsemí al) nefna fiskireiðar og atvinnuvegi, heldur
en sumt það, er honum skrapp af munni. Frakkastjórn sjálf hefir
al'! fyrra bragði talað um þessar flskíveíðar, og hefir henni víst eingin

ósi'Osemi þótt í því, og setjum svo, al) hún feingi ao sjá orð okkar
beggja, það gildir mig allt að einu, dæmi hún um þau eptir mak-
legleikum; al) eg hafi ekki skilið nefndarálitlð, vil) það kannast eg
ekki, heldur hitt, al) eg vlldl sýna, hver þess sanna meiníng var,
mel) því ao taka ljósar fram meinínguna í nfðurlagsatríbunum, en
nefndin hafði gjört, og held eg, al) eg ætti fremur þökk en vanþökk
hjá henni fyrir þetta.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, verð eg al) álíta
undírbriníngsumræðu þessa máls 10ki'O. þessu næst kemur þá eptir
dagskránnl til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu málil) um mála-
~utníngsmenn við landsyfirrettinn. Eg hefi' latíð prenta atkvæðaskrá
í máli þessu, sem hver þingmaður mun hafa fyrir ser.

A t k v æ ð a s k r a
í málinu

um málaflutníngsmcnn vi'O Iandsyflrréttinn.
a, H. Kr. Friðriksson: al) uppástúnga nefndarinnar nr. 1 verði orð-

uð þannig: "a'O tveir málaflutníngsmenn verðí skípaðlr vi'O lands-
yflrrðttlnn, er se þeir menn, er hafi geingíð undir eitthvert það
próf í lögvísí, er rðttur fylgir til lögfræðíngaembættis her lí
landi «.

Ó, Nefndin, nr. 1: al) 2 lögfró'Oir menn, annaðhvort Comdidati eða
Exeminati juris se settir víð yfirdóminn á Íslandi, svo fljótt
sem verða má.
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e, H. Kr. Friðriksson: að hvorum þessara malaflutuíngsmauua
verði nú þegar veittir 350 ríkisdalir til launa árlega.

d, "tITefndin, nr. 2: að hvor þeirra fái til launa 250 rd. árlega.
e, Nefndin, nr. 3: að fe þetta se fyrst nm sinn, um 3 ár, tekið

úr sakagjaldssjóðnum.
f, Nefndin, nr. 4: að það verði síðan borið undir alþíngi, hvaðan

fe skuli fá til launa þeirra, ef það reynist, a'O sakagjaldssjóður-
inn framvegis ei geti goldið þeim þetta fe,

g, ll. Kr. Friðriksson : að á sakagjaldssjó'Onum verði létt þeim 300
rd., sem mí ern goldnir úr honum landsyfirréttardérnurunum.

h, P. Petursson: að auk þeirra 250 rd., sem nefndin hefir sningíð
upp á að hvor málaflutníngsma'ður fái árlega, þá se þeim fyrst
um sinn um 3 ár greiddir 100 rd. hvorum úr jafnaðarsjóðunum.

i, St. Jónsson: a'ð þessir 200 rd. úr jafnaðarsjéðunum verði ekki
teknir, fyr en búið er að út rýma fjársýkinni, sem nú geisar, og
fj,írstofninn er aptur kominn í viðununlegt horf.

k, ll. Kr. Frið7'ihsson: að þau malsfærslulaun, sem málaflutníngs-
mönnum verða dæmd í sakamálum og gjafsóknarmálum, verði
greidd þeim fyrirfram úr sakagjaldssjóðnum.
Framsögumaðrur : Eg skal ekki leingja þíngræðurnar með því

að tala UIll þetta mál, og það því síður, sem rnalið var ítarlega rætt
á síðasta fundi. þa'O eru komin 6 breytíngaratkvæðí fram í þessu
máli, og hefir nefndin ekki getað hallað ser a'ð neinu þeirra. Eg
skal því ekki fara fleirum orðum HIll þau að svo stöddu.

H. Kr. Friðrihsson: Eg skal leyfa mer að fara fáum orðum
um breytíngaratkvæði mín. Fyrsta uppástúnga mín, stafllbur a, er
í sjálfu ser ekki annað en orbabreytíng ; en mer finnst, ab mín uppá-
stringa hafi þann kost fram yfir uppástúngu nefndarinnar, a'O hún
tekur af allan vafa, en það má snúa út úr uppástúngu nefndarinnar,
ef menn vilja, og margir eru krínglr í að snúa út úr orðum. Fyrir
uppástringu minni, stafli'ð e, skal eg ekki færa fram fleiri ástæður,
en eg gjörði við undírbriníngsumræðu þessa máls; astæður mínar
voru og eru þessar. Ef það er árfðanda að hafa málatlutníngsmenn,
þá er það líka áríðunda að hafa þá duglega, en til þess útheimtist,
að þeim se launað svo víðunanlega , að þeir vilji sækja um þau;
önnur ástæða mín er sri, að ef menn hafa embættismenn, þá eiga
menn a~ gefa þeim þau laun, sem se aðalstoð, en ekki að eins
styrkur, Eg þarf ekki að mæla fram með uppástúngu minni, staflíð
g, því nefndin hefir sjálf gjört það, með því hún hefir sjálf bent á
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það í nefndarálitinu, a~ þessum 300 rd. væri ekki réttilega varið,
svo eg er viss um, a'b nefndarmenn eru glaðir yfir því með sjálfum
ser, og í rauninni kunna mer þakkir fyrir, að þessi uppástúnga er
komin fram, og þykir mér vænt um, a~ hafa getað orðið henni til
geðs, einkum þar eð eg er líka á því, að ekkisé eðlilegt, að launa
landsyfirréttardémendum úr tveimur ólíkum sjóðum. Eg vona, að
eg þurfi heldur ekki. að mæla fram með uppastungu minni, staflið k,
því það sjá allir, a'b sjóðurinn getur ekkert tjón beðið af því, þótt
málaflutníngslaunin se borguð fyrirfram IÍr honum, en eðlilegast, a'b
malaflutnfngsrnennírnír eigi a'bgánginn að þeim, sem selur honum
mtilsílutnínginn í hendur, en sjöðurínn eigi síðan ,'i'b hlutaðeigendur;
en á hinn bóginn er það bagi fyrir málaflutníngsmennina, að fá
ekki málsfærslulaunin fyr en eptir mörg ár. Eg hefi því tekið mer
þetta breytíngaratkvæðí, til þess, að það skyldi vera hvöt fyrir mála-
flutníngsmennina a~ sækja um ernbættín.

Framsögumaður : Eg skal með fám orðum svara hinum hei 'br-
aða varaþíngmanní Reykvfkínga. Víbvíkjandí fyrsta breytíngarat-
hæði hans, staflið a, sem hann kallar a'b eins orðabreytíng, þá skal
eg geta þess, að eg finn því síður ástæðu til að taka þa~ til greina,
sem það er tekið fram í nefndaráliti nu, a~ það skuli vera meðmæl-
ing fyrir málaflutníngsrnennina til embætta, að þeir sýni sig duglega,
og er þetta skýríng (yrir því, að uppásnínga nefndarinnar fer í sömu
átt og breytingaratkvæðið a. Hinn heiðraði sami þingmaður vildi,
að nefndin kynni ser þakkir fyrir breytíngaratkvæðí sitt, staflíð g, en
eg finn sárlitla ástæ'bu til þess, því eg get ekki betur seð, en
uppástúnga hans se eins og skroppin út úr sauðarlegg, því hvaðan
á að taka aptur þá 300 rd., sem landsyflrrðttarddmendunum eru nú
borgaðir úr sakagjaldssjéðnum, annarstaðar en úr [arðabdkarsjöðnum ?
En er það ekki hið sama sem að vilja láta borga malaflutnings-
mönnunum úr rfkíssjéðnum ? Jú; en þa~ ætla eg se á móti til-
ætlun stjórnarinnar um það, hvaðan laun þeirra skuli tekin, og því
se ei rett að fara því á flot þannig, heldur hefðl or~i~ a~ gjöra það
með nýrri uppástúngu. En annars getur það vel veríð, a~ nefndin
hefðí fallizt á breytíngaratkvæðíð, ef það hefðí verið öðruvísi orðað,
því henni fannst það óeðlilegt, og er það tekið fram í nefndarálit-
inu, að landsyflrréttardðmendunum se launað af sakagjaldssjdðnum.
Viðvíkjandi breytíngaratkvæbí hins heíðraða varaþíngmanns Reyk-
víkínga, staflið e, um laun málaflutníngsmannanna, þá skal eg geta
þess, að eg var reyndar fyrst á því, að 250 rd. væri ekki nógu há
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laun; en fellst þó á það í nefndinni, en mí er eg á því, ab þessi
laun se full-há, ef ekki of há, og á eg ab þakka hinum heiðraða
varaþingmanni Reykvíkínga fyrir það, því hann hefir í uppástringum
sínum um lagaskóla her í Reykjavík ætlað 600 rd, til tímakennslu,
og bent á, ab málaflutníngsmennirnir mundi verba, et til vill, tíma-
kennendur vib skóla þenna (H. Kr. Friðriksson: "Ef til vill"!). Mel'!
þessu hefir hinn heiðraði þíngmaður orN~ sjálfur óbeinlínis til þess
ab rífa niður grundvöllinn undan breytíngaratkvæðí sínu stafl. e, Eg
skal ekki fara mörgum orðum um breytíngaratkvæðí hins háttvirta
3. konúngkjörna þíngmanns, því öllum mun þykja það óviburkvæmi-
legt, ab taka laun úr jafnaðarsjéðunum, sem nú munu þurfa í mörg
horn ab líta; en verði það tekið, þá vil eg fallast á varabreytíng-
aratkvæðí hins helöraða þíngmanns Eyfir'ðínga. Um hið síðaeta breyt-
Ingaratkvæði staflíb k, skal eg geta þess, að eg held, að það geti basl-
azt af her eptir sem híngað til, að rmílaflntníngslaunln se borguð ,i
þann hátt, sem verið hefir.

Þ. Guðmundsson,' Eg vil leyfa mer að vekja athygli þíng-
manna á því, a'ð það sem breytíngaratkvæðið, stafl. k, fer fram á,
eru nú gildandi lög ; þab er lögboðíb í tilskipun 11. jrilí 1800, að
borga skuli málaflutníngslaun í sakamálum fyrirfram úr Justits- sjéðn-
um, og geta menn se'ð það á Klausturpóstinum, að þessarar reglu
hefir verið gætt fyrst framan- af. Eg vil þó gefa atkvæði mitt fyrir
þessu breytíngaratkvæðí, því eg álít það gott, að þetta se tekið fram,
til þess að minna á lögin, einkum þar e'ð eptir þeim hefir ekki verið
farið núna í rúm 30 ár.

Þ. Jónassen : Eg skal nú ekki fara mörgum orðum um þetta
mál, einúngis skal eg geta þess, að eg felli mig betur vi~ breytíng-
aratkvæðið undir stafli'ð a, en nefndarinnar undir staflíð b, því það
er greinilegar orðab ; svo verð eg líka að aðhyllast uppastúnguna C.,
því eg get ekki se'ð, að það se a'ðgeingileg eða bobleg staða fyrir
þá menn, sem her ræðir um, að ætla þeim einúngis milli 3 og 4
hundruð ríkisdala að öllu samtöldu um ári'ð. • Eg þori því að full-
yrða, að einginn dugandis maður tekur a'ð ser þessa köllun, nema
ef það væri rett til braðabyrgða, og um stundarsakir, meðan hann
er a'ð koma ser fyrir öbruvísí, og þannig er ekki að ætlast til nokk-
urrar staðfestu í stöðu þessara manna her við rðttínn. Mer skilst
heldur ekki betur, en að þíngið með því að stínga UPI) ti svo sár-
litlum launum komist í mótsögn víð sjálft sig, því það gjörði þó
8VO míkíð úr allri þeirri tryggíngu fyrir lög og rett í landi her, sem
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standa mundi af þessum málaflutníngsmönnum, en eg ætla þetta þó
einkum a'ð vera komið undir því, að málsfærslumennirnir se vel
menntaðir og duglegir, en slíkir menn standa ekki til boða nema
fyrir aðgeingíleg laun, og undir því skilyrði, að þeim se sómi sýnd-
ur; en það kalla eg a'ð ekki eigi ser her stað, með því fyrirkomu-
lagi, er nefndin ætlast til og stíngnr upp á.

Uppástúngunni undir staflið k get eg ekki orðið samþykkur, því
það getur opt farið svo, a'ð breytíng verbi á nuílsfærslulaunum, sem
dæmd eru hlutaðelgendum her víð rðttínn, í -hæsta rðttl, og í slík-
um tilfellum getur orM'ð rekistefna út úr laununum, ef búi'ð er að
borga þau fyrirfram úr sakagjaldssjébnurn, og því er boðinu í yfir-
réttartilskipunlnní breytt með seinni akvörbunum, er her að lúta.

Framsögumaður : þa'ð 'vakti fyrir nefndinni, a'ð ekki væri betra
a'ð byrja of hátt og verða svo a'ð færa sig síðan niður, heldur en að
byrja á litln og færa sig síðan upp á skaptíð ; hún vlssí og, a'ð þar
e'ð málaflutníngmennirnir eiga að verða konúnglegir embættismenn,
þá muni þeir og geta feingíð lannavlðböt, eins og hverjir aðrir em-
bættismenn, eða, ef sakagjaldssjéðurtnn geti misst meira seinna, þá
mætti auka laun þeirra úr honum. Eg held, að það se bezt fyrir
oss Íslendínga, að vera sparlr á fe voru, því ver höfum líti'ð fe, en
116ga steina, en hver steinn er ekki dalur, og her er minna gull en
grjót, og því er bezt fyrir oss að sníða oss stakk eptir vexti. Ef
nú einginn sækir, þá höfum ver sparað peníngana, og betra mun nú
fyrir þínglð a'ð aðhyllast málið, heldur en að ónýta þab ofan í al-
þíngi 1855 og stjórnina, sem nú hefir gefi'ð oss trygging fyrir því,
a'ð málinu verðí nú sem fyrri vel tekíð hjá henni. Hinn háttvirti

2. konúngkjörni þíngrnaður tók þa'ð fram, a'ð launin væri svo lítil,
en hann tók ekki hitt fram, hversu líti'ð þeir hafa a'ð starfa, og gæti
unnið Ser nokkuð utan um. Hann kvartaði og um, a'ð þeim væri
ekki sýndur nógur sómi; eg veit nú ekki fullkomlega, hvort hann
meinti nóg laun (Þ. Jónassen: Jú), eða nógu marga krossa og teikn,
því hafi hann meint það, þá vona eg sú verði raunin á, a'ð þeir fái
þenna 5 Ó m a eins og aðrir, ef þeir gjöra sig verba fyrir þa'ð í stjórn-
arinnar augum.

G. Einarsson: þa'ð hafa nú 2 lögfró'ðir menn talað fyrir
skemmstu um það, hvort málaflutníngsmenn eigi að lögum heimtíngu
á því, að já laun þau, sem þeim eru ákveðin fyrir sókn eða vörn í
saka- eða gjafsóknarmálum,. fyrirfram greidd úr sakagjaldssjöðnum,
og hafa þeir ekki orðíð á eitt mál sáttir. þa'ð er ekki mitt a'ð meta
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það, hver þeirra hafi réttara fyrir ser, en svo mikið se eg, a~ á
þesssu máli leikur vafi, og mer þykir það leitt, þó í litlu fari, a~
hann se, eins og mer sýnist líka rett, að sakagjaldssjóðurinn eigi a\'>
launa þeim, sem vinna fyrir hann, því hver á vi~ sinn sala; eg mun
því gefa uppástúngunni undir staflíð k atkvæði mitt.

Hvað áhrærir umræður þær, sem hafa orðið um stafliðina e og
d, þá þykir mer þær harðla leiðinlegar, og Reykjavíkurbrium ósæm-
andi a'O láta slíkan barlómsblæ vera li þeim. Mer þykir þa~ annars
undarlegt, hvað menn bera sig her illa, og þó sýnast þeir Ma svo
vel, og eg dylst ekki við það, að alþýða steytir sig á þess konar,
og það kemur Reykjavík út úr húsí hjá sveitafólldnu, því svo er að
sjá sem Reykvíkíngar vilji sjá um sig, hvað sem öðrum líður, og í
þess konar hugsunum, hvar sem þær hreifa ser, er eins konar ó-
jöfnuður.

P. Sigurðsson: Víðvfkjandl stafliðnum k getur mer ekki bet-
ur skillzt, en að ekki þurfi að greiða atkvæði um það, ef a'O {la'O
eru gildandi lög, og vildi eg óska upplýsingar hjá lögfræðíngum þeim,

er sitja her á þíngt, um, hvort að þetta se lög. Eg fyrir mitt leyti
tek breytíngaratkvæðíð nr. 1 fram yfir uppásuingu nefndarinnar, því

það gefur meiri tryggíngu, a~ menn þessir se menntaðir vel; en
hvað launaupphæblnnl víð víkur, þá er eg á sömu skoðun og nefndin.
Eg held líka, að embættismönnum se það fremur gagn en skaði, þó
laun þeirra um nokkurn tíma se heldur lítil, því það kennir þeim
a~ fara sparlega með efni sín, og þann lærdóm er öllum nauðsyn-
legt a~ læra. Þa~ er líka miklu eðlilegra, að bæta laun embættis-
mannsins, þegar hann fer að eldast og lýjast, og hefir staðið vel í
stö~u sinni á ýngri árum, og jafnframt er það hvöt til að sýna sem
mestan dugnað í stöðu sinni, ef það gæfi von um betra líísuppheldí.

J. Sigurðsson: . Eg get nú ekki annað en áliti'O það full-sannað
með óhröktum og yfirgnæfandi astæðum af hinum hattvirta fram-
sögurnanni, að þessi laun málsfærslumanna se fullsæmileg og fullvel
viðunandl, eptir því sem her á stendur, svo mer er hvorki fært ne
þarft þar neinu vi~ að bæta; mer virtist sá heiðarlegi þínginaður
Reykvíkínga fram færa það sem helztu ástæ~u fyrir breytíngarat-
kvæði sínu stafli~ e, að þegar þeir ætti a~ heita konúnglegir em-
bættismenn, þá yrN að veita þeim stór laun. Mer þykir nú þetta
og annað eins vera mögur ástæða, því það hefir verið sýnt og
sannað, a'O sumir konúnglegir embættismenn her á landi verða að
lifa af ö~ru en háum launum. Eg vil taka til dæmis, að það hefir
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einhver hinn mesti lögfræðingur her á landi meo ritgjörl'i sinni,

láti\) það í ljósi, að hreppstjórar eigi no teljast með kominglegum
embættlsmönnuru, og "ita allir, hvaða laun a\) stjórnin hefir skaflað
þeim, og hefir hún enn ekki fyrirorðið sig fyrir viogj1ir()ir lÍ þeim,
og þeir hafa líka lifa\) þess vegna enn sem komið er. Eg vlldí

heldur, a\) þfngmaðurinn hefði haft tillit tH þess, Imlo embætti
þessi yrti annamikil ; það hefOi mer þótt veruleg .istæða fyrir laun-
unum. Eg held þa'b se nú fullsýnt, að þeir geti lfka haft atvinnu
af öðru, og það jafnvel aðalatvlnnu, þ6 þeir þyrfti einu sinni í viku,
eða kann sko einu sinni í manuðl, ao gegna þessum m.ilastdrfum.
Eg fer því ekki með mitt atkvæði fet fram yfir það, sem nefndin
hefir sett með laun þessi. Ilvað vio víkur breytíngaratkvæðinu g,
hins sama þingmanns, a'b ii sakagjaldssjóðnum verði lett þeim 300

rd., sem mí eru goldnir úr honum Iandsyflrrettlmun, l1<Í þykir mer
líka nokkuð vanskílcgt að taka þao svona, þar ekki var undir eins
stúngið upp á því, hvaðan landsyfirretturlnn ætti þ,i aptur ao f;i
þessi 300 rll.; einhverstaðar mun þó verða ao fá þ;i frá, og 1131'

ekki er stúngi'b upp á því, ao fá þá úr ríklssjöðnum, þá veit eg
ekki nema því yrði sleingt á [afnaðarsjéðina, eða einhverstaðar á,
þar sem óhentugast væri.

G. Brandsson: Ef menn bera sanian breytíngarntkvæðlð a \ ia
uppastungu nefndarinnar b, þá er reyndar lítill munur á þeim, í It

er meiníngin einúngis Ij ósarí ; þó álít eg, a'b nefndarupp.ísningnn
fari hinu sama fram, þ,"í í nefndarálitinu er gjört nío fyrír því, aa
þegar málaflutníngsmennirnir eru leingi búnir a\') vera vic þau em-
bætti, þá se þao meðuiælíng fyrir þ,í til ab f,i sýslumanna embætti,
og þess vegna hefir hún auðsjuanlega ekki ætlazt til, að taka In-ern
einn, sem eitthvað hefir gugtao vlð lög, hvort sem hann er góður
eða slæmur, en þó vil eg heldur breyungaratkvæbíð undir staf'-
liðnum a, heldur en uppástringu nefndarinnar í stafli'b ll, vegna
þess meiníngin liggur ljósari fyrir í breytíngaratkvæöinu. þar sem
einn þíngmanna heit, a:O ver mundum ekki f,i annað en tóma ó-
nytjúnga, þar e'b launin væri !iVO lág, þá þykir mer þao nokkuð
skrftið, eins og það se völ á svo mörgum og góbulll löglærðum
mönnum, en sjón er sögu ríkari, a\') SYO er ekki, því allt af vantar
einn þó í landsyfirréttlnn ; sýslumannaembættin eru ekki heldur svo
vel skipuð, að nokkur verði útilokaður, sem er verðugur, og það
sýnir bezt fæ\') hinna íslenzku lögfræbínga, a\') þao verður a'b setja
danska menn í embætti þessi, hvar af sumir munu ekki serlega vel
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al' Ser í lögum, eptir sem þeir vilja gefast oss. En hvað launin
snertir, þ.í hefir [riunsiiqumaður skýrt það svo "el, að eg hefi eingu

þar ,iú ao bæta.
P. Pctursson : Eg skal ekki mæla mikið eða leingi fram með

hreytíngaratkvæðl mínu h, því það var líka kveðinn upp dauða-
dómur yfir því um daginn og nú mun það þegar dautt; en mer
sýnist það þó ekki svo óttalegt, að taka þessa penínga úr jafnaúar-
sjóðnum, því það er þó ekki meira en líbugur 1 sk. á hvern búanda
mann á úrí. Eg vildi leyfa mer að leita upplýsíngar hjá nefnd-
inni um það, hvernig hún gat farið að færa upp svo mjlig fe það,
sem skyldi taka úr sakagjaldssjóðnum, fram yfir það, sem stjórnin
sagoi hann gæti borið og þó undireins verið hrædd um, ab sjóbur-
inn gæti ekki borið þau útgjöld leiugnr en í þrjú ár; þetta er aú
minni ætlun mikil mótsögn. Einn þingmanna hefir hreift því, aú
þó laun embættismannanna se lág, meðan þeir eru úngir, þá hækkaðí
þau, eptir því sem þeir eldast ; eg ætla, aú það se þó ekki eins
affaragott aú anafna embættismanninum há laun fyrst á deyjanda
degi, eins og að láta hann hafa viðunanleg laun, meðan hann er
úngnr og hefir krapta og fjör til að gjöra nokkuð, ef hann gæti
verio laus við áhyggjur.

Framsiiqumaður " Eg hug saðí ekki eg þyrfti a'b tala meir í
þessu mali, en þó aú hinn háttvirti 3. konúngkjörni þíngmaður hafi
fundið mótsögn hjá nefndinni, þá skal eg ei berjast víð að skýra
honum, að hún muni minni en hann hyggur, því eg er vondaufur
11111, ao geta sannfært hinn hattvirta þingmann nú, fyrst hann hefir
ekki sannfærst ,i skýrslu þeirri, er eg kom með víb undirbúníngs-
umræðuna ; en það þykir mer undarlegt, að honum skuli þykja það
mikið, að vér höfum fært upp launin úr sakagjaldssjóðnum um
eina 150 rd., sem eg hefi sýnt að geti borið þaö ; en hitt þyki
honum ekki neitt, að deingja 200 rd. upp á jafnaúarsjóúina, sem
svo getur íaríð fyrir, að ef fjárkláOinn eykst meir en korníð er, að
þeir þá eigi minna en ekkert. Nefndin getur heldur ekki betur
séð, en aú oss Íslendíngum farist þó betur víð málaflutníngsmenn
vora, enda þótt laun se lítil, heldur en Dönum, því eg veit ekki
til, að malaílutníngsmenn hafi þar nokkur laun, nema ef það er,
sem eg þó tel óvíst, viú hæsta rett. Um uppástúnguna undir staflið
k ætla eg mer ekki ao ræða, heldur að eins skjóta því til hins
háttvirta [orseta, hvort hún geti kornið til atkvæða, þar eb hún fer
því fram, sem enn nú eru gild lög nm.
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St. Jónsson: það hefir ekki þótt ,íttalegt, að taka 200 rd, úr
jafnaðarsjöðnum, því ekki kæmi nema rúmur sklldíngur :í mann,

en það yrði þó 2000 rd. í 10 ár, og þó þetta kunni að þykja ekki
svo mikið, þ:í verð eg þó að álíta, að - ekki se færi að bæta því lí
jafnaðarsjöðína, því menn verða jafnan að gá að því með álögur,

að það er minna komið undir þVÍ, hversu mikil álagan er, en hinu,
hvernig hún kemur niður, þVÍ hún verður jafnan þúngbær og órett-
hit, ef hún leggst misjafnt á, hversu lítil svo sem hún er; en það,
sem lagt er á jaínaðarsjóðina, kemur yfrið misjafnt niður og eingan
veginn eptir efnum. Eg vona nú reyndar, að breytíngarathæN
hins háttvirta 3. komingkjörna þíngmanns muni ekki fá góðar víð-
tökur her, en eg get líb vænzt þess, að mitt fái ekki harðari dóm,
ef hans ekki fellur við atkvæðagreiðsluna.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, verð eg að álíta
ályktarumræðu þessa máls lokið. En .iður en eg bið þíngmenn
g:ínga til atkvæða, þá vil eg leyfa mer a~ geta þess viðvíkjandi
staflið k, fyrst að umtal hefir orðið um, hvort hann gæti komið til
atkvæða, að þlí get eg ekki betur seð, en að hann geti það, þVÍ
þótt hið sama se boðið Í yfirréttartilskipunínnl 11. júlí 1800, sem
uppástúngan fer fram á, þá hefir þessu bobí ekki verið fylgt í svo
lángan tíma, að það verður varla tekið upp aptur, nema þar um
verði gjör~ ný ráðstöfun.

Síðan var geingið til atkvæða og felln þau þannig:
a, breytíngaratkvæðí H. Kr. Friðrikssonar : samþykkt með 14 ath.

gegn 2.
b, uppástringa nefndarinnar var þVÍ burt fallin.
e, breytíngaratkvæðí H. Kr. Friðrikssonar : fellt með 16 atkvæðum

gegn 3.
d, uppastunga nefndarinnar: samþykkt með 17 atkvæðum gegn 3.
e, samþykkt með 19 atkvæðum,
f, samþykkt með 18 atkvæt um.
g, H. Kr. Friðrikssonar: felld með 15 atkvæð. gegn 1.

h, P. Peturssonar: felld með 19 atkvæðum.
i, viðaukaatkvæði St. Jónssonar: var því burt fallíð.
k, uppástúnga H. Kr. Friðrikssonar : samþykkt með 14 atkvæðum

gegn 4.
Forseti kvaðst mundu birta dagskrá til næsta fundar svo fljótt

som yrði.
Fundi slítíð.
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25. júlí '- Fimmtandi fundur.
Allir á fundi nema hinn 1. konúngkjörni þingmaður, er hafði

tilkynnt [orseta, a~ hann ekki gæti korníð á þíng í dag, og hinn 6.
konúngkjörni þingmaður, sem enn þá var sjúkur; þíngbók frá síðasta

fundi lesin og samþykkt.
Forseti,' Eg hefi meðtekið nokkur skjöl viðvíkjandi fjárklába-

málinu og eru þau þessi: 1. afhent mer af þingmanni Gullbríngu-

sýslu:
a, avarp frá Kjósarhrepp, er mótmælir algjörðum niðurskurði, moo

45 nöfnum undir.
b, ávarp fni fjárkláðanefudinní i Vatnsleysustrandarhrepp, Iíks efnis.

e, ávarp frá Rosmhvalaness og Hafna hreppum sama efnis, með 55
nöfnum undir.

d, ávarp frá Hafnahrcpp, sama efnis, með fjórum nöfnum undir.
e, ávarp frá hreppstjóranum í Álptaneshrepp, er mótmælir almennum

niðurskurði í nafni hreppsbúa.
2. Ávarp til alþingis frá Borgunjarðarsýslu sama efnis, moo 61

nafni undir.
3. Á varp til forseta Ini Þíngvallahreppi, sem óskar með 28 athæð-

um móti 1, a~ algjörbur niðurskurður fari fram, þó með sama
skilyrði, sem meiri hlutinn bar fyrir sig ii fundinum í IIróarsholti
11. júní næstlíðinn.

þessi skjöl leyfi eg mer að afhenda nefndinni í fjárklá~amálinu,
eins og hin, som fyr hafa verið framlögð.

Eptir dagskránni kemur þá til ályktar-umræðu og atkvæða-
greiðslu málið um stjórnarbót á Íslandi; eg hefi láti~ prenta
atkvæðaakra i nuíll þessu, og vona eg, uð hún liggi fyrir öllum
þingmönnum.

Atkvæ~askrá
i málinu

um stjórnarbót á Íslandi.
I. Uppástúnga síra Jóns Kristjánssonar (að í stað II. A. verði

sett þetta): að konungur, samkvæmt allramildustu heityrðum sinum
Í konúngsbrðfl 23. septbr. 1848 láti sem fyrst semja frumvarp
til laga um stjérnarfyrirkomulagíð á Íslandi og stöðu þess í kon-
úngsveldínu, og leggi það frumvarp sfðan fyrir serstakan fund
þjóOfulItrúa her i landi, er se kosnir og a~ tölu eins og segir í
kosníngarlögunum 28. september 1849.
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II. Nf(ndin: A; a'C konúngur láti semja og leggja fyrir næsta al-

þíngi frumvarp um nýtt og umbætt fyrirkomulag
stjórnarinnar yfir ÍSlandi, og um stöðu þess í kon-
ringsveldínu.

B, að í þessu frumvarpi verði tekin til greina eptir-
fylgjandi undirstöðuatribí :

a, Nefndin: nr. 1: Meiri hlutinn: a'ð verkahringur og vald al-
þíngis verði svo aukið, að Því verbí veitt ályktunarvnld (lög-
gjafarvald) i öllum þeim málum er lí'ður hafa legið undir
meðferð þess. - [Minni hlutinn: a'C alþíngi veitist löggjaf-
arvald í þeim málum, sem á'Cllr hafa logið undir meðferð
þess].

b, JIinni hluti neirularisvna«: (a'C í stað atriðanna nr. 2, 3 og
4 verði sett þetta einúngis): "og a'C stjórn lambins verði
hagað þar eptir",

e, lJfeiri hluti nefndarinnar, nr. 2: A'C ein verði sett og á ein-
um stað, í Reykjavík, þriggja manna yfirstjórn í landi hth,
sem hafi Ii hendi til síðustu úrslita öll þau valdstjórnarverk
og framkvæmdarvald í íslenzkum málum, sem ekki verður
lög.íkveðíð um, að hljóti að liggja undir úrskurð kontingsíns,
eður ráðgjafa hans; og a'ð þessir yfirstjórnendur eigi setu ii
alþíngí, og haldi þar svörum uppi fyrir hönd stjórnarinnar.

d, Mei1'i hluti nefndarinnar, nr. 3; a'ð konungur feli einum og
sama embættismanní hina sfðustu meðferð þeirra íslenzkra
mála, sem lögiíkve'Ci'C verði um, a'ð ekki eigi undir úrslit
þeirra rabgjafa, sem þess konar mál liggja undir í gjörvöllu
konúngsveldlnu, e'ða ekki geti útkljá'ðst her lÍ landi, og að
hann beri síðan þau mál fram fyrir konúnginn til allrahæsta
úrskurðar eða samþykkis.

e, Meiri hluti nefndarinnar, nr. 4: all démsvaldíð í landinu
verbí svo umbætt, að þall samsvari hinu aukna valdi og
verkahrfng alþíngís, og hinu nm bætta fyrirkomulagi á yfir-
stjórn landsins.

f, Hvort alþíngí vill rita bænarskrá um þau atrlði, sem 8al11-
þykkt eru.

Frarnsögumaður (Jón Guðmundsson): Þegar mál þetta var
rætt her til undirbúníngs, þ,í vorn það einkum konúngkjörnir herrar,
er fundu ástæðu til a'ð vekja athugasemdir gegn nefndarálitinu og
niðurlagsupp.istúngunum. IIinn háttvirti 2. komingkjörní þíngmaður
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(Þ. Jðnassen} byrjaði ræðu eína á því, ao þessar upp.ístúngur nefnd-

arinnár 'læri of snemmt upp bornar og í ótíma, einkum með tilliti
til þess, ab cnn væri ekkert búið ao ákveða um ::;Wúu Íslands í kon-
úllg,;\eldillu, og svo væri í uppzísningunum ekkert tillit haft til þess
kostnaðar, sem þær hefbí í för með ser, en hins vegar væri her cnn
allt óáheoi\') og ór;Íúiú til lykta UIII þaú, er snerti tekjur og tekju-
stofna landsins; jarðamatið væri enn ókomið í kríng, og allir skattar
ólagaðlr og óákveonir; en þess bæri þó al', gæta fyrst af öllu, hvort

landið mundi geta staoiO straum af því fyrlrkomulagl, sem her væri
stúngið upp á. Fyrsta mótbára hins háttvirta þingmanns er nokkuð
kátleg, þar sem honum þykir of snemmt og í ótíma að biðja Ulll frum-
varp, er ákveði stöðu Íslands í komingsveldinu, af því, segir hann,
a\') það er enn ekki búið að ákveða stöðu Íslands; mer skilst þá, al',
hinum heiðraða þíngmanní þyki 6tímabært og of snemmt ao biðja um
nokkuð það, sem er ógjört; en vilji hann um ekkert annað rita bæn-
arskrár en það eina, sem áúur er fullgjört og ráúio til lykta, eða
sem eingra umbóta þarf, þá fækkaði reyndal' bænarskrárnar héðan frá
þíngi og uniræður UllJ nuíliu. þaú er ao vísu ~att, er hann sagði
um það, að jarðamatíð væri ekki til lykta leitt og að skattar væri
6,íkveollir; en hvað kemur það þessu máli við ? her liggur ekki fyr-
ir til umræðu neitt skipulegt frumvarp með einstaklegum upp:ístúng-
um, er leiði með ser neinn kostnaðarauka þann, er her verði fært
eða eigi við a'ð ræða ; þa\') getur meir en verið, að af unibættu stjórn-
nrfyrírkomulagi aþekku því, og níðurlagsatríðín benda til, leiði nokk-
urn kostnaðar eða lítgjalda auka fyrir landíb ; en al', tala um þetta

mí, það segi eg se of snemmt og ótímabært; þegar stjörnarbdrarfrum-
varpið kemur her fyrir frá komingi og mel', hinum einstöku grein-
nm sínum lýsir yfir þVÍ fyrirkomulagi allrar stjórnar, sem her eigi
a\') kornast á, þ,í er fyrst ao ræða um, hvort landið geti staðið straum
af því, en fyr ekki; það mun einginn hafa ætIazt né geta ætlazt til,
;tl', hafa her fram verulegar endarbætur hvorki í þessu efni né öðrum
8\0, al', þær ekkert kosti. Al) öðru leyti verð eg ao leyfa mer al',
minna hinn háttvirta 2. konúngkjörna þíngmann á það, al', í þessu nefnd-
aráliti er ekki farið fram lÍ neitt annað eða meira heldur en í bæn-
arskránni til komings frá þínginu 1853; og þegar rnalíð var þá rætt
her í salnum, fór svo fjærri al', hinn sami háttvirti þingmaður áliti
þessar uppástúngur of snemmt uppbornar eða í ótíma, al', honum þótti
þ;í, al', nefndin hefði ekki fari\') nógu Língt í uppásningurn sínum;
þetta nuí bezt sj:í af þíngrrcðum hans UlU nuílið 1853; en honum
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hefir l1í~st þat eptir í mótbárum sínum að þessu sinni, að sýna og

færa rök að, hvers vegna eða hvernig á því standi, ao nú, 1857, se
of snemma og í ótíma uppbornar þær sömu upp.istúngur, sem her voru
á rðttum tíma og af gildum ástæðum víðteknar 1853.

þat kann sumum ao hafa virzt svo, sem þær mótbárur væri
miklu verulegri, er hinn háttvirti meðnefndarmaður í minna hlutan-
um, hinn 5. komíngkjörni hreífbí í undírbúnfngsumræðunní gegn
uppásuingum meira hlutans. Hann taldi það sem eina hina
verulegustu ástæðu fyrir þVÍ, ao hann hef~i ekki mí getað aðlryllzt
skoðun og uppástúngur meira hlutans, eins og hann þá gj1ir~i 1853,
að ser væri mí, eptir nakvæmar! yfirvegun, orðið þa\') möthvertt, a\')
amtmannaembættín væri lög'b niður, En eg verð a'b vekja athygli
hins heíðraða þíngmanns og allra, er her sitja, ao því, að það er
ekki með einu orði rá'bgjört hvorki í umræðunum ne upp.isninguu-
um 1853, og heldur ekki í þessu nefndaráliti, a'b aftaka gjörsamlega
amtmannaembættln, t. d. svo, ao ekki yrri einhver Slí valdsmaður
í hverjum fjórMngi eður amti, er hefði nokkra yfirstjórn þess lands-
hluta á hendi; breytingin eptir upprist. n. e er einkum í því f'ólg-
in, ao yflrvaldstjérnarrnenn fjór'ðúnganna stæði undir annari æðrí

stjórn Ii einum stað her á landi, í stað þess að allir amtmennirnir
hafa nú jafnmikil "öld svona sinn á hverju landshorni nn, og standa
undir eingri æðri valdstjórn her á landi. Út af uppástúngu meira
hlutans II. d. áhrærandi að komingur feli einum og sama manni
hina síðustu meðferð þeirra mála, sem liggja undir rirgreiðslu kon-
úngs, sagði hinn sami luíttvírt! þíngrnaður, ao af því mundi leiða
óbærilegan kostnaðarauka fyrir landið, en meiri hlutinn hefði alls
ekki bent til, hvaðan þann kostnað ætti ao taka. þao er nú bless-
a~ athvarf til víðbarn í vandræðunum, þessi orb: "kostnaður", .,lÍ-

bærilegur 7wstnaðam~lki fyrir landið <i. Þegar í öll skjól er fokið
með ástæður, þá grípa menn æfinlega til þessa og veifa Því sem
grýlu til a~ blekkja þíngmenn og landsmenn; að ö'llru leyti hiðist
hinum hefðraða þíngmanni eptir a~ sýna þíngínu, hvernig á því stæbí,
að meiri kostnað mundi Ieiða fyrir landið af þessari uppástúngu nri,
heldur en 1853, þegar hann sjálfur fylgdi fram hinni sömu upp.í-
stúngu og hafði alls ekki á orbí kostnaðinn, sem af henni gæti leitt.
A~ öðru leyti verð eg að vekja athygli hins heiðraba þíngmanns að
því, að í nefndanilitlnu er bent til fyrirkomulags á þessu uppá-
stúnguatrtði, - meiri hlutinn vildi ekki a~ svo komnu taka íram
um það níðurlagsuppastringu, - sem ekki hafi í för með ser neinn
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verulegan eca teljauda kostnabarauka fram yfir þa~ Iyrírkomulag í
þessu efni, sem nú er,- nefnilega ef komingur vildi fela forstöðu-
rnauni hinnar íslenzku Btjórnardeildar hina síðustu útgreiðslu þeirra

múla, sem fyrir konúng verða a~ gánga eða ráðgjafastjórnina ; þess-
ari b endíngu hefir hvorki hinn h.ittvirtl 5. konúngkjórní þíngmaður
lIl!ítlllælt ne abrír, og því álít eg ekkert í lIlóti því, a~ hún verði
tekin inn í .ílitsskjalið til konrings. En áhrærandi kostnaðinn, sem
þessi og aðrar uppristiingur meira hlutans kynni virðast að hafa í för

IllCO ser, þ,i bi~ eg þe"" enn sem fyr vel gætt, a~ það er nægur
tími a~ ræða UIlI hann, þegar komið er frá stjórninni frumvarplð
nj:ílft, er sýni hver þessi kostnaður verði í raun og veru. Hinn sami
h.ittvirtí þínginaður ,,;agoi, a~ það væri mjög vafasamt og varhuga-
vert, að gjöra nú upp.isniugur UIU fyrirkomulag stjórnarbótarinnar ;
en her eru hjá meira hlutanum eingar beinlínis upp.istringur gjörð-
ar, heldur a\) elns hin helztu undírstbðuatriðl, er þínginu þætti mest
\illi vert að tekin yrði til greina, þegar fruuivarpið verður samið ; -
hann sagoi, aú þess konar upp.ístringum væri ekki lcastanda fram
Illeo I.iu m orðum, og þó hefir minni hlutinn ætlað ser aú gj1ira það
í margfalt færri orðuni en meiri hlutinn. En menn hafa nú her lÍ

þíngi talandi dæmi upp ;Í það, hvað stjórninni geðjast vel að uppá-
suingum, sem eru mco líkum fr.ig.íng! og stefnu., eins og minna
hluta upp.ístúngnn II. L, og í lrvað mikil vandræði þíngíð getnr 1.0111-

Izt síðar meir út af slíkum uppástringum. 1)ao fór samkynja Ilppá-
stringa frá alþíngi 1853 UIll hið æðsta úrskurðarvald í sveitast.jórn-
ann.ilum ; stjrimin var bcbin a~ haga þessu (í lagafrumvarpi því, er
hún semdi Illll sveltnstjórn) samkvæmt hinum lægri völdum, er stungið
var upp .i í sveltastjörnannuliuu, og samsvarandi því fyrirkomulagi,
sein áheoi'6 yl'M nm æðstu valdstjérn landsins; þíngio ætlaði þ,í aú
fara sem varlegast í :' essu ; cn hvernig Iór '! í ástæðunum fyrir frum-
varpinu í sveitarstjúrnaruuil luu ber stjórnin þfnglnu á brýn, ao það
hafi ekki getao eða treyst ser til að koma fralll með neinar uppá-
stringur áhrærandi yflrstjrirnlna í svcitaruuílum ; stjórnin gefur í skyn,
a'ð lnin þess vegna hefði verið í vandræðum og vafa um þetta at-
ri'Li ug gjörir síbn þær upp.istúngur 11111 þao í frumvarplnu, sem
ekki neinu þíngmanua gat aöhyllzt ; svona reiddi þeirri upp.istriugu
alþingis af, þó hún væri í sama sniði, sem minna hlutans uppastúnga
í þessu máli; -- og þar af uuí læra það, að stjórninni kemur betur
að fá einhverjar ,íkYeonar bendíugnr í þess konar efnum um, hvað
alþíngi vill eða ekki vill; stjórnlu fellst kann sko ekki á það ; og
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setur ekkert í staðinu ; gott. og vel! það er miklu betra svo búið,
heldur en að stjórnin komi lít tir vandræðum, og sakir einurbarleysís
þíngsíns, með þær uppástringur, sem þinglð getur með eingu móti

fallizt á, heldur neyðist til ab greiba atkvæði í móti þeim. Hinn
sami háttvirti þíngmabur heit, að það leiddi beint af hinu aukna
valdi alþíngis, sem mn er beðið, a~ þíngi'ð geti haft áhrif á fyrir-
komulag hinnar æðstu valdstjórnar í landinu og því væri óþarft og
:ískyggilegt að gjöra um það serstakar upp.ístúngur nú. En eg vil
mega spyrja hinn heiðraba þingmann, hvort það liggi ekki beint við
eptir uppástúngu minna hlutans II. a um hið aukna vald alþíngis,
a'ð þíngi'ð getur aldrei átt nein rá'ð á því, hvernig hin æðsta vald-
stjórn verbí skipuð, heldur eimingis hvað mikið hún eigi að hafa til
launa; minni hlutinn fer nefnilega einúngis fram á, að alþíngi verði
Hitt löggjafarvald í þeim innlendum málum, sem á'ður hafa legið
undir meðferð þess; nú hafa embættaskipanir og embættaveitíngar
aldrei legið undir meðferð þessa þíngs, enda munu fá sem eingin
löggjafaþíng eiga rett á slíku, því það er korninganna einna og hinnar
æbstu landstjórnar a~ skipa valdstjórnarembættín og veita þau; eg
held því auðsætt, að þessi viðbara hins heiðraða þingmanns bjéðí
eíngum svörum.

Þa~ er að eins eitt breytíngaratkvæðí fram komið vHl uppá-
stóngnr nefndarinnar, þetta, sem stendur á atkvæðaskrtinni undir tölu-
li~ 1.; eg vildi helzt þurfa ao mæla sem minnst móti þessu breyt-
íngarntkvæðl ; eg vero að játa, ao mer fyrir mitt leyti er það ekki
mótfalliö , en annað mál er það, ao eg hvorki sjálfur ne í nafni
nefndarinnar get ráN~ þínginu til að aðhyllast það, eins og nú stend-
ur. þat, er 6mótmælanlegt, að í kgsbr, 23. sept. 1848 hefir kon-
iingur heitið a~ af r;Íoa ekkert um stöðu Íslands í konungsveldínu
eða stjórnarbót her, fyr en briið væri að leggja það undir álit ser-
staks fundar í landinu sjálfu, en þessu, hvernig komingur ætli að
leita álits landsmanna, hefir hann nú breytt með anglýsíngu 12. maí
1852, þar sem segir, a~ konúngur ætli a'ð leita um málið álits al-
'þíngis; þar með ern alls ekki apturköllub eða röskuð sjálf hin kon-
únglegu heityrði fd 1848, og þvf verð eg a~ álíta, að nefndin hafi
í þessu efni farið hinn rettagta og hyggilegasta veg.

J. Kristjánsson: Mönnum kann ab virðast, a'ð um smá-muni
se ab tefla, þar sem ágreiníngurinn er ú milli uppástringu minnar
tölulíð I. á atkvæðaskr.inni og uppastringu nefndarinnar II. A., þar
eimingis er orðamunur lÍ þessu tvennu, a'() eg nefnilega hefi stúngið
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upp á, a~ nuilið ætti a~ berast undir serstakan fund þjóMulltrúa her
í landi, en nefndin hefir sninglð upp <Í þVÍ, a~ rnalíð ætti að leggj-
ast fyrir næsta alþíngi. En mer virðast þetta eingir snuímunir.
Nefndin mun að vísu þykjast hafa allmlkíð fyrir ser, þar sem hún
hefir auglýsínguna af 12. maí 1852 fyrir vonarakkeri sitt í uppá-
stúngu sinni; en eg met konringsbrefib af 23. sept. 1848 8\0 ébrigð-
ult 01''0, að eg þori og vil byggja uppástringu mína á því. Eg get

ekki heldur skilið, a~ auglýsíngin hafi breytt komingsbréf þessu eða
ónýtt þau fornu konúnglegu loforð, sem l' því standa, og enn síður
get eg fundið þa'O í auglýsíngunni, að hún auki liigformlega vald og
verkahring alþíngis, eða gjöri neina breytíngu á tilskipanlnnl 8. marz
1843, og á meðan hefir þínglð ekki meira vald en hún gefur því.
eg leyfi mer a~ vekja athuga þíngmanna á þVÍ, a\) ver erum skuld-
bundnir til a\) láta hátigninni sannfæríngu vora í ljósi um þetta mik-
ílsverða málefni ekki sfður en hvert annnað mál, sem þíngíð hefir
til meðferðar. þá skyldu hefir og hver maður vi'O sjálfan sig, a~
varðveita, eins og honum er unnt, óskerta samvizku sína. ÞjóMnni
eigum ver loksins að standa relkníngsskap, en hvernig getum ver
afsakað það fyrir þjöðínnl, ef ver mí biðjum vorn allramildasta kon-
úng þess, a'O þetta helgasta málefni, sem henni liggur svo mjög á
hjarta, verði lagt fyrir alþfngí, sem bæði er of fámennt og valdlítið
til að meðhöndla þvílíkt' nú I. þó eg viti, að sagan ekki geymi mitt
nafn, þ:í samt veit eg, a'O þeir menn eru nokkrir her inni, hverra
nöfn 11Iín muni geyma, og vildi eg, a'Ohún geymdi þeirra með helbrl.

l)a'ð getur ekki verið vel eða hyggilega hugsað af oss, ef ver
stuðlum til, að ulþíngistllsklpaninnl se hreytt, hvort heldur það væri
til a'O ræna e'O,t auka vald þíngsíns, því hún er það eina, sem ver
höfum vi~ a'O styðjast, meðan ekkert semst um stðbu lands vors í
konringsveldínu ; og stjórnin yfir oss er svo óviss og reikandi, sem
hún nú er, eins og eg hefi heyrt útlendan mann a'ð orði komast, ab
lnin væri eins konar viðrini.

Forseti,' Eg álít ekki, a'O þíngmaðurinn hafi rett til a'ð brúka
þessi orðatiltækl,

Komlngsfulltrúi,' Eg verð a'ð raða þínginu frá, og það af inni-
legri sannfæríngu, að senda bænarskrá um þetta mál, sem stjrirnin
hefir riskilib ser sjálf a~ koma fram með uppástringu um a'ð fyrra
bragði. Af skýrslum frá stjórninni til hins síðasta alþíngis er það full-
komlega ljóst, a~ sri hefir veríð skoðun stjórnarinnar, að alþíngi ekki
bæri réttur til, að koma fram með bænarskrá a'ð fyrra bragðl (tage
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Initiatil:et) í málefninu um stjórnar::lkipun Íslands, því þab er auð-
vitað, a~ bænarréttur þíngsíns er bundinn við þau sömu takmörk

sem rðttnr þess yfir höfuð til að meðhöndla og segja álit sitt um
málefnin eptir tílsk. 28. maí 1831. Menn mega líka vera fullvissir
um það, að stj6rnin muni taka málefnið lim stj6rnarskipun Íslands
fyrir, og leggja það fyrir þíngi~ svo flj6tt sem mögulegt er og kríng-
umstæður leyfa. Nefndin hefir að sönnu viljað álíta svo, sem nú
væri kominn tími til, að taka málefni þetta fyrir, vegna þess að
stjömarfyrlrkomulag gjörvalla komingsveldlslns væri nú kornið í gott
horf og því malefni dN\'! til lykta með alrfkisskránni (Fælles-
forfatningsloven) frá 2. okt. 1855; en þessi ætlun nefndarinnar er
eingan veginn áreiðanleg, því alrfklsskráin er að sönnu, eins og menn

vita, komin á pappírinn; en, eins og menn vita, er þetta málefni þar
með ekki að öllu leyti til lykta leitt, því það er kunnugt, a~ bæði
Holsetar og eins hin þýzku stórveldi hafa ekki, a~ svo komnu, viljað
viðurkenna gildi alrfklssrarinnar, og fyr en þetta málefni er komið
í kríng, og allir ern í þVÍ tilliti orðnir á eitt mál sáttir, getur það
eigi vírzt r;l~legt að :ík\'ar~a að fullu og öllu stöðu Íslands í fyrir-
komulagi ríkisins.

Hvað nú snertir uppastiingumar lÍ atkvæðaskránnl, þá hefir hinn
heiðraði varaforseti nægilega svarað henni, þVÍ hann hefir réttilega
Iaríð því á not, að málefni þetta eigi eptir auglýsingu kornings 12.
maí 1852 a~ koma fyrir alþíngl, en ekki fyrir neinn þjóðfund. Upp:í-
stúngur meiri og minni hluta nefndarinnar undir 2, a eru a\'! sönnu
þess eðlis, að eg ekki belnlínis vil setja mig :i móti þeim, því það
má ráða af ýmsum táknum tímanna, að stj6rnin ekki muni vera því
fjarlæg, þegar fram líða stundir, a\'! veita Íslandi meira vald, en það
nú hefir. En eins og kríngumstæðurnar eru nú, virðíst mer þó

uppástúnga þessi vora of snemma fram borin. I)a\'! er auðvitað,
a\'! því meiri gætni og stillíngu, þYÍ meiri þekkíngu og kunn-
áttu sem alþíngi lætur í ljósi í meðferð málanna, því fúsari mun
stjórnin verða til þess a~ rýmka það vald, sem alþíngi nú er
veitt. Í tilliti til uppástringunnar e skal eg geta þess, a\'! eg
eins og þíngmenn vita, á\'!nr hefi verið á því máli, að betur mundi
fara, að fela yfirstj6rn landsins á hendur 3 mönnum, er allir væri
á einum stað, og ynni í sameiníngu, en a~ láta hana, eins og nu a
ser stað, vera í höndum 3 manna, er búa svo a\'! segja hver á sínu
landshorni, og ekki geta ná\'! hver til annars, ekki borið sig sam-
an um, hvernig bezt mundi vera a~ ráða málefnunum tH lykta. En
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;í hinn bóginn se eg mörg vandkvæði :í þVÍ, a~ biðja um eina sam-
elnaba yfirstjórn Í landinu, því bæði er það, að stjórnin er þessu
mótfallin, a~ því leyti eg frekast til þekki, og líka kynni það að
verða mjög torvelt, að fá þvílíka 3 menn inn í slíka stjórn, er
ætti svo vel saman, a~ þeir gæti með gó'Ou samlyndi unnið a'Ostjórn-
arm:ílefnunum Í sameiníngu, og undir því er þó komin haganlegleiki
og affarasæld slíkrar stjórnar, sem þar a() auki mundi verða tdluvert
kostnaðarsamari fyrir Iandíð en sú, er nú ;Í ser stað. Ilvað littera
e ahrærlr, sem fpr því ;Í flot, að landsyfirrétturinn skyldi verða æ'Osti

dómstóll í íslenzkum málum -- því það álít eg a~ vera meiníngu
upp;Ístúngunnar- þá er þetta a'O minni hyggju eingin réttarbót,
heldur réttarmissir. Þa~ hefir þó ætíð verið 1Íiiti~ mikil tryggíng í
þVÍ innifalin, að landsmenn her hafa átt. kost á því, a~ skjóta m.il-
UIlI sínum til hæsta réttar, og er það eWlegt, þar sem landsyfirrétt-
urinn er svo þunnsklpasur, bæði hvað dómendur og málaflutníngs-
uienn snertir, en hæsti rðttur þar ,1 móti er skipaður mörgum hinum
ágætustu lögvltríngum, eins og málin líka eru flutt við þenna rett
af hinum sknrpvitrustu og æfðristu lögfræðingum.

r. Finsen: Hinn hei'Ora'Oi (ramsögumaður fór mörgum orð-
um nm ræðu mína við undlrbiiníngsumræðn þessa máls. Hann á-
leit, að hin helzta ástæða fyrir ágreiníngsathæúi minna hlutans
væri sú, a'O meiri hlutinn hefir suingíð upp á, að amtrnannaem-
bættin ætti a'O leggjast niður. Eg hefi nú allt af skili~ og það
liggur beint viö a'O skilja uppástúngu meira hlutans nr. 2 á þá leið,
a'O amtmannaembættin eigi a'O leggjast niður, og var eg reyndar
1853 á þessari meiníngu, en skoðun mín á þVÍ efni hefir breytzt
sfðan, eins og eg á'Our hefi fr:í skýrt. En þetta er ekki hin veru-
legasta ástæða mín móti uppristringu meira hluta nefndarinnar, heldur
er það hitt, :1'0 mer virðíst þa~ mjiig svo lirougt og vandasamt, a~
til taka nákvæmar reglur um stjórnal'fyrirkolllulag Íslands, þannig að
slíkar reglur se rðtt hugsa 'bar og geti orðið samkværnar kríngum-
stæðum þeim og ásigkomulagi, sem eigi ser stað, og vil eg þ\Í

fyrir mitt leyti heldur eingin undlrstöðunrriól Illll stjiírn landsins
taka fram, heldur en:l'O Ilafa þau ófullkomin og vafasiim, meban
menn ekkert vita enn þ,i um, hvernig alríkisstjóminni verður hagað.
Mer virðast líka upp.ístringur meira hluta nefndarinnar lýsa því, a'O
hugmyndirnar um þetta atriði ekki eru alls kostar ljósar, því eg
get t. a. m. ekki fyrir mitt leyti sameinað það, a~ 3 manna yfir-
~tjórn sri, er. nefndin vill hafa her í Reykjavík, skuli hafa setu á
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þinginu til al'>halda uppi svörum fyrir stjórnina, hvað el'>sýnist ab
benda til mjög rýmimos valds, og þó um leið skuli vera. farið fram
lí, að í Kaupmannahöfn se settur rabgjaf yfir hin íslenzku mál, og
þannig mætti tilgreina fleira. Eg segi ekki þetta til að finna að
uppastiingum meira hlutans, því eg get ekki ætlazt til þess, að
menn se her á þínginu færir um að gjöra uppástúngur um atriði
þetta. Eg verð ao álíta, ao slíkar lausar uppasningur spilli heldur
fyrir aðaluppásningunni nm löggjafarvaldið, og finnst mer, að þíngíð
ætti þess vegna að sleppa þeim. Hinn heiðraði [ramsiiqumaðu»
áleit, að alþingi, þó þao feingi löggjafarvald, samt sem áour ekki
gæti feingið mikil áhrif íÍ valdstjórnina her á landi, en eg get ekki
verið honum samdóma í því; þVÍ feingi alþíngi löggjafarvald, þá
mundi það að líkindum einnig f;i .ilyktanda vald áhrærandi fjárhag
landsins, og þar af leiddi þá að minni hyggju beinlínis, ao þínglð
feingi mikil áhrif á fyrirkomulag valdstjómnrinnar.

J. Sigurðsson: þao er nú ekki í fyrsta sinni, sem menn fá
að heyra það, að þínglð eigi ekki með ao vekja þetta stjórnarbótar-
mál, og þá, að það se í annan stað of snemmt. þao er þó varla
að furða, þó menn færi nú að nunna ao því, að það yrOi farið ao
taka það fyrir, því nú verour þVÍ ekki vio barið, ao ekki se búið
ao ráða til lykta stjórnarbótinni í heimaríkinu, og hvað opt sem eg
heyri það, ao vio eigum ekki ao hreifa þessu máli, trúi eg því
ekki, og get ekki ætlað það konúngi eður nokkri stjórn, að reiðast
eður vita þíngíð, þó það hreifi því, sem þjóðinní er svo aríðanda,
Eg hefi líka reynsluna fyrir mer, því þetta sama klíngdi hjá sumum
1853, og fram færði þíngið samt m ál efni þetta fyrir konúng, og
fann hann ekkert að því, þó hann ekki gæti bænheyrt í það sinni.
Hinn annar háttvirti konúngkjörni þingmaður gat þess vio undir-
búníngsumræðuna, að honum hefbi þótt nefndin fara of lángt, þar
fyrst þyrfti að vita, hver efni ao landið hefði, svo mer virtist þá
meiníngin verða, ao nefndin hefði farið of skammt, ao hún ekki
hefði líka stúngið upp á því, ao um leið væri aðskilinn fjárhagur
Íslands og Danmerkur, en hvort sem nefndin hefir fario of l:íngt
eoa of skammt, og hvernig sem fjárhagnum líður, sýnist mer, að
nauðsynlegt væri, að benda á nokkur atriði í stjórnarskipuninni, og
mer sýnist, að stjórninni sjálfri megi koma það vel, en ekki illa,
að fá einhverjar meiníngar frá þjóðinni víð að styðjast, þegar hún
semdi frumvarp í svo mikilvægu máli. þao mun vera margra
meiníng, að ef þriggja manna yfirstjórn yrði sett her lÍ landi, þá
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mundi bresta fe til a~ halda við amtmannaembættunum, en ef þau
yrði af tekin, þá yrðí þa\'! öhagræði fyrir fólk að koma málum sinum
fram vegna vegaleíngdar til landstjórnarinnar. En mer finnst þetta
mikið geta kornið undir þv], hvernig hagað yrði póstgaungunum,
þegar það mál verður tekið fyrir, og væri þær hentuglega auknar,
þá finnst mer, að þessi örðugleíkí kann ske geti horfið, og amt-
mannaembættin mega missast. Vlðvíkjandí breytíngaratkvæðí þvi,

er her stendur fyrst á atkvæðaskranni, þ:í held eg nú, að við höfum
fullan rett til þess að biðja um það, sem þar er fram á farið, sam-
kvæmt loforðí konúngs af 23. september 1848, og eg álít framhald
af þessu hcityrði, lögin af 28. september 1849, sem ákve~a fjiilda
þeirra manna, sem höndla skulu um þetta málefni, svo mer finnst
ver bæN höfum rett til a~ bi\'ija nm þá sömu tölu, og líka þörf lÍ.

þvi, því það er sannarlega ískyggílegt að leggja annað eins vanda-
mál og þetta undir eins fámennt þing og alþíng er, sem sjaldan
getur haft fleiri en 20 atkvæði , og sérdeílis þegar aðgætt er, ao
þínglð yr'úi nýkosiö, hvernig sem kosningarnar kynni a~ lukkast

eptir þessum frjálsu kosníngarlögum, þá svo að segja allur skríll
getur komizt að að kjósa, svo það gæti vel skeð, að margir þíng-
menn yrðl óvanir, og ekki vel inni í eiginlegI eikum þessa nuílefnis.
Eg veit, a~ margir hugsa, a~ bæöí se þetta kostnaður, og svo geti
menn ekki vænt eptir svo fljótum aðgjörðum, að geta feingíð þjéð-
fund að sumri, og komingur hafi líka með auglýsíngunni af 12.
maí 1852 sagt, a~ málefni þetta skyldi heyra undir alþíngi; en eg
get þá sagt, að, Íslendíngar hafa ekki þáð þessa breytíngu a~ sínu
leyti, og geta haldið víð hið fyrra loforð, og ekki þarf nú að vera
leingi að semja lögin, því kosníngarlögin frá 1849 eru tilbúin; en
eg get líka hugsað mer, ao konúngur þurfi ekki að upphefja þessa
ákvör'Oun af 12. maí 1852, heldur geti hann látio þjóðfund þenna
koma í sta~ alþíngis 1859 og kallað hann þá alþingi, þó hann væri
svona fjölmennur. Svona var það haft með þjóðfundinn 1851, að
hann var látinn koma í sta~ alþingis það ári~, og nú stendur eins
lÍ. og þá, að það er á milli kosninga. Eg segi nú ekkert um, hvernig
eg gef atkvæði í þessu máli, fyr en eg heyri fleiri manna meiningar
her um.

P. Sigurðsson: Eg ætlaði, a~ eg með eptirtekt hefði hlustað
á ræðu hins háttvirta konúngsfulltrúa, en eg get sam t ekki verið
honum samdóma í því, að ekki eigi að ræða máli\'! nú sem stendur,
og finnst mer það ekkert gjöra tíl í þessu efni, þó ekki 8e kláruð
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alríkislögin, því fyrst og fremst er það tvísýnt, hvort og hve nær

þau komast á í þeim hlutum kon.úngsveldisins, þar sem ekki er
búið að samþykkja þau, en eins og tilfinníng mín segir mer, að
alþíngi hafi fullkomin uppástúngu- og bænarrétt, eins get eg ekki
betur sea, en ao þetta beinlínis standi í alþíngistilskipaninni; eg vil
fara varlega og hógværlega í máli þessu, enda höfum ,'i'ð Íslend-
íngar sýnt þolinmæði vora í að líb, og ekki erum "er nppstökklr,
en mer virðist, að ver Íslendíngar, eins og aðrir þegnar Danaken-
úngs megum hógværlega tala og biðja lín þess nokkur geti tekm
oss þllo illa upp. Eg get þYÍ ekki látio alrfldsskrána, sem nú er
brugðið fyrir, eins og nokkurs konar grýlu, fæla mig frá ao hafa
fullt m.ilfrelsl, heldur verð eg miklu fremur, ao álíta þao skyldu
þingsins a'ð fara fram á riHtarbót. Hvað snertir breytíngaratkvæðlb,
sem stendur á atkvæðasknínní undir tölulíb I, þá get eg ekki sagt,

al) eg se í vissu um, hvort eg lÍ að gefa því atkvæði mitt eður
ekki, því þó það að forminu til má ske væri eins rett eður réttarn,
a'ð leggja málio fyrir alþíngi, finnst mer, ao ekki standi á svo litlu
fyrir oss Íslendinga, a\'! fá sem mest afl og vit í fund þann, sem
ræða ætti mál þetta, og það yrði menn að fá meira, ef málio væri
lagt fyrir þjóðfund, þYí betur sjá augu en auga, og verð eg einnig
ao ímynda mer, ao stjórninni se þetta eins kærkomið, því mco því
mótinu, getur hún betur og ljósar seo, hver þjéðarvíljinn er, og
held eg þVÍ, ao eins rett væri fyrir oss, að halda með breytíngarat-
kvæðinu undir tölulíð I.

E. Ó. Kúld: Þegar mál þetta hérna um daginn, kom til
undírbriníngsumræðu, varð það ekki margrætt, og bj6st eg því "i'ð
að það sama yrbí nú, en mer vlrðist annað ætla a'ð verða ofan á,
því nú fyrst er farið ao ræða málið fyrir alvöru. Eg skal samt
ekki vera híngerbur í þetta sinn, því eg ímynda mer líka, a'ð menn
ekki héðan af muni snúa huga sínum um mál þetta. Hinn hátt-
virti konúngsfulltrúi reo til þess, að láta rnalíð sofna nú út af í
þetta sinn; eg skal nú ekki spá neinu um það, hvernig stjórnin
tekur í málið, en ekki get eg ímyndað mer, a'ð hún taki þínginu
þao illa upp, þó þa~ bi~ji um það, sem stjórnin sjálf hefir Iofað ;
eg vero því að vera með meira hluta nefndarinnar, þrátt fyrir til-
lögur hins háttvirta 5. konúngkjörna þíngmanns, því her ræðír ekki
lim, hvort alþíngi skuli semja frumvarp, heldur að biðja um frum-
varp, og uppástringur nefndarinnar eru að álíta sem bendíngaratriði
til þessa frumvarps. Hinn háttvirti konúngsfullt1'11i kallabí það
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heldur réttarmissi en réttarbét, ef ver ekki ættum undir hæsta rett
ab sækja, því þar hefbl margur feínglð Ielðréttíngu síns m.íls, en

þó eg verði ab játa, ab þetta er mál, sem honum verbur ab vera
ljósara en mer, get eg þó ekki verlb honum samdóma í þessu, þYÍ

auk þess ab sum m.il aldrei geta komizt fyrir hæsta l'ett, er það
öllum kunnugt, ab bæðí fátækt, fjarlægð og ýmsir aðrir annmarkar
gjöra manni það ómögulegt, ab leggja mál sín undir dóm hæsta
réttar, og virðist mer því einasti útvegurinn sá, al) bæta yfirréttinn

her á landi og styrkja hann svo, að full tryggíng, eða þó í (illu
falli meiri fáist fyrir því, ab dómar hans se sem allramest ,íreil)an-
legir. Hvað snertir breytíngaratkvæðí hins heioraoa þíngmanns Þíng-
eyjarsýslu, þá skal eg játa það, að eg í nefndinni leingi gekk i
hæl' sveitir og skoðaði huga minn um, hvort væri betra, ab mállð
yrði lagt fyrir alþíngi, eöur fyrir þj<ÍOfllnd, og verð eg ao álíta, ab
réttara se ab fara fram ii, ao mrillð se lagt fyrir alþíngi, því stjórnin
kann a\'l álíta, ab hún þegar hafi uppfyllt loforð sitt með því ao
leggja málib um stjórnarbreytínguna fyrir þjóðfundinn 1851, og
kynni það því ab verba málinu til fyrlrstöðu, ef nú væri fario fram
á ab leggja það fyrir þjéðfund , og hval) það snertir, ab menn
kvíða því, ab nýir og óvanir fulltrriar f;íj mal þetta til meðferðar,
þá get eg vel ímyndað mer, ab stjórnannallð, þegar þab verður
lagt fyrir þíngíð, verði það eina verkefni, er þíngið þá fær, SyO
ab nægur verði tíminn til ab ræða það, en tefjist ei frá vlð önnur
mál.

Á. Einarsson: Eg ætla ab leyfa mer ao tala nokkur orb, eink-
um með tilliti til þess, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi talaði áoan
í máli þessu, þar sem hann eggjar þínglð á ab hætta nú viO mál
þetta og semja ekki í því neina bænarskrá til komingslns ; eg efast
nú ekki nm, ab hann hafi bezta tilgáng með bendíngum sínum til
þingsins, en mer þætti það nokkuð undarlegt, ef þíngið færi að fella
mál þetta núna fyrst. Konúngsfulltrúi fann það helzt til, ab enn
þá væri ekki kominn hentugur tími til ab senda stjórninni bænar-
skrá í þessu málefni, þar sem enn þá væri ekki kornið í kríng
stjórnarfyrirkomulagib í alríkinu, heldur væri eins og á reiki t. a.
m. í hertogadæmunum, en af hverju kemur það, ab stjórnin þar er cnn
þá ekki búin ab ná neinni festu? nema af því mönnum hefir sýnzt,
ab hertogadæmunum hafi verið gjört órétt, og þau ern öflugri, en
ver Íslendíngar, til að hrinda órettinum frá ser. Getur stjórninni
verið þab hagur, ab þraungva rem Íslendínga eða uppfylla ekki heit
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kenringsins 23. september 18/i8? Skyldi þaú ,)mýta þau bönd", el'

sameina komingsættina vlð þjóÚÍna, ef ekkl er fariú réttllegn IIIet,
þjóðina. Þegar mál þetta var meðhöndlað her á þfngl 1853, var
spað vel fyrir því, en nú er spað illa, en vel getur verið, aú spárnar
ekki rætist betur nú en fyr, og hvernig sem fer, þá getur það þó
aldrei orðið verra en illt, nefnil., að ekkert verðí víð llHíli\) gjört,
en eins og það er réttur þíngsins að bera fram bænir sínar fyrir
konúnginn eptir beztu samvizku, SYO aú hann fái aú vita vilja þess,
eins er það skylda þíngsins, og það ekki eimíngis yic, konúnginn,
heldur einnig ,"m samvizku sína og við þjóðina, hverrl vér eigum
aú standa reikníngsskap vorrar ráðsmenneku. Hvað uppasninguna
nr. 1 á atkvæðaskrannt snertir, þá finnst mer mikið tala fyrir því, er
hún fer fram á. Eg hreífði henni ,"iú umræður á nefndarfundum,
en vildi þó ekki gera um það agreiníngsatkvæðí, þó mer virtlst
ekki réttur Rá, er gefinn var með komingsbrðíl 23. sept. 1848, vera
skertur yiú komingsbréflð 1852. Hvað snertir upprísningu nefndar-
innar II. e, þá vlrðist mer hinn hæstvirti konúngsfulltrúi hafi tallð
henni það til gildis, sem hverri göðrí stjórn verður bezt talið til gildis,
þar hann sagði, aú sú stjórn mundi verba sjálfri ser samkvæmarí og
kröptugri en sú, sem nú er, og veit eg ekki, hvort landstjórn vorri
er í nokkru meira ábótavant en þessu. Vel kann að vera, ao þessi
stjórn verði kostnaðarmeirl, en eg YiI heldur tryggjandi stjórn kostn-
arsama en ónýta, þó hún væri gefins. Ef menn líta á ákvarðantr þær, sem
gjörðar hafa verið fj,írkláúanum viðvíkjandí, þá þori eg aú fullyrða aú
þær hefði orðið meira samverkandi, hefti nmtmennirnir allir unnið að
þeim í sameiníngu, og á sama stað frá byrjuninni, enda sýnist. allt miða
til þess, að nauðsynlegt se að draga landstjórnina betur saman, þegar
að einhverju verulegu kemur; þannig skípaðl stjórnin amtmönnunum
að safnast öllum saman í Reykjavík, og menn eru einnig farnir að
viðurkenna, hve nauðsynleg sýslu- og sveltastjórnin se, þar amt-
mennirnir eru farnir aú setja þess háttar nefndir, þegar mest þykir
á liggja. Konúngsfulltrúi taldi það ekki rértarbét, heldur réttar-
missi, að menn ekki gæti borið mál sín undir hæsta rett í Dan-
mörku, en auk vandkvæða þeirra, sem eru á því að sækja rett sinn
þessar 300 mílur út yfir pollínn, held eg aú "er Íslendíngar höfum
reynsluna fyrir oss í þessu efni, því hvernig reiddi forfeðrum vorum
af, sem þótti hlunnindi og réttarbét í því að geta borið mál sín undir
dóm komings í ö'ðru landi? þeir misstu viú þab rett sinn og frelsi,
og þa~ er satt máltæki, aú hollt er heima hvað, og betra er sjálfur

305



al) hafa en barn sitt eðn bróður a\') biðja, Eg vona nú, a\') þíng-
menn greiði atkvæði sín með þeirri greind og gætni, er svo um-
varðanda máli er samboðið, Eg vona líka, að konúngur vor takí
mildilega svo sanngjörnum óskum vorum.

Ó. Sívertsen: Eg er nú ekki vanur ao vera svo margorður her
á þíngi; en eg vil einúngis leyfa mer að geta þess víbvíkjandí 1.
breytíngaratkvæðínu, að eg er ekki svo fastur á, a(') það fái fram-
gung, með því eg líka álít, a(,) stjórnin með þjóMundinum 1851
þykist hafa efnt heiti sitt; og vil því heldur snúa mer a(,)uppástúngu
nefndarinnur II. A:,)a(') konúngur láti semja og leggja fyrir næsta
alþíngi frumvarp um nýtt og umbætt fyrirkomulag stjórnarinnar yfir
Íslandi, og um stö\')u þess í konúngsveldinu", og óska, að hún verði
samþykkt af þínginu; eg vil því leyfa mer að spyrja hinn háttvirta
forseta, að, ef 1. breyríngaratkvæðíb móti von minni yrðí samþykkt,
hvort þá ekki mætti taka uppástúngu nefndarinnar II. A. sem vara-
uppústúngu. þa(') var einúngis þetta, sem eg vildi tala um.

Forseti: Af því það hefir ekki korníð til orða fyr, hvorki frá
nefndinni ne ö\')rum, a(') uppasnínga nefndarinnar mætti takast sem
varauppéstúnga, þá sýnist mer ekki það geti orðið, að minnsta kosti
þ.i get eg ekki fyrir mitt eindæmi leyft það,

Konúngsfnlltrúi: Eg held, það se rettast að leita. atkvæða
eptir atkvæðaskránni.

G. Brandsson: Hinn háttvirti lwnúngsfulltrúi gat þess í hitt
eð fyrra her á þíngi, að ekki mundi til neins a(') hreifa við þessu
máli, ;Í meðan stjórnin ekki væri búin a(,) koma í lag stjórnarskip-
uninni í alríkinu. Sama segir hann enn, og þó áttu þessi svo nefndu
alríkislög að vera fullbúin núna, en eins og hann segir, munu þau
ekki vera samþykkt af innbúum hertogadæmanna, ne heldur víður-
kennd af útlendum stjórnendum. En hva\') kom til, a(') þetta þótti
ekki vera til neinnar fyrirstöðu 1851, þegar frumvarp um nýja stjórnar-
skipun landsins var lagt fyrir þjöðfundlnn hérna? Allir vita þó, a\')
þessi alríkislög voru skemmra lÍ. leið komin þá en nú; annars get eg
ímyndab mer, al) komingur vor má ske bindi svo með þeim hend-
ur sínar, a\') bann þess vegna geti ekki veitt oss þá stjórnarbót, sem
hann gjarnan vildi og ver eptir æskjum, hvað getur þá veríb á móti
því, þó alþingi mí ítreki það, er það beiddi um 1853? Konúngur
vor og stjórn hans ser þá, a(,) mönnum er ekki horfinn bugur um
þetta nuíl,

II va~ vil) víkur uppéstúngunni nr. 1. á atkvæðaskranni, þá
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mismunar henni töluvert frá uppástúngu nefndarinnar nr. 2. Mi~-
munurinn er sá, að hin fyrri nefnir frumvarp, er eigi a(') semjast sem
fyrst og leggjast fyrir sérstakan fund í landinu; en hin síðari, að
þetta frumvarp verði lagt fyrir næsta alþíngi, þeim mismunar allt
svo í því, að í uppástúngunni nr. 1 er tímabilið all nokkru leyti
dákveðlð, þar sem það í hinni síðari er bundið víð næsta alþfngí,
en hver uppásningan sem aðhyllzt yrði, þ;i mundi stjórnin eins fyrir
því fara sinna ferða með tíma þann, sem henni þætti hentugur til
að bera mál þetta undir oss.

það hefir verið talað um, að ef htð eptlræskta frumvarp yrði
lagt fyrir næsta alþíngi, þá mundi margir, er þar sæti þá, verða ó-
vanir þíngstörfum; en eins gæti líka farið, þó þetta frumvarp yrði
lagt fyrir serstakan fund; annars er bágt á að gizka, hverjir fyrir
kosníngum verða í næsta skipti. þao geta oroio nokkrir hinir sömu•
og nú eru, og nokkrir ekki, og líkt gæti farið, þó þjöbfundur yrði
samankallaour , nema sá væri munurinn, ao á honum yrði fleiri
menn, og væri þao víst ekki þýMngarlaust; líka gæti menn ímyndað
ser, ao alþíngi yrði má ske blíið al'! koma saman einu sinni eoa
tvisvar, líour en frumvarp þetta yrði lagt fyrir það, og þá væri ekki
fulltníarnir leingur óvanir, þó þeir yrði aðrir, en þeir eru nú.

Hvað við víkur uppástúngu nefndarinnar nr. 2, þ;l er eg í
nokkrum vafa um hana; eg dylst þess ekki, að undir henni mun
liggja sú meiníng falin, að amtmannaembættín verbl Wgð niður,
þegar þessi þriggja manna stjórn í Reykjavík verði á komin, en eg
held, ao um þetta megi segja, eins og um fleira, að menn vítl,
hverju þeir sleppi, en ekki hvað þeir hreppi; eg held að telja megi
amtmannaembættunum margt til gildis og að margt gott hafi af þeim
leitt; það, sem helzt hefir verið að þeim fundið, er að meiníngar amt-
mannanna í ýmsum málum hafi verið sundurleitar, svo sínn hafi
skipað hvað, en skeð gæti að þriggja manna stjórnin yroi ekki held-
nr ætíð samdóma. Allir vona eg játi, hversu miklu hægra er að n;l
til amtmannanna, heldur en, ef stjórnin væri her að öllu leyti, að n;'
til hennar, og þó menn segi, að vega bætur og póstgaungur eigi að
komast í betra horf, þá er auðvitað, að eins og það hæglr mönnum
að ná til stjórnarinnar her, eins, og ekki síður, gjörir það í tilliti
til amtrnannanna ; það færi má ske bezt, að þriggja manna stjórnin
kæmist á og amtmannaembættin heldíst líka; en eg held, að það yrði
nú æði-kostnaðarsamt fyrir Iandlð, þar sem beðið er um, að vald
alþíngis verði aukið, þá finnst mer nú, no stjórnin se að þoka því
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IIIáli heldur .ifrau; en aptur ~ibak; sýnir það meðal annars álitsm.íl
það eitt, sem lagt hefir verið fyrir þínglð núna, svo ef alþingi feingi
her eptir ao ákveða tekjur og útgjöld landsins, þ;i er strax míkíð

unnir, og það eitt af því, sem oss varbar hvað mest um, enda sýn-
ist á þessu, sem stjórnin sé allt af að nálægjast óskir vorar, og mun
hún þá ekki síður gjöra það her eptir, þegar hún heyrir almennan
ahuga þíngsins á þessu máli. Má ske stjórnarbót vor skapist svona
smátt og smátt, og getur skeð það verði eins affarasælt, eins og þó

hún komi öll í einu.
St. Jónsson: Hinn hæstvirti kon1Íngs(ulltrúi hreif'ði því, ao

bezt væri að fresta málinu enn í þetta sinn, vegna þess að alríkis-
lögin væri ekki enn komin nema á pappírinn, eins og hann kallaði
það; en þetta finnst mer geti ekki verið gild ástæða nú gegn mállnu,
einkum fyrst það er korníð svona lángt, það hefði þá aldrei átt að
koma í nefnd. þes6i mótbára er heldur ekki gild í ~j;ilfu ser, því al-
ríkislögin geta verið komin í kríng, þegar þetta mál kæmi fyrir þíng
her á landi, þó ekki se nú útgjört um þau, og se eg ekki, ao það
geti verið til Iyrírstöðu ao mállð verði lagt her fyrir þíng. Þao
hefir verið margrætt um uppástringurnar I. og II. A, en eg vero að
segja fyrir mitt leyti, a'ð mer stendur á sama með nafnið, hvort það
er svo kallað alþíngi eður þjóOfundur; það er einúngis þíngmanna-
fjöldinn, sem um er að gjöra, því verði þíngiú eins fámennt, eins og
alþíngi er nú, og það missi marga af sínum gömlu þíngmönnum,
þá er að minni hyggju áhætta að leggja það undir alþíngi. En ef
ver getum feingið þjóðfund álíka fjölmennan eins og síðast, þá er
mikil tryggíng feingin, og því vil eg gefa atkvæði mitt fyrir I. upp-
ástúngunni.

Þ. Jónassen : Hinn heiöraðl (1'amsögumaður fór mörgum orð-
um um mín fáu orð vio undírbúníngsumræðuna í þessu máli, og
hann komst, eins og reyndar var viú að búast, til þeirrar niðurstöðu,
ao það, sem eg hefði sagt, væri hvað á móti öðru og rángt í alla staði.
En eg vero samt að játa það, að hans orð ekki hafa getað breytt
skoðan minni á málinu. Meðan ekkert liggur fyrir um stöðu lands-
Ins í ríkinu, og ekkert enn þá er korníð í kríng með fjárhag lands-
ins, vero eg ao halda það, að það se allt of snemmt ao hreifa þessu
máli, eins og nefndarinnar meiri hluti hefir gjört, eða að fara að ræða
stjórnarfyrirkomulag þessa lands í þess einstökum greinum. Ef þíng-
iú því skyldi komast til þeirrar níðurstöðu að senda konúngl í því

bænarskra, vil eg innilega r.iða þínginu til, ao fara ekki leingra, en
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minni hlutans fyrsta uppástúnguatriM nær eða inniheldur; eg get
ekki haldið, að stjrirnin muni láta ser það miður líka, þó málið þann-
ig yrM borið upp af þínginu, en að fara lelngra fram í málið álít
eg mikinn ábyrgðarhluta fyrir þíngið.

Í tilefni af orðum hins hæstvirta konúngsfulltrúa, út af nefnd-
arinnar 4. uppástúnguatríðí, skal eg geta þess, að eg að vísu er sam-
dóma því, er hann mælti um það, að það væri rettarmissir fyrir Í~-
land, ef ekki mætti skjóta málum héðan til hæsta réttar, og á fyrri
þíngum mælti eg því fram með Því, að áírfunarréttur í sakamálum
væri hinn sami her og í Danmörku, en eg stóð þar einn uppi. Að
því leyti hinn hæstvirti konúngsfulltrúi þar á móti fór þeim orð-
um, að margur heðan hefðí n1ið rétt! sínum við hæsta rétt, vil eg
leyfa mer að taka það fram, a'b það er ekki ástæða til að fella
rýrð á landsyfírréttlnn fyrir það, þó dómum hans stundum se breytt•í hæsta retti, Því það eiga allir yfirréttir til brunns að bera; dómara-
verk eru, eins og hver önnur verk, mannaverk, og sem slík ófullkom-
in, en það ræður að líkindum, að úrslit málanna í hæsta rðttl, sem
skipaður er landsins beztu lagamönnum, se areibanlegrí og réttari, en
þess er kostur við hina lægri dömstóla, sem ekki eiga öðru eins
mannvali að fagna.

Framsögumaður : Eg hefi þó ekki getað skilið þánkagánginn
í ræðu hins háttvirta 2. konungkjörna þíngmanns. Hann sag\Jist ekki
vilja biðja um frumvarp, sem hann eigi vissi hvað kostaði, en hann
vill samt biðja um frumvarp, allt svo um frumvarp, sem ekkert kost-
ar! en eg skil ekki, að hann geti gengið að því vísu, úr því hann
vill Lí frumvarp til stjórnarbótar, og eg get heldur ekki seð, eða átt
"Íst, að vægari kostnað lelðí af uppástungum minna hlutans, staflið
II. B. b, heldur en af uppástúngum meira hlutans. Ahir þingmenn
hafa nú svarað fyrir mig mörgum mótbárum þeim, er fram hafa kom-
ið móti nefndarálitinu, svo eg þarf ekki að svara nema fáeinu. Hinn
háttvirti konúngsfulltrúi gat þess, að d'bgjafinn hefði í bréfl sínu,
er birt var alþíngi 1855, vaklð efasemdir um, hvort alþíngi hefði
fett á a'b hefjast máls á stjórnarbótamuílinu. það er öldiingis satt,
að ráðgjafinn hefir rett a'b mæla í þessu, ef ræða væri um það, hvort
alþíngi ætti að byrja ri að semja frumvarp til stj órnarbótar; ('II þess
ber a~ gæta, að her er ekki að tala um, eins og hinn heiðraði varaþing-
maður Snæfellínga sagbí svo rðuílega fyrir skemmstu, að byrja, held-
ur að biðja stjórnina um frumvarp, og það vona eg vel' höfum full-
an rett til að gjöra eptir alþínglstilskípuninnl. Hinn háttvirti kon-
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úngs(ulltrúi sagðí og, að stjdmarlðgln 2.· október 1855 væri all sönnu
til á pappírnum, en ekki í gildi, og mun hann hafa meint til þess,
að sumir væri óánægðir með þau; en eg er hræddur um, að vðr
mættum leingi bíða eptir því, að allir verði ánægðir með þau, og
þá ekki sízt þessi góðu hertogadæmi. þa~ nr og mjög merkileg
iístæða, sem hinn heiðraði þíngmaður Gullbringusýslu kom með, að
frumvarp til stjórnarskipunar Íslands hefði verið lagt fyrir þjöðfund-
inn 1851, og voru þó alríkislögin þá leingra frá, en þau eru nú; því
þá voru þau óráMn og órædd að öllu, nú eru þau þó a~ minnsta
kosti til á pappírnum. þa~ var í sannleika gó~ athugasemd, sem
hinn hattvirti konúngs[ulltrúi kom með viðvíkjandl uppástringu nefnd-
arinnar, staflið II. fl. e, a~ það væri rnlkíð undir því komið, að það
feingist góðir og duglegir menn í þessa 3 manna yfirstjórn í Reykja-
vík, en þetta hið sama má segja um öll stjórnarYöld og alla em-
bættismenn, og þá hvað herzt um amtrnennlna, er hafa yfirstjórn á hendi
yfir öllum veraldlegum málum, er níM~ er til lykta her ~ílandi. En
víðvfkjandí uppastúngu nefndarinnar, staflið n. B. e, um endurbót á
dómsvaldinu her á landi, þá er þess getíð í nefndarálltluu, a~ nefnd-
in vildi ekki fara lángt í það að tiltaka hin einstöku atriði viðvíkj-
andi dómsvaldinu, þvi hún vonaðist eptir, a~ þa~ mundi umbætast
af sjálfu ser smámsaman; og því let hún ser nægja, a<l stínga upp
á því, að það yrðl smámsaman um bætt svoleíðis, al) það samsvaraði
hinu auknu valdi alþíngls og hinu umbætta fyrirkomulagi lÍ yfirstjórn
landsins; og því á ekki vill að fara að tala um Iandsyflrréttínn, eða
bera hann saman víð hæsta rett. Meiri hluti nefndarinnar hefir
hvorki í þessari grein né öðrum viljað fara smásmuglega inn í hin
einstöku atriði, eður ætlað ser að ákveða allt; hann hefir að eins
afmarkað aðalgrundvöllinn undir allri stjórn landsins í uppástúngu
sinni, nl. Wr. B. e og d.

Eg skal þá ekki tala fleira um þetta mál, heldur fela það þíng-
mönnum á hendur með því trausti og þeirri vissu von, að allir greíðí
atkvæði sín með þeirri skynsemi, stillíngu og alvörugefni, er þessu
máli se samboðlð.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, verð eg að álíta
ályktarumræðu þessa máls lokið, og skal eg því blðja menn að gánga

til atkvæða.
Síðan voru atkvæði greidd, og var það á þessa leið :

I. Uppástúnga Jóns Kristjánssonar : felld með 13 atkvæðum gegn 6.
II. A, nefndarinnar: samþykkt II1e~ 18 ath. gegn 2.
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B, (t, nr. I; meir'a hlutans: samþykkt með 16 atkv. g6gn 5.
minna hlutans 1 var þá burt fallinn.

b, minna hlutans: fellt með 14 atkv. gegn 5.

e, meira hlutans: samþykkt með 14 atkv. gegn 6.
d, 15 4.
e, 16 3.
f, 17 4.

Forseti: þá kemur næst, eptir dagsknínnl, til Inngangsumræðu
uppástúnga hins háttvirta varaforseta, um að rita konúngi ávarp.

Síðan var uppasningan afhent uppásténgumanul, og las hann
hana upp, svo hljöðandl:

"Eg leyfi mer að vekja athygli hins heíbraða alþíngls ao því, að
þingseturéttur og þíngsetutími vor allra þíngmanna, sem nú sitjum
her í þessum sal, er á enda, þegar þessð alþíngí er slítið.

Ver höfum allir unnið her saman á þessum 3 þingum, sem þeg-
ar eru liðin, og allir vafalaust viljað af fremstu kröptum styðja að
og efla sem mest innan laganna takmarka sannar heiIlir fósturjarðar
vorrar, framfarir hennar og þjóðrettindi, með stöðugum augastað á
því og ugga um, hvað vorum milda konúngi af sinni landsföðurlegrí
umönnun fyrir heillum og framförum vor Íslendinga mætti verða
framast unnt ao láta oss verða aðnjótandi.

En þessi starfi vor þíngmanna, er her sitjum, er nú á enda.
Mörgum bænum vorum frá hinum undangeingnu þíngum hefir kon-
úngnr vor veitt miIdilegustu áheyrn; tek eg til dæmis um það hinn
ómetanlega og um aldir varanda minnisvarða, er Friðrik konúngur hinn
7. hefir reist ser einmitt á þessu tímabili með gjöf hinnar alfrjálsu verzl-
unar á Íslandi. Mörgum mikilsvarðandi málefnum, er vér höfum fram
boríð fyrir hann og landsmenn hafa álitið hvað mestu varða fyrir þetta
land og fylgt fram með miklum áhuga, hefir konúngurinn heitíð ná-
kvæmri yfirvegun sinni og mildri tilhlutun um, ab þeim skuli verða til
lykta rá'bio á þeim tíma og á þann hátt, sem vísdómi hans þykir bezt
haga; og hverri bæn vorri sem var hefir hann tekið með landsföður-
legri mildi og hégværð, enda þótt afsvörum hafi mætt.

Fyrir því virðist mer það vel hlýða, að þetta alþingi, um leið
og ver, sem her sitjum, leggjum niður starfa vorn og rýmum sessina
í þessum sal fyrir nýjum fulltrúum, riti konúngí allraþegnsamlegast
ávarp í þá stefnu, sem nú var bent til, þakkarávarp fyrir kemings
vors landsföðurlega umönnun Íslendíngum til handa, fyrir þá hina
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mildilegu áheyrn og undirtektir, el' hann hefir veitt bænum næst
undanfarinna alþínga, - ávarp, er lýsi því, að hverjum abalframförum
lands vors ,"er fulltrúarnir, sem nú sitjum her, einkum höfum stefnt,
er lýsi yfir því óbifanlegu allraþegnsamlegasta trausti voru og allra
Íslendínga, ao komingur vor muni í vísdómí sínum sjá ráo til að

veita mildilegustu áheyrn bænarskrám þessa alþíngis, einkum í þeim
aðalrnalum, er óskir og bænir og áhugi vor þíngmanna og allra hinna
vitrari landsmanna hefir fremur öllu öðru stefnt að, nefnilega ao land
"ort verðl smámsaman nðnjötandí allra þeirra réttinda og' jafnréttis
víð aðra þegna konringsveldlsins, sem grundvallast á hinum fornu
og ériiskubu landsréttindum vorum, auglýstum vlöurkenníngum
hinna fyrri konúnga, og heityrðum sjálfs þessa vors milda komings
23. sept. 1848, - í seretakri löggjöf og stofnunum her á landi,
hvar um alþíngísttlsklpanln sjálf og þetta alþíngi ber ljósastan vott-
inn, - rðttíndl, sem serst:fkt þjóðerni vort, er um margar aldir hefir
haldízt, írahrugbíð ásigkomulag þessa lands og hin mikla fjarlægð
þess fd veldlsstölt konúngsins útheimtir.

þ\'Í leyfi eg mer að bera fram þá uppástúngu fyrir hlð heiðr-
aða alþíngí,

ao alþíngi riti komingi allraþegnsamlagast ávarp, er bæði lýsi yfir
Iotuíngarfyllsta þakklæti fyrir landeföðurlega náð hans og mildi
til handa Íslendingum, og jafnframt þeim áhuga og óbifanlegu
trausti, er a lþíng og Íslendingar eru gagnteknir af áhrærandi, aa
landsréttíndi þeirra verði fyllilega viðurkennd og verndist, og
jafnrétti veltíst þeim á ,"io aðra þegna komingsveldislns í öllum
stjórnamuilum þessa lands.

Reykjavík, 24. júlí 1857.

Jón Guðmundsson,
Alþfngísmaður Skaptfellínga".

Jón Gttðmttndsson: Eg finn einga ástæðu til að fjölyroa um
uppastúngu þessa ao svo komnu, þVÍ hún er ekki margbrotin, en
óska einúngis, að þíngíð kjósi nefnd.

H. Kr. Friðriksson: Mer virðíst því meiri astæða til ao mæla
með nefnd Í þessu máli, sem nú eiga að fara 'fram nýjar kosningar
eptir nýj um kosníngarlögum.

J. Sigurðsson: þar eg ímynda mer, að þetta þíng se það síð-
asta, er eg láti til mín heyra í þessum sal, og eg hefi veríð þess
einhuga, ab halda trú og hollustu "ib koming vorn, og líka að setja
fullt traust til hans, at hann vilji vera oss góour og náðugur kon-
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úngur, ug fús til a'ð vernda lög vor og rðttlndí, hefi eg láti'ð þetta
í ljósi bæði í innnnþíngs- og utanþíngsræbum, þar sem mer hefir
gefizt tækifæri til þess, og mer virðist, a'ð uppástúnga þessi fari í
sömu átt, þá vil eg vera henni meðrnæltur, og fús; á a'CJ leggja það
til, að þa'ð se sett nefnd í þessu máli, því mer þykir það tiIhlý'ði-
legt, ao ver sendum konúngi ávarp að skilnaðí, þá menn rýma sæti
her.

Konúngsfulltrúi: Mer getur ekki annað en fundizt þab nokk-
uð undarlegt, að þessi uppástringa kemur nú fram, þar sem svo er
or'ði'ð li'ði'ð á þíngtímann og mörg málefni enn þá óútldjá'ð, sem bæði
eru vandasöm og margbrotin ; þar a'ð auki hefir það ekki verið vandí

her á þínginu, að koma fram með þess konar ávörp, og eg get þess
til, a'ð konúngur vor muni ekki vænta eptir þess konar þakkarávarpi.
Samt sem á'ður mundi eg ekki mótmæla þessari uppástúngu, ef hún
miðabí einúngis til þess ao færa konúngi þakklætísavarp ; en af því
uppástúngan einnig lýtur að því a'ð bera konúngi á brýn - þó þa'ð
sil óbeinlínis -, ao hann eigi hafi ætíð orðíð "i'ð bænum þíngsíns,
þá virðis! þar í liggja bæði nokkurs konar óánægja og vantraust.
Líka eru orðatiltæki upp.istúngnnnar, þar sem hún vænist þess, ao
komingur muni láta oss njóta jafnréttis vi'ð aðra þegna sína eptir
vorum fornu landsréttindum, svo óákveNn, að það verður eigi
með vissu sagt, hvað þar í á að innibindast. Se þar með meint endur-
bót lí stj órnarskipunarm ,ílinu, þrí er þao mál, eptir sðrstaklegrí nppá-
stúngu, nú til meðferðar ,í, þínginn ; en se þar með meint eitthvað

annað, þá er þetta svo óljóst, og svo á huldu, að það virðist ekki
vel hlýða ao koma fram með það í ávarpi til komings.

Jón Guðmundsson: Hvað það snertir sem hinn hæstvirti kon-
ttngsfulltrúi sagði um það, að iÍvarp þetta mundi taka allt of mik-
inn tíma frá þínginu, þá getur mer nú ekki skilist það, því her er
ekki um neitt ilóki'ð málefni að ræða, það getur "el verið satt, sem
7wnúngsfulltrúinn sagðl, að konúngur ætlist víst ekki tiI neins á-
varps frá þessu þíngí, en þó svo se, vona eg það megi vera með
þeim frágángi, a'ð konúngi misþóknist það eigi. þar sem í uppástúng-
unni er drepið á, að ver látum í ljósi traust vort til konúngsins, um
að hann muni framvegis vernda landsrettindi vor, þá hafði eg hugs-
ao mer, að þetta gæti komið fram í ávarpinu í mjög almennum orð-
um. Mer getur þó ekki annað en fundizt það eiga vel við, að ver,
nú a'O þínglokum, um leið og ver leggjum niður starfa vorn á þíng-
um, ritum konúngi vorum ávarp í þá stefnu, sem í uppástúngunni er
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farið fram :1, atl "er nú kunnum konúnginum þakkir fyrir undirtekt-
ir hans á málum þeim, sem ver höfum haft til meðferðar og síðan
þafa komið fyrir hann, héðan af þíngt, að ver gjörum konúnglmun

grein fyrir stefnu þeirri, sem ver höfum fylgt í þíngstörfum vorum,
og tjáum konúnginum þann áhuga, er yer og allir landsmenn höfum
á þeim aðalnuilum, er ver höfum haft til meðferðar, og vonir þær
og traust, sem yer og allir landsmenn höfum til hans eigi síður her
eptir en híngað til. Eg ætlast eingan veginn til, a~ í ávarpínu

se talað um þessi atriði snuísmuglega, heldur með almennum orða-
tiltækjum, og held eg, a~ þa~ geti ekki orðíð lángt mál, ne þurfi að
misþóknast konúnginum.

P. Pétursson : Eg vlldi spyrja hinn heíðraða uppástúngumann,
hvort nefndin, ef sett yrði, værl bundin víð seinni hluta upprístring-
unnar, nefnilega að fara nákvæmlega út í það, að vér látum í ljósi
traust vort til komingsíns um að vernda landsréttlndí vor, því at-
kvæði mitt í þessu máli er að miklu leyti komlð undir því, hvort
ætl azt er til, að nefndin væri bundin víð uppástúnguna í þessu til-
liti eða ekki.

Jón Guðmundsson: Þa~ er víst öllum kunnugt, að nefnd, sem
sett er, f hverju máli sem er, lÍ það frjálst, að víkja málefninu nokkuð víð
eða víkja að nokkru Ihi því, sem í upprisuingunni er farið fram; en á hinn
bóginn hygg eg, að nefnd geti varla með öllu hleypt fram hjá ser neinu
atrlðí, eins og t. a. m. seinni hluta uppástúngu þessarar, og eg áliti
mjög óheppilegt, ef nefndin kæmist til þeirrar niðurstöðu, enda þótt
eg geti ekki sett nefndinni nein lög í því efni. A~ það væri ekki
meining mín, að tala neitt nákvæmlega um þetta atriði i ávarpinll
til konúngsins, 'því hefi eg þegar áður svarað, Eg held, að hinn
hæstvírtl konúngs(ulltrúi og hinn 3. konúngkjörni þíngmaður hafi
ekki skilið mig alveg rétt : konúngurinn er nefnilega ekki beðinn bein-
línis a'ð vernda Iandsréttíndi vor Íslendínga, heldur hitt, að bann sjái
fyrir því her eptir sem híngað til, að þau "verndist((. Þa~ er held-
ur alls ekki meining mín, að það se þess vegna nauðsynlegt, að vðr
látum í ljósi traust vort til konungsíns í þessu efni, að hann muni
ekki vilja sjá um, að landsréttindi vor Íslendinga verndíst, og a~
vðr því þurfum að biðja hann.

Á. Einarsson: Í tilliti til þess, sem hinn hæstvirti konúngs-
fulltrúi sagði, a~ þetta mál mundi taka upp of mikinn tíma af
þíngtímanum, sem nú væri faríð a'ð halla út, þá sýnist mer ekkl
mál þetta svo margbrotið, a~ þao þyrfti mjög lángan tíma til al)
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semja slíkt ávarp til konungsíns. Víðvíkjandi Því, sem hinn hátt-
virti 3. konúngkjörni þíngmaðnr spurði um, hvort nefndin þyrfti að
binda sig alveg vi~ uppástúnguna, þá álít eg það ekki vera; að
minnsta kosti er það övanalegt her á þingum, að nefndir bindi sig
algjörlega vi~ uppástúngur þær, er þær eiga að segja álit sitt um.
Eg verð að mæla með nefnd í þessu máli, því eg saknaði þess í
þíngtíðíndunum seinast, að eg sá þar ekki þakkarávarp til kon-
úngslns fyrir verzlunarfrelslð, sem hann þá var nýbúinn a~ veita,
því þó að mönnum kunni a~ virðast, að ávextirnir af þessari mikil-
vægu gjöf se ekki farnir að sýna sig enn sem korníð er, þá er
vonanda, a~ það ár frá ári veiti oss meiri og mem hagnað ; a"b
minnsta kosti var gjöfin svo fögur, að lnin var og er í alla staðí
þakkar verð.

J. Sigurðsson: Eg vildi fá að fræðast um það, hvort sú er
meiníngin, að nefndin semji ávarp til komingsins undir nafni alls
þíngsins, eða það, að nefndin segi álit sitt um, hvort semja eigi
þvílíkt ávarp og senda konunginum eða eigi.

Jón Guðmundsson: Þa~ er ætlunarverk nefndarinnar, a~ semja
ávurp til komingsíns, sem síðan verður boríð undir þíngíð á eptir
til samþykkis þess, einúngis eptir eina umræðu, eins og her var
gjört á þínginu 1845.

G. Einarsson: Eins og eg kalla það ekki fagurt af barni eða
þjóni, að bíðja opt, en þakka aldrei, eins þykir mer það eiga mjög
vel við, að alþíngi, sem opt biður og opt fær bænheyrslu, sendi
konúnginnm þakkarávarp í þá átt, sem her ræðir um.

P. Sigurðsson: Eg verð a~ mæla með nefnd í þessu máli,
og mer getur ekki fundizt neitt á móti því, ab ver Íslendingar lát-
um traust vort til konúngsins í ljósi og allar góðar vonir, bæði
þakklæti fyrir það, sem hann hefir veitt mildilega áheyrn nokkrum
bænum vorum, og eins þá "on vora, a~ hann framvegis vilji vernda
þj6~rettindi vor Íslendínga, eins og annara þegna sinna.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, verð eg a~ álíta
inngangsumræðu þessa máls lokið, og skal eg þá biðja þíngmenn
gánga til atkvæða um, hvort nefnd skuli sett í þetta mál.

Var það samþykkt með 15 atkvæðum gegn 4. Síðan stakk forseti
upp á 3 manna nefnd, og þar e~ einginn mælti á m6ti, let forseti
kjósa 3 menn í nefndina, og voru þessir kosnir:

Jón Guðmundsson með 14. atkvæðum,
P. Petursson 10.
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en þeir Ó. Sinertsen. og 11. Jú'. Friðrikssot» feingu sfn (j atkvæði
hvor, og varð Ó. Sívertsen, sem eldri, nefndarmaður,

Síllan let forseti afhenda formanni nefndarinnar, Jóni Guð-
mundssyni, upp.istúnguna.

Forseti: þessu næst kemur, eptir dagskránni, til ínng.íngsum-
ræðu uppástringa varaþíngmanns Snæfellínga um fe ómyndugra.

Síllan var uppástúngan feingin uppastringumanní, og las hann
hana upp, svo hljóðandi :

"Eins og hinu heibraða þíngi varð kunnugt af umræðunum Í

Iagabobamálinu, þá er fyrir svo sem 2 árum lÍtgeingin raðherra-
skipun, er bannar all setja á vöxtu inn í jarbabökarsjöðinn minni
pentngaupphæð en 100 rdl, í senn. þessu hefir og um 2 eða 3 næst-
llðín ár verið fylgt, svo að einginn erfðahluti ómyndugra, eða inn-
stæða opinberra stofnana, er ekki hefir nað 100 dala upphæð, hefir
feingizt tekin á vöxtu í jarðabékarsjóðinn. En af því þetta er mót-
stríðanda tilskip. 18. febr. 1847, og því fyrirkomulagi á fjárforráðum
ómyndugra, sem lögleitt er her á landi með þeirri tllsldpun, og raskar
þeirri tryggíngu, sem þessi löggjöf hefir grundvallað fyrir því, að
fjárlllunir ómyndugra, eins hinir smærri -- sem hér á landi er mest
af - eins og hinir stærri, megi sem óhultastir vera og ávöxt bera,
þá finnst mer hin brýnasta nauðayn vera fyrir þfngíð, að þa() gjöri

allt, er í þess valdi stendur, til þess, all hin gildandi og óapturköll-
uðu landslög yfir höfuð og einkum þau lög, er snerta svo mjög veru-
leg rðttlndl og hagsmuni gjörvalíra landsmanna, haldist í fullu og
órösku()u gildi, allt svo leingi þeim er ekki breytt eða þau aptur-
kölluð á formlegan og löglegan hátt.

Fyrir því leyfi eg mer, a() bera upp þá uppástúngu fyrir híð
hefðraða alþingi:

All þingið riti hans luítígn komínginum þegnsamlega bænar-
skr.í um, að rállherraskipanin 17. apríl 1855, all þYÍ leyti
hún bannar all setja minna fe á vöxtu í jarðabékarsjéðlnn
en 100 dali í senn, verði apturkölluð, og verðl í því efni
fylgt fyrirmælum tilskip. 18. febr. 1847 eins her eptir og
hín gall til.

Reykjavík, 24. d. júlÍruána'6ar 1857.

E. Ó. Kúlel".
E. Ó. K1Ud: Eg skal ekki mæla fram með þessari uppástúngn

minni all svo stöddu, heldur láta mer nægja a~ skírskota til ræðu
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hins háttvirta 1. komingkjörna þíngmanns, þegar rætt var lagaboða-
málíð, og vona eg, að hinu hefðraða þíngi se í fersku minni þa\),
sem hann sagðí um það, hversu iIIa það kemur ser með fe ómynd-
ugra og opinberra eigna, a~ mega ekki setja á vöxtu í jarðabókar-
sjöðínn minni upphæð en 100 rd. Menn kunna nú a~ segja, að
það sé ekki nægur tími nú fyrir hendi til a~ taka þetta mál að
ser, en eg get þó ekki se~ það, því bæði er máli~ mjög einfalt og
svo þíngmönnum kunnugt, og svo mætti kjósa þá menn í nefndina,
sem búnir eru með flest nefndarálit sín.

Þ. Guðmundsson: Eg er meðmæltur nefnd í þessu máli, og
skal eg leyfa mer a\) skírskota til þess, er eg talaði um þetta atriði
í lagaboðamalínu.

Þ. Jónassen: Eg vil þar á móti ekki gefa mitt atkvæði fyrir
nefnd í þessu máli, því eg get ekki ætlazt til þess, að stjórnin muni,
þó um það væri beðið, gjöra undantekníngu frá almennu Iagaboðí.
Eg get heldur ekki gjört míkíð úr þeim vandkvæðum, sem her hafa
kornið til orða, viðvíkjandi því, hvað örougt það væri a~ koma út
ómyndugra fe á leigu hjl1 prívat-mönnum. Eg held líka það megi

. leggja saman le frá fleirum, til þess að ná upp upphæðínní, sem
setja má 1Í vöxtu í jarðabökarsjéðínn, að minnsta kosti hefi eg se~
það glöggt a~ undanförnu.

Upphæðin er ekki beinlínis tekin fram í tilskipaninni frá 1847,
því Mn heldur ser í því efni vi~ það, sem áður viðgekkst, og
hún rekur sig því ekki á lagaboðið, sem her er verið a~ ræða
um.

P. Sigurðsson: Eg skal mæla fram með því, a~ nefnd verði
kosin í þetta mál, því mer þykir öll nauðsyn á a~ hreifa þessu
máli, vegna þess a~ það míðar til þess, a~ rabgjafaskípunin verði
aptur kölluð, er gjörð hefir verið ofan í gildandi lög. Menn hafa
sagt, a~ tilskipunin 18. febrúar 1847 leyfði ekki með berum orðum
að setja minna en 100 rd. inn í jarðabékarsjéðínn í einu; en eg
held þó, a~ eg hafi lagastaf tilskipunarinnar fyrir mer í því, að
það se leyft; þar segir, a~ fjarhaldsmaður skuli geyma fe~, þángað
til það eru orðnir 25 rd., en þegar það er orðíð svo míkið, þá er
hann skyldur að bjóða það til leigu móti vebí, en ef einginn vill
taka þessa penínga á leigu, þá á hann að koma þeim í jarðabókar-
sjóðinn, Nú er það auðvitað, að þegar hann er skyldur að koma
þeim í jarðabdkarsjöðínn, undir eins og það nemur 25 rd., þá hlýtur
hann og al) eiga rfitta heimtíngu <1,að víð þeim se tekið, eða með
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Ö~l'Um orðum, a~ [arðabékarsjéburinn er skyldugur til að taka á
móti þessari upphæð. Hinn 2. konúngkjörni þíngmaður hðlt, að
rá'bgjafaskipunin gjör'bi eingan verulegan baga, því a'b sá, sem hefði
margra fe undir hendi, hann gæti æfinlega sleglð því saman til al)
fylla 100 rd.; eg skal nú ekki tala um, hvort þetta er leyfilegt eða
ekki, því mer eru ekki kunn lög um það, en þó held eg, al) það
se ekki leyfilegt, og al) minnsta kosti þótti hinum 1. konúngkjörna
þíngmanni þa'b ekki tiltækilegt.

Jón Guðmundsson: Ver höfum nú heyrt, a'b tveir hinir fræg-
ustu lagamenn her á þíngi hafa sagt, a'b r;i'bgjafabrefi'b væri ekki í
neinu stríN vm, eða, eins og hinn háttvirti 2. komíngkjörni þíng-
maður sagðl, "ræld sig alls ekki á(( tllskipunina 18. febr. 1847, og
snertir mig það að nokkru leyti sjálfan, því eg er þar með gjörður
að ósannindamanni fyrir það, er ég sagbl víð umræðuna í laga-
hoðamálínu, nefnilega a'b r;i'bgjafabrefil) væri þvert ofan í tilskipun-
ina 18. febr. 1847, sem enn væri gildandi lög. Eg þekki mí svo
vel velvilja þessara manna til mín, a'b eg veit, a'b þeir hafa ekki
sagt þetta til a'b lýsa mig ósannindamann, eg ber of mikla og sanna
vlrðíngu fyrir þeim báðum til þess að gjöra þeim gersakir um þal),"
heldur af því, a'b þeir hugsa, al) danskur ráðgjafi geti ekki gefið
úrskurð, sem er ofan í gildandi lög. En til þess nú a'b sýna, að
eg hefi haft skýlausan lagastaf fyrir mer í tilskipuninni, þá skal
eg með leyfi hins háttvirta forseta lesa upp kafla úr 5. gr. tllsk,
18. febr. 1847, og verð eg al) gjöra það á dönsku; kaflinn er þá
þannig:

"Den övrige Deel af Overskuddet bliver, saasnart det udgjör
25. Rbd., at gjöre frugtbringende efter de Regler som neden-
for ville blioe givne angaaende Umyndiges Capitalers An-
oendelse".

Her af leiðir nú beinlínis eptir þeim ákvðrðunum , sem síðar eru í
tílsklpaninnl, og sem eg vona að þeir 2 lögfró'bu herrar ekki beri
í móti, -:- enda get eg lesið þeim það, ef þeir bera í móti því, -
að konúngur hefir heiti~ a'b taka á vöxtu í jarðabdkarsjöðinn alla
úmyndugra fjármuni, sem eru 25 rd. a'b upphæð eða meira, þegar
þeim verður ekki korníð á vöxtu gegn jarðarveði.

Eg get nú ekki betur skilið, en-að hverjum og einum megi
vera þa'b ljóst af þessu, að rá'bgjafabrefi'b og tilskipunin "rekist á((;
eg get nú heldur ekki betur skilið, en her se annaðhvort fyrir oss
a'b gjöra, a'b halda oss vm lögin eður gefa oss:á vald Iagaleyslnu,
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annaðhvort er, al'! biðja um, :ti) rá~gjafaskipunin verði tekin aptur,
eður a~ láta rá~gjafana ónýta lög vor með úrskurðum sínum. En
út af þessu vildi eg nú einkum vekja athygli þíngmanna að því,
hvað þessar skipanir raðherranna geta óskiljanlega villt sjónir fyrir
mönnum, því það er ótrúlegt, að 2 ldgfréðustu embættismenn vorir
skuli hafa blekkzt -svo, að þeir geti staðlð her upp á þíngi og sagt,
a~ eingin beinlínis ákvörbun se til í tilskipuninni 18. febr. 1847
er se mótstrí'6andi raðherrabréflnu, eða heimili a~ setja minna fe á
vöxtu en 100 rd., eins og með því bréfi er Iyrírsklpað.

J. Sigurðsson: Eg held það se flestir og jafnvel allir, sem
hafa ómyndugra tilskipunina undir höndum, þeirrar melníngar, að
hún skyldi fjárhaldsmenn til að setja fe ömyndugra á vöxtu, þegar
það er orblð 25 rdl., og einu sinni átti eg það yfirvald, sem áleit,
að fjárhaldsma~ur væri skyldur til a'6 koma á vöxt«, hvað lítið sem
væri, jafnvel 10 eða 12 ríkisdölum. Eg var honum mí a~ sönnu ekki
samdóma, þar eg ekki þóttist finna í tilskipuninni tiltekið minna
en 25 rdl.; en hann vísabl mer til, a~ tilskipunin staðfesti eldri lög
um þetta efni, þar sem hana vantabí ákvðrðun, nefnilega dönsku
laga þriðju bókar 17. kapítula, sem gjörN fjárhaldsmönnum a'6 skyldu
a'6 halda fjármunum hins ómynduga honnm til hins allra bezta, án
þess a~ til taka, hvað litlir þeir væri eður stórir. Nú vil eg spyrja:
"hvernig geta lögin gjört mönnum að skyldu a~ halda fenn á vöxtum,
ef einginn er vaxtarstaðurinn til?" Menn eiga a'6 sönnu að koma
peníngunum hjá löndum sínum, ef menn geta, á vöxtu, en nú geta
menn það ekki, og lögin skylda menn þó til a~ vaxta fe'6; þá hlýtur
að vera til einhver viss vaxtarstaður, og það er líka jarðabökarsjöð-
urinn eptir sömu lögunum, og vegna þess ao það er undarlegt, a\')
raðberraraðstaíanlr g:íngi svona fyrir gildandi landslögum, þá get
eg ekki veríð á móti því, að sett se nefnd í þessu málefni.

V. Finsen: Þa~ hefir aldrei verið nokkur ágreiníngur um það,
að það aður hefir verið leyft að setja 20 rd. eða 25 rd. í jarðabókar-
sjó~inn, en hitt hefi eg sagt, a\') það væri eingin beinlínis akvörðun um
það í tilsk. 18. febr. 1847, og eg get heldur ekki enn þá fundið það í
henni, þrátt fyrir það, sem hinn hattvirti varaforseti hefir mí sagt. Á
fyrri staðnum eður í 5. gr. er a~ eins sagt, að fjárhaldsma'6ur skuli koma
fenu á viixtu, þegar það er orðíð 25 rdl., eptir þeim reglum, er síðar
eru tilgreindar í 7. gr. e, Í þessari grein er nú sagt, að peníngar
ómyndugra skuli vera boðnir upp einstökum mönnum til láns móti
fullu veði; en ef einginn tekur þá að láni, verba þeir sendir stíptamt-
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manninum, sem þá ser um, að þeir verði settir inn í jarðabökarsjéð-
inn á pann hátt, sem oeni« hefir verið til. þessar ákvarðanír til-
skipunarinnar hefi eg aldrei skilið eina og hinn háttvirti varaforseti
nú skilur þær, og eg get ómögulega í þeim fundið neina beinlínis á-
kvörðun um, að konúngssjó'ðurinn skuli taka á móti þeim, ef það
nær 25 rd. Eg get þannig ekki se'ð, að raðgjafaekípunln ~e í bein-
línis stríði víð þessar ákvarðanir, ÞYÍ ef t. d. upphæðinní yrðí breytt
með nýju Iagaboðí, þannig a'ð upphæðin yr'ði 100 rd., þá yrðí að
skilja tilskipunina svo, a'ð akvörðunin um 25 ríkisdalina skuli gilda
þá, er peníngarnir verða lánaðir út móti jarðarveðí, en ekki um hið
síðara, þegar þeir eru settir inn í jarðabökarsjéðínn, þá get eg eing-

an veginn kannazt við, að eg hafi láti'ð rá'ðherraskipunina villa sjón-
ir fyrir mer, því eg hefi einmitt sagt, að mer þætti það ekki öld-
úngis í eblí sínu, eður miður eðlílegt, að lagaboðið, sem her ræðir
11m, skuli hafa verið sett í gildi hth með slíkri níðherrasklpun, en
eg get heldur ekki verið eins míkið á móti þessari uppástúngu eins
og eg var á móti uppástúngunni, sem gjörð var um þetta atríbí við
umræðumar í rnalínu um lagaboðin ; því þá kom uppástúngan fram
sem umkvörtun yfir rá'ðgjafaskipuninni, og sem breytíngaratkvæði vil)
lagaboðið, en nú kemur hún fram í bænarskrá til komings um að
hinar eldri ákvarðanir megi gilda her; en því hefi eg aldrei verið
mótfallinn, þó það reyndar geti veri'ð. vafasamt, hvort hún fái mildi-
lega áheyrslu, en það er nú, eg játa það, eingin ástæða. Vi'ðvíkj-
andi því, er sagt hefir veríð um að leggja mætti vaxtafé saman,

til þess það næði 100 rdl., þá skal eg geta þess, að það má ekki,
því til er. ákvörðun frá fjárhagsstjórn ríkissjó'ðsins, er bannar það,
og hefir hún láti'ð borga það fe aptur út úr sjóðnum, er þannig var
inn kornið.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, verð eg að á-
líta Inngangsumræðu þessa máls lokið, og skal eg biðja þíngmenn
gánga til atkvæða um, hvort nefnd skuli kjósa í þetta mál.

Var það samþykkt með 19 atkvæðum. Síðan stakk forseti upp á
3 manna nefnd, og þar e'ð einginn mælti á móti, þá var geíngíð til
atkvæða, og voru þessir kosnir;

E. 6. Kúld með 13 atkvæðum
Þ. Guðmundsson 11
V. Finsen
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Forseti kvaðst mundu birta dagskr.i til næsta fundar svo fljótt
sem yrði.

Fundi slltið.

27. júlí sextándi fundur.
Allir á fundi nema hinn 6. konúngkjörni þíngmaður, sem enn þ;í

gat ekki mætt vegna velkinda ; þingbók fr<Í síðasta fundi lesin og
sa m þykkt.

Forseti: Eg skal fyrst geta þess, a\') eg hefi feingiú tllkynníngu
frá hinum 4. konúngkjörna þíngmanni Ulll það, a\') hann se kosinn

formaður í nefnd þeirri, sem sett var til ao segja álit sitt um inn-
töl.u ómyndugra fjár o. s, frv. í ja1'ðabúkarsjóðinn.

Eptir dagskránni kemur þá fyrst fyrir að leggja fram bænar-
skni frá Ísafjarðarsýslu um friðun sela á Isafjal'ðal'djúpi og Jök-
ttlfjöl'ðum, og er hún svo hljóöandi :

IIVer undirskrifaðir innbúar Reykjarfjarðar og Nauteyrar hreppa
Ísaljarðarsýslu biðjum fulltrúa vorn að bera fram fyrir hiú heiðraðu

alþíngi og styúja þessa ösk vora, sem ver nú látum í ljósi.
Velðilög Í"lands (20. júní 1849) eru að vísu, eptir því sem

kostur var ri, vandlega úr garðí gjör'b,' og ull-langur var undirbún-
ingur þeirra, en þó liðu einúngis 4 ár, þ.íngað til bænarskr.ír 'komu
til alþíngis um breytíngu á þeim (nefnilega næst þegar alþíngi átti
setu), og urðu þau málalok þú, sem kunnug ern, að Brelðífjdrður
allur milli Bjargtánga og Önverðarness varð friðaður fyrir selaskot-

um öllum (opið brðf 22. marz 1855); þótti þínginu þá líka mega
fríða með sama hætti töluvert af Faxaflúa, en stj órnin kvaðst ekki
ao svo stöddu geta fallizt á það. Ao landselur allur yrði friðaður,
hefir mjög opt komið til umræðu og hafa ekki allfaír merkir menn
mælt með því og alitíð hann (látursel og útsel) að miklu leyti ein"
og annan arðberanda peníng jarðarnotanda, og verður því varla neitað
af neinum, sem glögglega þekkir selakyn þessi, atferli þeirra og arð,
A\') fyrnefnd veíðílög ekki hafi getað orðið víða hvar ao tílætluðum

notum, er þrásamlega viðurkennt, og megum ver undirskrifaðir sanna
það, því þó flestir á meðal vor, síðan nefnd liig urðu þjöðkunn, :í.
hverju ári höfum fríðlýst lögnum, sem her eru og hafa allvíða verið
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og sumir hafið nuilasókuir margsinnis út af skotunum, hefir enn þá
lítt tekizt ab hepta sjálfræði skotmanna, með því mjög opt er óhægt
ao þekkja mennina og þó enn þá óhægra, ao geta staðhæft ,i það,
Inc Iangt frá landi er skotið, eða hvert selakyn fyrir verður ; af þessu
heíir leitt, ao málin stundum hafa orðið hingvinn og mæðusöm. en
stundum orðið ab falla eða því nær falla. Uppidráp er hel' ekki,
en lagnir víða, og væri enn í dag víöar notaðar, sannlega mco tölu-
verðum arði, ef fríður fyrir skotmönnum feingist ; en á meðan svona
er ástatt, er eingin von, a'O bændur, margir félitlir, fari að kosta
selanætur, sj .íanlega nær því til eínkis ; þetta ii ser stað her í nyrðri
hluta Ísafjarðarsýslu, við Ísaíjarðardjúp og á Jökulfjörðum, hvar víða

hafa verið lagnir og mætti enn verða, en þar hafa skotmenn fullt
eins mikið spillt velbinni og við Djúpið ;;jálft, með því landrabendur,
<illu fremur þar en her, hafa leyft skot og látið skjóta fyrir löndum
sínum. Ver getum því ekki annað ::;eo, en ao þessi arðsama veiði,
"em 'ar <Í buðum þessum svæðum, bráðum eyðileggist, og er það
því s.írara og skenundarlegra, sem skotmenn að tiltölu eru farnir
eínuig að afla minna, en missa opt fullan helmíng af seluni þeim,
er þeir skjóta til, sem enn þá meir fælir allan sam kynja sel burtu,
og þar hjá er þetta yfir höfuð til baga fyrir útgjörendur hakallaþil-
skipa-- þó þeir opt láti sjálfir skjóta -- og þíllausra leguskipa,
því við það er skorturinn á beitu orðinn töluverður og hún opt lítt
fáanleg, nema með ærnuni kostnaði lángt að.

Ver biðj um yður því, heiðraði fulltrúi vor l að bera þessa svo
fellda: bæn vora fram fyrir yður, háttvirtu alþingismenn I og væntum
yöar öruggu og skynsamlegu aðstoðar, þannig:

Ao öll byssuskot verði framvegis bönnuð, með sama hætti
og tíltekið er í opnu bren 22. marz 1855 innan þessara
takmarka: á Ísafjarðardjúpi öllu frá hamrinum fyrir innan
Arnardal í Snæfjallabryggju ; og á Jökulfjörðum öllum frá
Nesi í Grunnavík í Sléttu í Aðalvík.
Skrifa'ð " tveggja hreppa þíngi í Reykjarfir'lli 12 maí 1857".

(12 nöfn).

SelJ1 alþíngísmaður Ísflrðínga hefi eg leyft mer að leggja þessa
bænarskra fyrir hið heíbraða alþíngi, fremur til þess að þfngtíðíndin
beri það með ser, að hún hafi komið til skila, heldur en í því skyni
ac eg geti mælt með því, að þíngib taki það mál, sem bænarskráin
fer fram :i, til meðferðar, eða setji nefnd um það í þetta sinn.
Aoal;Ístæoan fyrir mer er StÍ, að bænarskraín er einúngis frá nokkr-
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nm mönnum IÍr tveimur hreppum, og fer þó írum ;l aa hanna -kot

nm mestallt Djiip og um Jökulfjörðu, fyrir landi margra hreppa.
þessu þykir mer ísj.írvert ao fylgja fram í slíku nuili, sem þetta er,

þar sem svo margir eiga hlut að, og eg veit, ao meiníngar manna
ern mjög tvískiptar. Ef þetta, sem bænarskr.íln fer fram ll, er í raun
og veru nytsamt, og þörfin svo almenn og rík, eins og beiðendur
segja, þá geta þeir búið undir almennar bænarskrár um þetta til
næsta þíngs, og þá gæti oroio Ij6st fremur en mi, hversu almennur
vilji sýslubúa það sé, ao fá því framgeingt, sem her er nú ao eins
beoio um af nokkrum eimtökum mönnum. Eg gat þess fyrir nokkr-
um dögum síðan, ao nokkrir þíngmenn hefði í áformi ao koma fram
með upp.ístringn í sömu stefnu og bænarskráin fer fram, en nú hefi

eg Ielngib að vita, ao þeir hafa horfið frrí því aptur af sömu ástæo-
um og eg nú gat um, að þeim þykir réttara, að mál þetta verði
undirbúið til næsta þíngs, því eg hefi mí ekki viljað draga leingnr
að leggja þessa bænarskrá fram, þó þa'ð sð, eins og eg gat nm <Íour,
einkum til þess, ao menn geti seo, að bænarskráin hefir korníð til
skila. Mer viroist því, ao ekki se frekari umræðu þörf í þetta sinn
um mállð, og ef hinir háttvirtu þíngmenn em því samdóma, getum
vér tekið til næsta máls á dagskrrínnl.

ií. Einarsson: Mer finnst þó nauðsynlegt, ao þíngmenn taki
til máls um þessa bænarskr.í, svo það líti ekki svo út í augum lands-
manna, þegar þeir fara ao lesa þíl1gtí'ðindin, sem þíngmenn hafi
þegjandi og eim og í blindni fallizt <Í tillögur forseta í þessu máli.
Eins og þíngmönnum er kunnugt, þá hefi eg ávallt verið því með-
mæltur her á þínginu, þegar um það hefir verio rætt, ao selnrinn
væri friðaður, hvar sem það svo hefir verið, en samt get eg ekki
mælt með, ao nefnd se kosin í þessu máli, þar sem rætt er um að
frioa selinn á einhverjum' vissum bletti; mer finnst þar á móti mjög
æskilegt, ef menn gæti komið ser svo saman heima í héruðum, að
margar bænarskr.ír, sem lyti ao þessu máli, safwtoist í eina heild
og að það væri þá beðið um friðun selsíns á stóru svæði. þal'l er
t. a. lll. ao þingmaður Húnvetnínga og eg, víð btium þarna hvor :í
móti iiorum, sinn hvorn megin "io Húnaflóa, og við "iljum bátir víst
friða selinn á því svæði, sem liggur milli okkar, en þó höfum víð
ekki treyst okkur til ao koma fram með neina bænarskrá í því efni,
af því menn hafa ekki getao komið ser saman mn það, hver. tak-
mörkun skyldi vera á fríbuninnl, og svo kann nú að vera víðar.
'Mpr sýnist því varlega gj1íranda að taka til greina bænarskrár frá
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einstökum mönnum, þegar mönnum el' ekki ljús vilji almenuíngs í
því efni; eg vildi samt fremur, að forseti leti greiða atkvæði um,
hvort alþíngí vildi taka bænarskra þessa til meðferbar í þetta sinn.

J. Sigurðsson: það kynni kann ske að þykja tilhlýðilegt, a\)
eg leti eitthvað til mín heyra, þá talað er um þetta málefni, og eg
geing ekki móti því, a\) eg hefi á\)ur her á þíngi verið á þeirri mein-
ingu, a\) á öllum þeim fjörðum og flóum víð landið, sem lagna- og
uppidrépsselveíðín yfirgnæfir skotmannaveíðlnn, ætti ab vera algjörleg
Jrlchelgí á sel fyrir öllum byssuskotum, og fyrir allri Mýrasýslu hygg

eg að r;i\)sWfun þessi ætti vel víð ; og eg hygg, að menn muni það,
ao 1853 hafði eg til flutnings her ,í þíngi bænarskrá þess efnis frá
nokkuð mörgum mönnum í Mýrasýslu, og alþíngi fellst á rnalið með
12 atkvæðum móti 5, ii\) sama frlðhelgt á sel, sem á Breiðafirðí, væri
líka nauðsynleg frá Öndverðarnesi eða fremstu jökulta, innan beinnar
::;jónhendíngar á Skipaskagatá á Akranesi; nú, árángurinn af þessu
varð það, sem konúngleg auglýsíng til alþíngis 1855 segir, að ekki
hafi fundizt astæða til að veita þetta, en getur ekkert um, vegna
hvers, Mýrasýslubúar hafa síðan ekki sent neina unikvörtun um

þetta, og mun það vera af því að þeir hugsi, a\) það, sem komingur
vilji svo vera láta, verði menn að hafa; þar tjáir ekki um að tala.
En þó eg se nú sömu meiníngar og fyrri, þ.í lít eg nú til þess, a\)
það er nú næsta liNð á þíngtímann, og eg held flestir se nú á því
máli, að alþingi hafi svo vandasamt og mikið ógjört, að það varla
sjáist, it\) það geti korníð því af, IJÓ ekki se héðan af í þetta sinn
íjölgað nuílam eða settar fleiri nefndir, og þar eg ekki heldur hefi
feíngíð neina nýja áskorun um þetta fni sýslubúum mínum, þá ætla

eg í þetta sinn a\) láta mér nægja að halla mer að þeirri meiníngu,
sem hinn heiðraði forseti hefir láti\) í !jvsi, a\) þeir, sem vilji og
þurfi, geti þá ritbúið sig með þess slags bænarskrár til næsta þíngs,
og fell eg svo frá að framfæra nokkra uppásuingu um þetta nuíl
að þessu sinni.

Ó. Sívertsen: þótt eg að vísu se á sömu meiningu og hinn
háttvirti forseti, a~ bænarskrá þessi geti ekki meðhöndlast hððan af á
þíngi þessu, þá er það samt ekki af því, að mer þyki ei mikils um-
varbanda innihald hennar. Eg ætla fullkomlega víst, að beiðendur
eigi það skilið, a\) málefni þeirra se gaumur gefinn. þeir eru einir
af þeim meðal Ísfirðínga, sem með alúð og dugnaði hafa lagt stund-
Ull ii framfarir bjargræðisveganna með selavelðína, og það þeirra sela,
sem mest eru notin a~. Leíngí hafa þeir lagt sig eptir a\) skutla
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vöðuseli (eður veiða þá á ds), og þótt skyttur kynni að geta skotíð
3 eða 4 landselskópa, svo er 1 aflaður vöðuselur betri en hinir 3
eða 4 á stundum. Byssuskot á vöðusel hafa undanfarin ár gjört má
ske míkíð meira til að spilla fyrir selaskutlun, heldur en að skota-
veiðin hafi vegið upp á móti því, Nú hafa beiðendur selaskotabanns-
ins með ærnum kostnaði farið a~ leggja sig eptir vöðuselaveíbí, þeg-
ar skotin munu hafa verið búin að styggja svo mjög fars el þenna,
að torvelt "ar a~ veiða hann á rá. Og ef nétnaveíðí þessi yrði nú
happadrjúg mönnum þessum, virðlet mer þá væri hægðarleikur hj,í
þeim a~ fá beitusel til htílcallavclða ; en það er borið fyrir, að sela-
skot verðí yi~ að hafa til a~ H hakallabeltg, en skot þessi hafa þó
aldrei reynzt mjög arðsöm, sízt a~ þau geti komlzt í nokkurn sam-
jiifnu~ ,-iú þann mikla hnekki, er Mn ollir allri annars slags selveiði
af styggðlnní, sem selurinn fær af skotunum á flestöllum fjörðurn og
víkum. þa~, sem mer þykir á vanta, a~ bænarskrá þessi fái mí
framgang, er eiginlega tvennt: a, a~ henni var ei hreift ,í Kollabúða-
fundi, nema hvað menn feingu a~ vita, a'O hún nr samin á 2 hreppa
fundi a~ Reykjarfirðí ; en Kollabúðafundur hefði getað tekið mrilið
- ef undir hann hefði boríb verið -- til umræðu og sko~ao þar
bæði meðhald og mötspyrnur malefnlslns, sem er þess eðlis, a~ vert
er a'O heyra bæði sókn og vörn (Audiatur et altera pars); b, a'O
bænarskrain grípur yfir svo lítíð svæði, en eg veit til, a~ úr nokkr-
um fleiri stöðum er fast í huga manna að biðja um bann móti sela-
skotum, eins og nú heyrðíst af munni tveggja þíngmanna, og vildi
eg leggja til, a~ menn þeir allir, sem breyta vildi veíbilögunum í
þessa átt, kæmi fram síðar meir sem fyrst í sameiníngu með bænar-
skrá um það ; því eins og eg upphaflega sagði, þykir mer malefnið
mikils umvert og selaskotabanníð, Sem feíngíð er á Breiðafirðl, hefir
þegar sýnt og mun betur sýna, a'ð það komi að góðum og gagnleg-
um Iiéraðsnotum.

Forseti: þar e~ nú ekki taka fleiri til máls, skal eg leita at-
kvæða um, hvort ekki skuli taka til þess máls, sem næst stendur á
dagskránni.

\- ar þá gelngíð til atkvæða, og það samþykkt a~ taka til næsta
máls, me~ 19 atkvæðum,

því næst var tekin til umræðu uppástúnga þíngmannsius úr
Gullbríngusýslu um sölu opinberra eigna. Var síðan uppastring-
an afhent þíngmannínum úr Gullbríngusýsln, og las hann hana upp,
svo hljéðandi:
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"Einginn ,;,í, sem lætur sér annt UIIl almennan hag lands þessa,
getur \;iti~ sig litlu varða, hvernig stjórnað er hinum opinberu eign-

um, sem á því eru, hvort heldur þa~ er því í hag eður óhag, því
þó svo kynni a'O verða áliti'O af sumum, að stj6rnin ein bæri um-
önnun fyrir slíku, og libyrg0i5t þann halla, sem landlð kynni að
verða fyrir af óhyggilegri eða misjafnri meðferð á opinberum 'eign-
UIlI, þar fj,írstofn landsins se sameinaður Danmerkur, þá kann þa'O
þó a'O vera tvísýnt, og því heldur virðist, sem Íslendingum, og þ;i

tier í lagi alþíngi beri að hafa ;íhuga á þessu máli mí, þar e'Ostjórn-
in hefir Iýst því yfir, eins og rílitsrutíl það vottar, sem lagt hefir verið

fyrir þfngið, að sá se vilji hennar, að alþíng fái fj;írd'ð landsins, og
laudlð svo beri sig sjálft eptirlelðis. Hinar opinberu eignir eru nú
helzti partur þeirra fjármuna, sem landið þá hefðl víð að styðjast,
þegar þab ætti að sjá sjálfu ser farborða, og hlýtur því alþíngi'ð að
hafa vakanda auga ,í, hvernig með þær er farið. þao er nú öllum
kunnug hin gamla stólsjarðasala og einkum komingsjarðasalan, og <Í-

lízt landið vl'O þær að hara misst ærið fe, sem runnið hefir inn í rík-
issjó\) Danmerkur, og hvers endurgjald er undir hælinn lagt. Á þess-
ari síðustu tí\) er það sala á tveimur opinberum eignum, sem eink-
um hefir vakíð athuga manna á þessu efni, sú fyrri er salan :i lax-
veíðínnl í E\Ii\)aá fyrir 1200 dali, sem meta má miklu meira virði,
hin síðari er salan ,i bískupssetrlnu Laugarnesi, bæði jör'ð og stein-

húsi, sem byggt er fyrir einum 30 árum fyrir mrna penínga, en
sem nú kostabí eina 5500 dali, og fór sala þessi fram, a\) sögn kunn-
ugra manna, með miklum hraða, og ekki eptir reglum þeim, sem
venjulegar eru víð upp boð slíkra eigna til tryggíngar hinu opinbera.

þar e\) fj;irhagur landsins bíður auðsj.íanlega ómetanlegt tjón yi\)
slíka þjó\)eignasölu, sem þessa og aðrar slíkar, og ekki er 'a'b vita,
nema fleiri aðrar eins kynni fram að fara án vitundar og vilja lands-
manna, þegar minnst vonuni varir, þá leyfi eg mer að fram bera
fyrir alþíngi þ;i uppastringu:

A\) það riti konúngl vorum þegnlega bænarskní, og óski þess í

henni, að eingin opinber eign í landinu verðl seld nema með
samþykki alþíngls.

Reykjavík, 20, júlí 1857.

Guðmundur Brandsson".
G. Brandsson: Eg ætla ekki a'ð vera íjölorður um uppástúngu

þessa, Vví eg veit, að allir þíngmcnn munu finna til þess, að her el'

{'!ild 111ll neitt ht~gólllam:í1 ao ræða, þar sem um þjóoeignirnal' er
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a'ð gjOril. þa'ð er líka lángt síðan áhugi manna fór a\') vakna á
þessu mikilvæga málefni og mönnum fór a'6 g;ínga það til hjarta.
þetta sj;í menn t. a. m. á 3 ritgjör'bum eptir prófast síra Tómas
sriluga Sæmundsson, sem einginn hefir enn þá hnekkt, svo eg viti,
hvorki í ræðu ne riti. Þegar nú er farið a'b gjöra rá'6 fyrir, að land-
i'b eigi a'6 bera sig sjálft, þá getur mer ekki betur skilízt, en a'6 þa'6
einnig hlyti að eiga fullt r;í'6 á þjéðeignunum, og ef að því kæmi,
mundi menn sjá, þó þa'b þá kynni að vera um seinan, a'b helzt of
mikið er fari\') út úr landinu af þeim. Eg fer ekkí um þetta fleirum
orðum, því eg veit, að þínginu þykir þetta mál "YO mikilsvarðanda,
a'6 nefnd skuli kjósa í þVÍ.

V. Oddsen " Eg hefi ekki neitt á móti uppástúngu þessari í
sjálfu ser, en, eins og þíngmönnum er öllum kunnugt, þ,í er nú svo
mjög liM'b á þíngtímalln, a'ð eg get ekki gefið atkvæði mitt fyrir,
a'b þíngið taki fleiri mál til meðferðar, on korníð er, jafnvel hversu
nauðsynleg sem þau kynni a'b virðast. Hvað sölu Laugarnesseignar-
innar snertir, þá er það auðvitað, a'ð ef salan hefir fari'b ólöglega
fram, eins og mer skildist ii uppéstúnguuní, hvort sem þa'b hefir nú
verið rett skili'b eða ekki, þá Illii apturkalla hana, en se hún þar lÍ

móti lögleg, þá er um þetta eins og svo margt annað, sem kemur
einum tíma of seint.

G. Brandsson: Eg hefi ekki talað eitt orð ~m það, hvort sal-
an á Laugarnesseigninni væri gild e'ða ógild, heldur einúngis tilfært
hana sem dæmi, en ef mál þetta kemst svo langt, sem eg vona, a'b
nefnd verði kosin í þVÍ, þá mun eg ekki meina hinum heleraða vara-
þíngmanni úr Norður-Múlasýslu að gjöra þar um breytíngar- e'ba vi\')-

aukaatkvæði. ef honum svo sýnist.
Konúngs(ulltrúi: Eg verð a'6 sty'6ja orð þíngmannsins úr Nor\)-

ur-Múlasýslu, og vera á því mali, a'6 nefnd ekki verði kosin til a'6

yfirvega þessa uppastiingu. Eg álít þetta, og eins uppástúnguna sjálfa,
öldúngis ónau'6synlega, því eg veit ekki til, ab opinberar eignir ií
Íslandi se nú seldar, ab minnsta kosti hefir það ekki átt Sef sta\) í
vesturamtinu, síðan stjórnarbreytíngin komst á í Danmörku. þar eru
síðan opinberar eignir ekki seldar, nema það :le borið undir ríkis-
daginn, og lög um það útgefin. Hvað söluna á Laugarnesi snertir,
tjáir ekki eptir á að vera að tala um hana. Kríngumstæðumnr voru her
einstaklegar, og eg fyrir mitt leyti vero a'6 álíta það vel tilfallið,
að eign þessi var seld, úr því hím ekki leingur var biskupssetur ;
því hefði hún beðið leingur óseld, og verið í eign og umsjá hins opin-
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bera, þ,í hefM auðveldlega getað SYO farið, að líti~ hefði IÍr henni or~-
i~. Her a\'! auki álít eg ekki tíma til, að taka þetta mál til meðferðar,
þar sem SYO mjög er li\'ii'ð á þíngtímann. En verði nefnd kosin, þ,í
vil eg geta þess, al) þau orð í uppástúngunni eru miður valin, þar

sem svo kveður a\'! orði, a~ opinberar eignir ekki megi selja "nema
með samþykki alþíngis". þessi orð ætti því a~ eins við, ef að þíng-
i\'! hefbi löggefanda og ályktarida vald i en her, þar sem þíngíð ein-

ringis er rabgefanda, ætti elmingls að biðja um, a~ máli~ væri borill
undir ,ílit alþíngís.

Jón Ilðcarðeeon, þó eg geti ekki annað en verlð hinum hæst-
virta 7wnúngs(ullt1'úa og hinum hefðraða varaþíngmannl IÍr Norður-
Múlasýslu, samdóma í því, all mí er mjög li~i~ á hinn áhel)na þíng-
tíma og míkíð eptir af því, sem þínginu er ætlað a\'! starfa, þá er

eg ;í hinn bóginn fastlega ií því, a~ nefnd verði sett í þetta mikils-
varbanda málefni, því þó að sala opinberra elgna hafi ekki átt ser
stal) í austur- og norðuramtinu um nokkurn tíma, líklega af viturleg-
um tillögum amtmannsins þar, og þetta eigi ser og svo stað í vest-
urumtinu, þá se eg, al) hún á ser stall í suðuramtlnu, og held eg
það se í mörgu tilliti óhagkvæmt oss, og vil eg einasta taka það
atriði fram, a~ 1111 er einmitt vaknabur áhugi manna um allt land á
því a'b bæta jarðræktlna, en þá luin er komin í betra horf, en nú ií
ser stað, þ,í er auðvitað, að jarðirnar taka miklu meira verbí, en á
meðan þær ern óræktaðar.

G. Braruisson : Mel' lfkaðl það vel, sem hinn hæstvlrtí kon-
úngs(ulltrúi sagðí um sölu þjóðelgnanna í Danmílrku, nefnilega það,
a~} þjéðeígnlrnar þar væri ekki seldar nema eptir þar um gildandi

WgUlll, en ekki veit eg til, að þa\'! eigi ser stað viðv íkj andi íslenzk-
Ulll þjóðeignum, og ekki hefi eg heyrt, að Laugarnesið hafi "eri\'! selt
eptir neinum slíkum lögum, þó þau annars væri til, hvað mer er a\'!
(illu leyti ókunnugt um. Eg yeit mi vel, að þíngtíminn er orðinn
stuttur, en það hefir stundum komið fyrir her <Í þíngum, einkum á
hinum fyrri, að þó nefnd hafi verið kosin í mál, hefir þeim þó ekki
orðið lokíð, tímans vegna, og þa'O jafnvel þó búi'O hafi verið ab ræða
þau ,'i'O undirbúníngsnrnræbn. Í tilliti til þessa máls þykir mer nú
þetta mlkíð betra en ekki neitt, og eg get heldur ekki sett þínginu
takmörk í þessu efni, því "i\'! umræðurnar skýrist rnalíð ætíð nokk-
uð, og því vildi eg fremur, a\'! þau forlög lægi fyrir þessu máli, en
al'l það yrði gjört út af við það víð Inngangsumræðu þessa.

P. Sigmðsson: . Þegar eg s.i fyrst uppástringu þessa, þ:í heit
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eg, ao eg mundi ekki gefa mitt atkvæði fyrir, ao nefnd yrði sett í
þessu máli, enda þó mer þætti það strax míkílsvarðanda í sjálfu ser,
einmitt vegna þess, hvað tíminn er mí orðinn naumur. En af ræðu
hins hæstvírta 7wnúngsful!tl'ú,a sannfærðíst eg algjörlega um, hve

nauðsynleg nefnd væri í þessu máli, því ef danskar þjóðelgntr eru
ekki seldar nema eptir lögum, því þ;í ekki íslenzkar líka?

Konúngsfulltníi: Mer virðist af þíngræðunum, sem ao nokkrir
af hinum heiðruðu þíngmönnum hafi miseldlíð mig, og skal eg því
skýra nokkuð betur meiníngu mína. Í ríkislögum Danmerkur er það á-
kvebið, ao opinberar eignir ekki megi selja nema eptir serstöku lagaboði:
og þessu hefir líka verið fylgt í Danmörku, síðan stjórnarbreytíngin
varð 18ci9, ao eingin opinber eign er seld í Danmörku nema um þao
út komi í sérhverju tilfelli sérstaklegt lagaboð. Samkvæmt þessari
grundvallarreglu hefir því einnig síðan her á landi verið fylgt sem
aðalreglu bæði af stjórninni og yfirvdldunnm að selja her ekki opin-

"berar eignir, meðan ekki er lÍtgjört um það, hverja hlutdeild alþíngi
eigi ao fá í Iöggjafnrvaldinu.

Þ. Jónassen : Eg skal ekki verða Iangorður, því eg ætla mer
elnúngis ao hreifa ,-iú mlsskllnfngi þeim, er þíngmenn sumir hafa
l;ítio í ljósi, og hinn háttvirti konúngsfulltrúi hefir skýrt, nefnilega
ao þa'6 eru eingin almenn lög til í Danmörku um sölu opinberra
eigna þar, en það koma út lög í hvert skipti um hverja einstaka sölu.
Ao öðru leyti finnst mer mál þetta liggja fyrir utan verkahríng al-
þíngis, því mer virðist mál þetta algjörlega umboðslags eðlis, en eins
og það er rðttur þíngslns að hreifa öllum þeim málum, sem undir það
heyra a'6 rðttn lagi, eins virðist mer í annan stað skylda þess a() gánga
ekki rit fyrir það svið, sem því er afmælt eptir alþfngistilskípuninni,

G. Brandsson: Þa'6 er nú satt bezt a'6 segja, að manni ekki
þarf ao verða illt Yi'6, þó menn heyri, ao menn ekki megi koma
nærri þessum blessuðu umboðslegu málefnum, þVÍ það er sannarlega
ekki ný bóla, þó þetta heyrist; en eg skal þó leyfa mer a'6 .minna
hinn háttvirta 2. konúngkjörna þíngmann á það, a'6 her á þíngi á
að ræða mál, sem að öllu leyti eru eins, ef ekki meira umboðslega
eðlis en þetta mál, og skal eg sem dæmi taka til fjJrhagsmáli'b, fjár-
Id,íoal1liÍ\i'ó og svo mal það, sem þegar er rætt her á þíngi, að jafn-
abarsjdðírnír grelði kostnað þann, er leiðir af hinni frjálsu verzlun,
auk annara fleiri, sem eg gef ekki um að tilgreina ao þessu sinni.

St. Jónsson: það mun nú reyndar, ef a'6 er gætt, ekki vera
nema 1 dagur eptir af þeim lögboðna tíma, er alþíngi lí a() standa,
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og menn hafa einga vissu fyrir því, um hvað Iangan tíma þfngíð
kann ab verba lelngt, nema það, sem tiltekið var af stjórninni og
konúngsfulltl'Úi gat um vlð þfngíð, nefnilega 8 eður 10 daga vegna
jarðarnatslns, og kann mönnum þVÍ a'il virðast, ab Isjárvert se ab
taka víð fleiri mrilurn og kjósa nefndir Í þau, þar nóg mun fyrir vera ;
en eg verð samt ab vera ii því, ab nefnd se kosin í máli þessu, þVÍ
mér vírðlst það svo mikils varðanda, ab það vel væri þess vert ab

það væri betur yfirvegað, en kostur er á ab það verði við inngangs-
umræðuna eingaungn, og ekki get eg gjört svo mikið úr mótbarunni
nm umboðslegt eðli málslns, ab eg þar fyrir ekki vilji, ab það komi
til nefndar, þ6 alarei komist þab leingra, og mun eg þVÍ gefa atkvæði
mitt fyrir því, ab nefna verði kosin í málinu.

A. Einarsson: Þa\) þótti mer mí lakara, ab hinn háttvirti 2.
konringkjörni þingmaður fór ab hreifa þVÍ, ab m.ílíð væri of um-

boðslegs eðlis, því til þess ab svara þVÍ, þarf ekki annað en benda
honum til tllskípunar 28. maí 1831 5. grein, samanborinnar vib'
alþfngistflskipunlna, 1. grein, og vona eg þá, ab hann sannfærist um,
ab rnalið heyri undir mebferb þingsins.

E. Ó. Kúld: Eg efast ekki nm, a\) svo se, sem hinn háttvirti
konúngsfulltrúi sagöl, ab síðan ab hann hefbí korníð vestur, hefði

þar eingar opinberar fasteignir verið seldar, en þetta hefir samt átt
ser stað þar á'ilur, og eg get ekki heldur seb betur, en ab menn, ef
til vill, megi búast við þVÍ, ab þess konar sala eins geti átt ser stað
fyrir norðan og vestan, eins og menn sjá, ab hún hefir farið fram
her syðra. Eg vil því mæla fram með því, ab nefnd verði kosin í
málinu, enn þótt tíminn se orðinn næsta naumur.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, vil eg skjóta því til
atkvæða þíngslns, hvort nefnd skuli kjósa í m.ílí þessu eður ei.

Var síðan geingíð til atkvæða, og fellst þíngib með 16 atkvæð-

um gegn 6 á, ao nefnd skyldi kjósa. Forseti stakk þVÍ næst upp
á 3 lllanna nefnd, og þar einginn mælti á móti, skoraði forseti á
þíngfð all velja 3 menn í nefnd, og voru í hana kosnir þessír :

G. Brandsson með 1(l atkvæðum,
E. Ó. Kúld 8
P. Sigurðsson 7

Let forseti síðan afhenda malíð formanni nefnaarinnar , G.
Brandssyni.

Forseti: Samkvæmt dagskr.ínni kemur þVÍ næst til umræðu
1/ppástlfnga þíngmanns Árnesínga viðvíkjandi jarðakúgildum þeim,
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er [alla kynni sðkuni fjárkláðans, og verður rætt um, hvort taka
skuli mál þetta til meðferðar, og annaðhvort vísa því til nefndarinnar
í klaðamálinu, eða kjósa nefnd í það ser í lagi.

Let forseti síðan afhenda uppastúnguna þíngmanni Árnesínga,
og Ills hann hana upp, svo hljóðandí :

"Af því mí þykja ærið fskyggílegir tímar í tilliti til saubfðn-
aðar viðhalds her í landi, þá er mjög víða komið í umræður hjá
briandi mönnum, hvernig fara eigi með rísauðarkrigtldi jarðanna, og
hvort þau á nokkurn hlítt, þegar svona á stendur, geti verið í ábyrgð
landsetanna, ef þeir sökum fjlírsikinnar missi allan þorra sauð-
kinda sinna, eða yrði að neyðast til að lóga þeim. Í kláðaveiku
héruðunum er nú þegar fallið töluvert af sauðfénaði, og út lítur
fyrir, að meira falli, en orðið er, og m.i ske reki að 11Yí, ao lóga
verði öllum fenaM í sumum sveitum og má ske heilum sýslum, Á
seinastliðnu hausti og vetri hafa nokkrir leigullcar í mínu kjör-
dæmi skilað rísauðarkúglldum heim til landsdrottna sinna, þegar
kláðasýkin lagðist á sauðfðnað þeirra; hafa jarðeigendur sumir með
góðu, en líka nokkrir með tregðu tekið við þeim, og ýmislega samið
um þau yið Iandsetana, eptir því sem hver var lyndur til. Líka
veit eg til, að umtal hefir risið út af ásauðarkrigildurn ;Í .~Iensal-
jörðum milli yfirráðenda þeirra jarða og ábúendanna um sama efni,
en eingin málalok eru mer kunn í þeim atriðum, hitt veit eg, að
nokkrir prófastar her í suðurumdæminu hafa skrifazt á við stípts-
yflrvöldin hérna um þetta málefni, og Ieíngið þau andsvör, sem

hvorki landsdrottnum ne leiguliðum hafa verið geðfelld. Eg verð
því a'O álíta, að her se um mikið vandanull ao gjöra, sem nauðsyn-
legt væri að feingi bráða lelðbeiníngu í þá átt, sem löglegast og
sanngjarnast væri á allar síður.

Eg leyfi mer því að gjöra það að beinni uppásrringu minni,
að hið heíöraða alþíngl taki málefni þetta til yfirvegunar og tjái álit
sitt um:

Hver ráðstöfun muni bezt við eiga um ásauðarkúgildi í
landinu, einkum opinberra eigna, ef sauðpeníngur fellur, eða
þar sem hann fellur fyrir fjárkláðafaraldrinu.

Reykjavík, 25. d. júlírnán. 1857.

lU. Andrcsson".
M. Andresson,' Eg skal ekki fara mörgum orðum um uppá-

stúngu þessa, allrasízt fyr en eg heyri menn ,í móti henni mæla;
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en eg vil þó stuttlega gjöra grein fyrir því, er mer gekk til að
koma fram með hana núna. Allt virðist a'6 benda til þess, að fellir
verði á sauðfé og það, ef til vill, gjörfellir. Menn vita, a'6 ,í'6ur,
þegar fjárklá'6inn geísaðí her um landlð ,í 18. öld, komu fram
margar spurníngar um asauðarkúgtldín, og út úr þeim urðu miklar
misklíðir ; svöruðu þá embættismennirnir hver í sína áttina og þetta
gekk í mörg ár; þetta híð sama virðist mer ekki svo ólíklegt a'6
geti kornið fyrir aptur, Nú höfum ver reyndar alþíngi, og sitja
þar bæði lögfróðir menn, og einnig þeir, sem undir höndum hafa
eignir opinberra stiptana, jafnvel þó þeir se úr þeim héruðum, sem
ekki eru enn inntekin af klá'6asýkinni, en þegar náringans veggur
brennur, er hinum..,hætta búin. Helzt vildi eg, ao m.íll þessu yrði

vísað til nefndar þeirrar, er þegar er sett í fj,irkLíðauliílinu, því eg
hefi til hennar hio bezta traust, hún er skipuð mörgulll vitrum
mönnum. Tíminn er a'ð vísu orðinn naumur, en eg hefi ekki heldur
ætlazt til, að samin yrði bæn.irskní til konungs, nema ef þínginu
þykir svo betur fara, heldur eímingls, a'6 menn gæti se'ð, hvað álit
þíngsins er Hill þetta mikilvæga og vandasama málefni.

P. Pétursson : þar eð hinn hei'ðra'ði upp.ístúngumaður hefir

látio í ljósi, a'O mál þetta væri svo náskylt öðru m.íli, sem kornið
er fyrir þínglð, nefnilega fjárkl1íoamúlinu, a'O hann helzt vildi vísa

m.ílinu til sömu nefndarinnar, skal eg sem formaður nefndar þess-
arar leyfa mer a'O vera þessu mótmæltur ; því auk þess a'O nefnd
þessi nú þegar hefir feinglð nóg ao starfa, virðíst mer ekki rnalið
vera svo skylt, heldur virðist mðr það annars eðlis. Nefnd sú, sem
kosin er í fjárkLiðamáIinu, á a'ð íhuga, hvort lóga skuli sauMil nú
þegar í haust, en uppástúngan vírðíst mer a'6 snerta innbyrðis rétt-
indi jarbelgenda og leiguliða og vera því allt annað mál.

Vilji því þínglð gefa máli þessu frekari gaum, vil eg leggja
það til, a'6 sérstök nefnd se kosin í máli þessu, og stendur henni
þá eins frítt fyrir að bera sig saman "ið nefndina í fjárkLi~;lJllál-
inu, ef þörf þykir.

II. Kr. Friðrikeson : Eg vero þó að vera samdóma hinum
helöraða uppástúngumanni í því, a~ mer finnst mál þetta beinlínis
heyra undir nefndina í fjárklá'ðanuílinu, þar sem hún á a~ ræða eigi
einúngis um, hvernig fara eigi a'Omeð ldá'ðafeð, heldur og, ef niður-
skurður verður, hvernig endurgjaldinu eigi a~ haga.

St. Jónsson: En eg verð ao vera beinlínis á móti hinum
hclöraða varaþíngrnanní Reykjavíkurbæjar, því mer finnst, ao mál
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þessi ekki geti sameinazt, og verð eg þVÍ al'> vera á þVÍ, al'> ser-

staka nefnd verði að kjósa í rutili þessu, ef ,I anna~bOl'o nokkuð ;1
við malíð að eiga, og það vildi eg þó leggja til, en mer virðist
serstök nefnd verði alveg að fjalla um málið, því upp.ístringun snertir

rðttlndi einstakra manna innbyrðis eða þá einstakra manna og opin-
berra stiptana, sem eiga saman.

P. Petursson: Eg vildi elnúngls bæta því "i\) það, er eg áour
sagði, að stjórnin hefir boðið þínginu og þínglð uptur nefndinni ab
kveða upp álit sitt um fj;irkhibann, en þessu máli er ekki að gegna,
hvað uppástúnguna snertir, og vlrðist mer því, ao það einúngis væri
til þess að spilla fyrir henni að fleygja henni í nefndina, sem getur
sett hana til hlíðar, því það er öldúngis undir kasti komið, hvort
nefndin gefur henni nokkurn gaum, því aðalstarfi nefndarinnar er
annar.

E. Ó. Kúld: Eg vero ab vera öldringis samdóma hinum heíðr-
aða 3. korninghjörna þíngmanni, því mer virðíst uppasning» þessi
í raun og "eru lítið eður ekkert eiga skylt víð fjárklábamáli'ð, og
her finnst mer að menn komist inn á sameign einstakra manna inn-
byrðis eður vio opinberar stiptanir, og að þetta se næsta "admi-
nistrativt" fyrir þíngtð. Mer væri annars forvitni á að "ita, hve
miklu hinn heiðraði varaþingmaður Reykjavíkurbæjar "ill fleygja á
nefndina í fj,irkláðamálinu, eins og einhverja ruslakistu; virðist hon-
um ekki þessi litli baggi, sem hjá mer liggur hérna á borðinu og
alltsaman eru kláðaskjöl, vera nógu stór fyrir nefndina? eg held
það, sem búíð er að hlaða á nefndina, se full erfitt að rannsaka til

hlítar og átta sig í, svo í lagi fari, þó máli, sem ei beinlínis á
skylt vio hana, se ekki blaNo á hana líka. Eg víl samt ekki mæla
á móti nefnd í máli þessu, en eg vildi einúngis mælast til, að
nefndarmönnunum í fjárkláoamálinu væri hlíft víð vali í þá nefnd,
því þeir hafa sannarlega nóg á sinni könnu,

M. Andrésson: Af þeim, sem talað hafa í máli þessu, virðíst
mer einginn hafa mælt á móti nefnd í málinu, en þar eg heyri, ao
menn eru á móti þVÍ, að vísa málinu til nefndar þeirrar, sem sett
var í fjárkláoamálinu, skal eg ekki "em 8'-0 fastur á þvf, með því
eg heldur ekki öfunda nefndina af starfa þeim, er henni er 11 hendur
falinn, þó ekki bætist víð hana; en hvað þat) snertir, að hlífa þeim,
sem í henni eru, frá því ao veljast Í nefnd þá, er kynni að verða
kosin Í máli þessu, þá get eg ekki mælt fram með því, og þætti
mer það skaði, því málio er þeim að nokkru leyti kunnugra en

333



(i~rum, því það á svo skylt við sjálft kláðamállð. Eg vona því,
að hið heíbraða þíng gefi máli þessu þann gaum, a~ nefnd verðl
kosin, því eg held einnig, a~ það yrði mjög évinsælt, ef þíngið vildi
ekkert skipta ser af því,

P. Sigurðsson: þó mer ekki litist sem anmlegast á klá~a-
skjöl þau, er hinn heiðraði varaþingmaður 3næfeIlínga velfabí, væri
kann ske 6hætt að bæta einu víð hann enn þá, svo þó eg mæli
fram með því, aú málinu ekki se vísað til kláðanefndarinnar, kemur
það til af því, aú mer finnst rn.ilið ekki vera svo skylt, a~ menn
geti sagt, aú það heyri undir nefndina; en eg verð jafnframt <1'0
mæla fram með því, að máli þessu se gaumur gefinn. Til stiptis-
yfirvaldanna hafa komiú spurníngar þessu viðvíkjandi, og mun svar
það, er þau gáfu, þó m.i ske se þaú rett í grundvallarreglum sín-
nm, ekki hafa mörgum ge'ðjazt, og mundi víot verða haro~ótt, ef
því skyldi fram fylgja; en eins og eg á~iUr sagðí, vil eg ekki vísa
málinu til nefndarinnar í fj<irkLíúamálinu, heldur vil eg kjósa sérstaka
nefnd í því,

J. Hávarðsson: Eg vildi leyfa mer að spyrja einhvern af
hinum lögtróðu þíngmönnum um það, hvort ekki væri ákvarðanir
um þetta málefni í tilskipun af 1772, því Be svo, virðist mer eingin
nauðsyn bera til aú vísa máli þessu til nefndar.

H. Kr. Friðriksson: Eg vildi hafa svarað hinum heiðraba
varafulltrúa Snæfellínga því, a~ þar sem hann kvartar yfir skjala-
grúanum um fjárkl.iðann, þá eru skjöl þessi öll til að skýra nnilið,

og finnst mer hann mætti óska, að bagginn hans væri sem stærstur.
En eg veit eigi til, a~ nein aukauppástúnga se komin til nefndar-
innar. Einnig verð eg a'ð álíta, a'ð mál þetta se náskylt Ijárklaða-
málinu; því nefnd sú, sem sett er í íjarkláðamallnu, ,í ekki cin-
ringis að yfirvega klaðann sjálfan, heldur og, hvort endurgjalda
skuli fe~ og hvernig ; og þá getur líka komið til ,ílita, hvort ríkis-
sjóðurínn eigi að taka nokkurn þátt í kostnaðinum, a~ því leyti er
snertir kú gildin á þeim jörðum, sem eru opinber eign. því að um
kú gildi á jörðum einstakra manna verður, að eg held, ekkert sagt;
því að það er vonanda, a'ð á þessum fjárklá~a verði raðln einhver
bót, áður en lög um það efni gæti komið út.

Jón Guðmundsson: Eg skal að vísu ekki mælast til skófna
fyrir nefndina í fjárklá'ðam;íIinu, en mer finnst þ(, a~ máli þessu,
ef því á a~ gefa nokkurn gaum lÍ annað borð, einmitt eigi a'ð vísa
til hennar, því mer finnst stefnan í þessu máli áhrærandi ásauðar-
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kúgíldin og það, hverjum þau eigi ao falla úr klnðasýkínni eða íyrír
það, ef ao niðurskurði ræki, einmitt vera komin undir því, til hvaða
nlðurstöðu nefndin Í fjarklaðamállnu kemst, einkum hvað snertir
niðurskurðinn, og finnst mer því málið hvorki óskylt ne hjáleitt, og
virðist mer því, a'O nefndin í fjárki<ioamálinu megi ekki og eigi ekki
aD færast undan ao taka þetta mál til meðferðar, enda þótt hún hafi

ærið ao starfa.
E. 6. Kúld,' Eg verð þó enn aD vera á þVÍ, áO nom menn

eigi að kjósa í nefnd þessa enn þá, sem eru Í fj;írkláoanefndinni,
og vil eg einkum benda til þeirra, sem skrifazt hafa á um þetta
mál. þ,l'ð, er hinn heíðraðí varaþíngmaður Reykjavíkurbæjar minntist

á rfkissjóðinn, verð eg a'b álíta ac se gripið úr lausu lopti, því
einginn í nefndinni hefir enn búizt víð fe úr þeim sjóoi, til að bæta
upp niðurskurð fjárins her. Víð .••.íkjandi þVÍ, er hinn heiðrabí vara-
forseti sagði, vil eg einringís geta þess, ao nefnd þeirri, er kosin
yrði í mali þessu, stæði þaD með öllu opið ao bera sig saman .••.i"
nefndina Í fjarklaðarnalinu, ef nauðsyn vírtíst bera til.

G. Einarsson,' Eg vero einnig að mæla fram með sérstakri
nefnd Í máli þessu. þó, ef til vill, einh verjir einstakir úr fjárkláoa-
nefndinni rærí Í hana kosnir, og álít eg ao ekki velti af 5 manna
nefnd, og þó áliðið se og nóg aö starfa, þá er þó ekki nema helm-
Ingur þíngmanna, sem hefir nú mjög mikið aD gjöra; en mer virðíst
málið ",,'0 árfðanda og vandasamt, að það þurfi ilO sæta nakvæmri

yfirvegun og athygli þeirra manna, sem það taka til meðferðar, og
því þurfa þeir að vera lausir vio hið umfángsmikla fjárkláoamál.

Á. Einarsson,' Eg ætla elnúngls ao fara nokkrum orðum um
þessa uppástúngu. Fyrir mitt leyti get eg ekki verið með því, að
þessi uppástúnga verði feingin nefndinni, sem kosin er í fjárkláoa-
málinu, til meðferðar, Mer finnst her ekki se að ræða um þær
Innbyrðis skyldur, sem eru milli leiguliða og landsdrottins, því mer
sýnist, að dómstólarnir eigi og geti afgjört þann ágreiníng, sem
kynni að verða þeirra á milli, og annaðhvort verour þó þessi á-
greiníngur aD koma upp þar, sem hið opinbera eða einstakir menn
eiga í hlut, og þar er um tvennt ólíkt að gjöra. þar að auki yrðí
það kann ske niðurstaðan, a~ þó bænarskrá yrðl send um þetta
mál til konúngslns, yrðí líklega ekkert svar kornið frá stjórninni
aptur, fyr eu má ske öll kugildín væri fallin.

M. Arulréeeon : Eg vll benda hinum hefðraða þíngmanni á,
ao eg hefi meint einkum til opinberra eigna. Mer hefir ekki þótt
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fært a~ fara fram á þann ágreiníng, sem kynni að koma fyrir milli
elnstakrn manna, en eg ímyndaði mer einúngis, að ef eitthvað yrði
afgjört vibvfkjandi kú gildum opinberra eigna, þá gæti einstakir menn
haft stuðning af því og hagað ser í sumu tilliti þar eptir.

Á. Einarsson: Eg meinti ekki uppástúnguna, heldur svaraði
eg elnúngis einstökum þíngmanni.

St. Jónsson: :Mer getur ekki skilizt, að þetta m.il se svo
bundið vi~ fj<lrkH~anefudina, að nokkuð geti verið á móti því, að
kosín se serstök nefnd í það. Menn munu hafa dæmi til þess, a~
kúgildin se þegar fallin á sumum opinberum stiptunum. Eg er því
öldúngis á móti, að þessi uppástúnga se feingin fjárklúðanefndinní
til meðferðar, því þau mál eiga mjög lítið skylt saman.

J. Sigurðsson: þao em 2 atriði, vegna hverra eg hika mer
ao gefa atkvæðí mitt fyrir því, að nefnd verði sett í þessu máli;
það er fyrst og fremst, að þfngtíðín er þegar útrunnín, svo eg se

varla, til hvers það er að fara a~ fjölga nefndum eður taka ný mál
inn í þíngio heoan af; hitt annað atriði er það, að þessari bænar-
skrá, sem núna er uppborin, fylgir eingin bein upptístúnga, heldur
er þfngið beNo a\) segja álit sitt um jarðarkúgildín svona rett út í
loptið sjálfsagt upp á það bezta og hagkvæmasta, sem það getur,
svo eg get varla skilíð, að nefnd vissi, hvað ser væri ætlað ao
gjöra, ef hún yroi sett í þessu máli, og alþíng er ekki skyldugt til
að taka víð þeim bænarskrám, sem ekki fylgir bein uppástúnga.
En af því, að mál þetta er, nú sem stendur, mikils vert, og eg vil
ekki spilla fyrir því, þá vil eg þ-ó leiða þíngsins athuga að því,
hvort það muni þó ekki geta átt nokkuð skylt víð fjárkl;Í~am;Ílio.

Eg veit það að sönnu, ao nefnd sú hefir feíngið nóg af skjölum að
horfa í, og á nógu örðugt með það mál, þó það væri nú ekki gjört
margbrotnara, en það er orðíð. En það el' þó eitt ætlunarverk
hennar, að ákvarða fjáreigendunum ao gjöra í haust eitthvað vio
sitt kláðasjúka fe, til að uppræta, ef mögulegt væri, hættuna, og þá
má álíta landsdrottnana eigendur að kúgíldunurn, hvort sem það
eru bænda eignir eða opinberar eignir, og þyrfti það kann ske ekki
ao auka nefndinni svo mikla töf, þó hún með fáum orðum fram
tæki, hvað landsdrottnamír skyldi gjöra við ásauðarlrriglldl sín, .i
jörðunum, sem annars yrði að skera eður farga fenu á.

Forseti: Af því það, sem hinn hefðraði þíngrnabur sagðí, snertir
að nokkru leyti mig, þar eo eg, sem forseti, átti a~ sjá um, a~
taka ekki víð uppástúngu, sem eldri væri í réttu formi, þá vil eg
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leyfa mer 110 geta þess, ao mer þótti uppástúnga þessi öaðflnnanlag,
þegar hún var bundin víð þann skllmala, sem uppástúngumaður ætl-
aNst til, ao vísa henni til nefndarinnar í fjárkláoamálinu. Eg skal
ao vísu ekki neita því, ao eptir mínu áliti er uppástúnga þessi of
snemma upp borin, þar eð mál þetta um kúgildin liggur nú ekki
fyrir, en mer þótti hún snerta svo mikilvægt mal, ao eg vildi ekki
fyrir mitt leyti afskera hinum heíðraða þíngmanni veg til að leggja
hana undir álit alþíngis, einkum þegar hann fór ekki fram á annað
en ao vísa henni til nefndarinnar í klaðamalinu. Nefndin gæti þá,
ef hún vildi, valið nokkra af nefndarmönnum til ao íhuga þessa
uppástringu ser í lagi.

KonúngsfuUtrúi: Eg get ekki annað en álitio það rett, að
hinn háttvirti forseti hefir veitt móttöku þeirri uppástúngu, sem her
liggur fyrir, því hún snertir það málefni, sem mjög aríðanda er fyrir
landið að komizt geti í rett horf, enda var mer þess einnig von af
þíngmanni Árnesínga, að hann ekki mundi koma með aðra uppástúngu
en þá, er væri í sannar þarfir landsins. 1)6 vero eg ao vera sam-
dóma þíngmanninum í Mýrasýslu í því, að uppasningun se ekki svo
fast akvörðuð, ao húl). að öllu leyti fullqægi boðum alþíngístllekíp-
unarinnar í 62. grein. Uppastringan fer nl. ekki fram á annað, en
að alþíngi tjái álit sitt um, hver ráðstöfun muni bezt eiga víð um
asauðarktigtldt í landinu, þar sem sauöpeníngur fellur fyrir klaða-
faraldrínu, þessi upp.ístúnga ber rnalíð upp fyrir þínginu, sem nokk-
urs konar álitsmál (Betænkningssag), en tekur ekki fram eða bendir
á þau atriði, er vera ætti aðalatriði í Iagaboði um skyldur og rett-
indi leigulíða og eigenda í tilliti til asauðarkrigtldanna, og þetta hefðí
þó þurft ao vera, ef að uppástúngan eptir anda og orðum alþíngis-
tilskipunarinnar hefbi átt að geta heltíð viss (bestemt Forslag). Eg
ver~) að styðja mál þeirra þíngmanna, sem álíta það míður eiga víð, að
vísa þessu málefni til fjárkláoanefndarinnar. Hennar verkefni er, að
ákveða þær opinberu ráostafanir, sem bezt þykja við eiga, til þess
að útrýmt verði fjárkláoasýkinni úr landinu, en þessi uppástúnga
miðar til ao ákvarða hin innbyrNs réttindí og skyldur leigulíða og
landsdrottna áhrærandl ábyrgOina á þeim ásauðarkúgildum, sem falla
kunna í fjársýkinni. þetta máÍefni verour bezt yfirvegað af sérstakrl
nefnd, og hennar verk efni ætti ao vera, að semja reglur um, í hverj-
um tilfellum og að hve miklu leyti skaði sá, er leiðir af falli á-
sauðarktiglldanna, eigi að lenda á landsdrottni eða leíguliða eður
deilast á milli þeirra. þao er ao sönnu til eldra laga boð um þetta
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efni, er út kom eptir kléðaíaraldríð ;Í síðastlíðinni öld, og ser-
staklegar ákvarðanir í vissum tilfellum, en það getur verið, að laga-
boð þetta eigi ekki sem bezt vi'6 nú á tímum, svo að því þyrfti
nokkuð a'6 breyta, og því vil eg fyrir mitt leyti, þó nokkur form-
galli kunni að vera á uppástúngunni, ekki vera því mótfallinn, að
nefnd se kosin í málinu, ef þínginu þykir það fært vegna tímans
naumleíka.

H. G. Thordersen : Tveír af þíngmönnum hafa talað um bréf
frá stiptsyfírvöldunum viðvíkjandi þessu kúgildamáli. þetta er nú
satt, að nokkrir Beneficiarii hafa gjört fyrirspurn til stíptsyflrvald-
anna, hvað ætti að gjöra, ef kúgildin felli á kirkjueignum. Annar
þessara þíngmanna er ekki ánægður með svar stiptsyfirvaldanna, en
hinn hermir ekki alls kostar rett frá, líklega hefir hann ekki se'ð
bréfín ; til allrar óhamingju tók eg ekki bréfin með mer híngað á
þíngíð (Fol'seti: Eg vildi bíðja hinn háttvirta þingmann, að fara
ekki nú leingra inn í efni málsins en þarf, þar e'6 her er einúngis
umræða um, hvort nefnd skuli setja). Eg skal þá ekki gjör;! það,
en einúngis geta þess, a'6 eg er á móti því, að nefnd verði kosin í
þessu máli. •

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, vil eg skjóta því til
atkvæða þíngmanna, og mun eg leita atkvæða um þrjú atri'ði: 1.
livort þíngið vill, yfir höfuð að tala, taka þessa uppástungu til með-
ferðar, 2. hvort henni skuli vísað til Ijárldá'6anefndarinnar, og 3.
hvort nefnd skuli kjósa í þa'ð ser í lagi.

Síðan var geíngíð til atkvæða, og var 1. atriði samþykkt með
17 atkvæðum gegn 4, 2. fellt með 13 gegn 8, og hið 3. samþykkt
með 13 gegn 8. - því næst var ákveðið, að 3 menn skyldi setja
í nefnd þessa, og voru þessir til kjörnir: JJl. Andl'esson með 12
atkvæðum, V. Finsen með 7; og 5 atkvæði feingu þessir 6 þíng-
menn hver um sig: H. G. Thordersen, Þ. Jónassen, Þ. Guðmunds-
son, Jón Guðmundsson, J. Samsonsson og P. Sigurðsson; þar H.
G. Thordersen var elztur þessara 6 þíngmanna, varð hann nefndar-
maður,

Forseti: þessu næst kemur þá, eptir dagskránni, lagaskóla-
málið til undirbúníngsumræ'ðu.

Síðan let forseti afhenda nefndaralítið framsögumanni, H. Kr.
Friðrikssyni, og las hann það upp, svo hljó'ðanda:

.Hlð heiðraða alþíngi hefir kosið oss, sem her ritum nöfn vor
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undir, í nefnd til a~ segja álit vort um bænarskrá og uppástúngu
til þíngsins frá einum af oss, ll. JÚ'. Friðrik8syni, um al'l rita kon-
úngí bænarskrá þess efnis:

1. að stofnaður yrN lögfræl'língaskóli her í Reykjavík,

2. al'l þeir, sem tæki embættispróf í þessum skóla, mætti öN ast rett
til Iögfræðínga embætta her á landi,

3. að kostnaðurinn til þessa skóla mætti greiðast úr ríkissjdðnum;
og var oss einnig afhent bænarskrá, dags. 22. dag maímdnaðar þ. á., frá
18 vísindamönnum í Kaupmannahöfn um sama efni, og er það álit
vort um málefni þetta, sem mí skal greina.

Til alþíngis 1855 kom bænarskrá um mál þetta, og re~ þ~í al-
þíngi af með 15 atkvæðum gegn 6, a~ senda konúngi bænarskrá um
atril'li þau, sem fram eru tekin í uppástúngunni til þíngsins núna;
en komingur vor hefir í auglýsingu sinni til þíngsins 27. dag maím.
þ. á. að eins svarað þvi, að honum eigi hafi þótt ástæða til a\') verða
"i\') ósk þíngslns í þessu máli, án þess þó að skýrt se frá, hverjar
þær ástæður se, sem aptri honum frá a~ verða víð bæninni, og með-
an eingar koma ástæðurnar fralll fyrir synjuninni, getur meira hluta
nefndarinnar, 6. Sicertsen og ll. Kr. Friðrilissyni, ekki virzt ástæða
til a~ hætta við þetta mál a\') svo gjörvu, en verður að raða þíng-
inu til a\') ítreka bænir sínar um þetta mál við konúng vorn.

Meira hluta nefndarinnar er það ljóst, eini) og nefnd þeirri, sem
sett var í mallð á alþíngi 1855, að með því hinir »dönsku jiirlstar",
sem svo eru kallaðir, eigi þykja hæfir til dómara í Danmörku, hversu
vel sem þeir annars kynni a~ vera að ser, þá njótum ver Íslend-
íngar eigi jafnréttis vi\') Dani í þessu efni, því þótt mörgu hverju se
ólíkt varið þar og her, þá verða þó dómarastörfin að okkru áliti a\')
vera eins vandasöm her og þar, og þegar því er barið víð, a~ þeir
Íslendíngar, sem taka híð fullkomnara próf í lögfræð! vi\') Kaup-

mannahafnarháskóla, se svo fáir, að eigi se ávallt nógir í embættln,
og danskir menn, er tekið hafi hið fullkomnara próf í lögfræði, eigi
vilji sækja um þau, vegna þess að þeir fái betri embætti í Dan-
mörku, auk annars, og stjórnin því neyðist til að veita hinum SYO

nefndu ))dönsku [úristum" d6maraembættin her á landi, þá virðíst oss
sú ástæða næsta léttvæg og ösamboðin gó\')ri stjórn, er lætur ser
jafnan annt um rðttíndl og velferð þegna sinna, því að það liggur í
augum uppi, ab það getur eingin ástæða verið til að fela dómara-
störf her á landi á hendur þeim mönnum, el' Dönum ekki þykja
hæfir til þess, það að launin ae 8,'0 lítil, eða embættin einhverra or-
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saka vegna óat'geingileg; þetta getur að eins verið dstæða til að
bæta ernbættin og gjöra þau aðgeingilegri, og til þess virtist oss
beinastur og réttaetur vegur, eptir því sem her er ástatt, a~ gjöra
mönnum sem hægast fyrir með námið, það nám, sem nauðsynlegt
virtist til þess, að hver og einn geti stati~ sómalega í dómarastöðu
sinni, og aflað ser trausts undirmanna sinna; en til þess að gjöra
mönnum sem hægast fyrir með namíð, verður meiri hlutinn a~ álíta
beinasta og réttasta veginn, að stofna lagaskóla her í landinu sjálfu.
:Me~ þessum skóla verðum ver a~ telja það áunnio, að kennslan yrti
a~ verða hagkvæmari fyrir embættis manninn á eptir, er hann kæmi
í embætti, heldur en sú kennsla, er nú fæst vlð Kaupmannahafnar-
háskóla, því að það er svo sem auðvitað, að auk þess, sem í skóla
þessum verða kenndar hinar almennari greinir lögfræðinnar, t. a. m.
hin heimspekilega lögfræði (Retsphilosophie), og þær greinarnar, sem
að mestu eru sameiginlegar fyrir Danmörku og Ísland, t. a. m. mála-
rekstur, þá ætti Ser í lagi að kenna íslenzk lög og íslenzkan rétt,
og mundi þá kennslan í hinum íslenzku lögum verða fullkomnari,
heldur en hrin nú er víð háskólann í Kaupmannahöfn, sem má heita
því nær alls eingin, og þar sem því nær alls ekki er haft tillit til
þeirra laga, er gílda fyrir Ísland, og alls ekki í kennslu hinna
,)dönsku júrlsta ", og enda þótt kennslunni í lagaskólanum her kynni
a~ verða ábótavant í fyrstu, mundi það lagast smátt og smátt. Þa~
virðist okkur og að hverjum og einum gefi að skilja, að slíkur skóli,
eins og vísindastofnanir yfir höfuð, muni eigi all-lítíð styðja að fram-
förum landsins, því að því fleiri vísindastofnanir sem í landinu eru,
því fremur verður og menntun í ýmsum greinum og með ýmsu móti
a~ útbreiðast um landið.

þeir, sem í skólann geingi og vildi sækja um embætti her á
landi á eptir, ætti sjálfsagt einúngis að vera stúdentar, og ætti þeir
þá sjálfsagt ao gánga undir próf í forspjallsvísíndum, áour en þeir
tæki embættispróf, eins og nú Ii ser stao í prestaskólanum.

Þegar víð nú snúum oss að fyrirkomulaginu, þá erum við a'O
öllu leyti samdóma nefnd þeirri, sem sett var í mál þetta á alþíngi
1855, að 2 kennendur geti hæglega lesið það í 3 ár, sem hver
þyrf~i a'O nema til þess að verða hæfur til embættismanns á eptir, en
þó getum ver vel ímyndað oss, að eins haganlegt yrði, og þó
kostnaðarminna, að hafa að eins einn fastan kennara við skólann,
en það, sem hann kæmist eigi yfir ao lesa, mætti vel fela á hendur
öðrum lögfröðum mönnum her í bænum að kenna, og mundi hægt
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a~ fá menn til þess, einkum dómarana í Iandsyfirrðttinum, sem og
líka, ef til vill, rmílaflutníngemenn þá, sem nú er þegar í ní'ði að
setja víð landsyfirréttínn, og, ef þetta fyrirkomulag yrðí á haft, telj-
um ver kostnaðinn þenna árlega:

til forstöðumannsíns .
til tímakennara
til húsaleigu og eldiviðar
til bókakaupa .

til ýmislegra annara útgjalda

1250 rd.
600 --
200 -
100 --
100 --

samtals 2,250 rd.,
og getum Yi~ eigi betur se~, en her se ríflega Hagt. Nú kynni ein-
hver að segja, a~ bæta mætti úr kennsluskortinum vi~ háskólann með
því, a~ setja þar serstakan kennara í íslenzkum lögum, þá mundi
hann að minnsta kosti kosta 1600 rd. á ári; en þá yrðí og að leggja
á lögfræðínga þá, er verða vildi embættismenn her á landi, nýjan

kostnað til námsins, svo að sú tilhögun mundi verða jafnvel töluvert
kostnaðarmeiri en lagaskóli her. Ef ver nú enn fremur teljum, að

"hver stúdent, sem les lög við háskólann í Kaupmannahöfn, þurfi á
ári 400 rd., og hann með iðni og atorku þurfi eigi nema 5 ár til
að taka embættispróf, eða hver þurfi alls til veru sinnar við háskól-
ann 2000 rd., en her i Reykjavík a~ eins 250 rd. á ári í hæsta lagi,
eður í 3 ár 750 rd., þá sparast auðsjáanlega fyrir hvern þann, sem
tekur embættispróf her á landi, 1250 rd.

Nú er þá að eins eptir ab minnast á, hvaðan fe það skuli taka,
er þarf til lagaskóla þessa, og verðum víð þá a'ð játa, a~ með því
konúngur í auglýsíngu sinni til alþíngis 27. d. maím. þ. á. eigi
hefir borið það fyrir sem ástæ'ðu til synjunarinnar um stofnun skóla
þessa, al) alþíngi 1855 hafi eigi vísað á neinn nýjan tekjustofn handa
skólanum, þá virðíst okkur eingin astæða til að vísa á annað fe en
rfklssjéðinn, enda er kostnaður þessi eigi svo mikill, a'ð hann geti
fælt stjórnina frá stofnun skólans, og allrasízt þegar hann er bor-
inn saman víð það, hversu mikið gott getur af skólanum leitt fyrir
landið, Okkur virðíst og, að stjórnin með komingsbrðfl 29. dag
aprílménaðar 1785 og 2. d, oktéberrn. 1801 hafi í raun rettri tek-
i'ð a'ð ser að kosta þá kennslu af ríkissjéðnum, sem nauðsynleg þykir
fyrir hvern einn til a~ geta feingíð embætti her á landi, hvort held-
ur verzlegt eður prestlegt, og stjórnin hefir líka í verkinu geíngið
vi~ þessari skyldu sinni, er hún á kostnað ríkissjóðsíns hefir stofn-
a'ð prestaskölann, og enda þótt einhverjum þætti þessi skylda vafa-
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söm, þá verður þó með eingu móti öðru'ÍEi álitið, en að stjórnin se
skyld til að leggja fe af ríklssjéðnum til þeirra vísindastofnana, er
oss eru með öllu ómissandi, og ein af þeim er Iagasköllnn, á meðan
fjárhagur Danmerkur og Íslands er með öllu óaðgreindur.

Af ástæðum þeim, er "ið þegar. höfum til greint, verðum yið
ab ráða hinu helðraða alþíngi til, að rita vorum milda konúngi allra-
þegnsamlegasta bænarskrá um:
1. al'l 15. grein Í tilsk, 26. d. janúarm. 1821 verði úr lögum num-

in, að svo miklu leyti hún ákveður, að hinir "dönsku jiiristar",
sem SYO eru kallaðir, geti orðið embættismenn :i Íslandi, svo að
sýslumannaernbættln her á landi eigi verði veitt neinum, sem her
eptir les að eins dönsk lög.

2. að sem allrafyrst verði stofnaður kennsluskóli Í Reykjavík handa
Iögfræðíngaefnum, er ábur hafi loklð burtfararprófi við lærban
skóla, og taki þeir próf Í forspjallsvíslndum, ál'lur en þeir taka
embættispróf "ið skóla þenna, og að í skóla þessum verði veitt
kennsla í helmspekilegri lögfræði og íslenzkum lögum og retti.

:1. að lögfræðfngar þeir, sem tæki embættispróf í skóla þessum og
reyndist hæfir, mætti öðlast rett til lögfræðíngaembætta her á
landi, þó með þeim nrikvæmarl ákvörðunum, er þurfa þætti.

4. al'l kostnaðurinn til fyrteos lagaskóla allramildilegast mætti verða
greiddur úr ríklssjóðnuui.

Reykjavík, 20. <1.[úlím. 1857.

II. Kr. Friðriíaeon, Ó. Stcertsen. Þ.. Iðnassen,
formabur og framsligum.

Minni hlutinn (Þ. Jónassen) getur ekki verið meira hlutanum
samdóma í því, ao sú stofnun, sem her er verið að biðja um, se
nauðsynleg, eða að hún, þó hún kæmist upp, mundi geta orðið land-
inu að því gagni, sem í bænarskránni er gjlirt d~ fyrir.

Stofnun þessi er ekki nauðsynleg, því íslenzk lög eru ekki SyO

sel'stakleg eða svo frribrugðtn þeim dönsku, að af þessari ástæðu se
þörf á a~ stofna her lagaskóla handa íslenzkum lögfræMngum, því
þeir, sem numið hafa dönsk lög við háskólann, geta á stuttum tíma
komizt niður í því, sem her á landi er frábrug\)jð eða serstaklegt í
löggjöfínní, a(J því leyti þeir ekki hafa feínglð kost ii að fræðast í þessu
við háskólann, sem eg gjöri rá~ fyrir þeir geti í Ullu verulegu, eða þá
að Sú tilhögun verðí gjörð á luískélakennslunni, að þeir íslenzku
WgfræMngar geti það cptírlelðís,

Laga .skóllnn getnr Illa\') þVÍ fyrirkomulagi, sem bænarskráin ætl-
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ast til a'ð verði á honum, ekki láti'ð þá menntun í te, sem fullnægi
þörfum og kröfum tímanna, og það mundi því leiða til apturfarar í
lagaþekkíngu her á landi, ef lögfræðíngar og verzlegír embættismenn
her ætti ekki a'ð kunna nema íslenzk lög, auk þess að það virðíst
övíðurkvæmílegt, a~ þekkíng í dönskum lögum og retti skuli vera
álitin ekki einúngis óþörf fyrir íslenzka lögfræðinga, heldur útilokuð
a~ lögum, þar sem svo margt og mlkíð er sameiginlegt og univarð-
anda að þekkja í fyrirkomulagi, lögum og tilskipunum Dana.

Skólinn getur ekki, þó hann komist á, feínglð hæfilega aðsókn
(Freqvents), því bænarskráin áskilur, og að vísu með góðum rökum,
a~ þeir, sem þar vilja nema Iögfræði, skuli vera skólageingnir menn
eða stúdentar, en nú geta menn ekki gjört rá'ð fyrir, a'ð fleiri skrif-
ist út úr latínuskólanum en í mesta lagi 6 á ári, en þegar þeim er
skip~ niður á presta- og lagaskélann, jafnt lí báða, er það einsætt,
a'ð a~sólmin getur ekki orðið slík, að ástæ~a se til a~ kosta upp á
serstaka lærdómsstofnun handa 2 eða 3 mönnum, Því frá þeim 6,
sem út skrifast árlega, má aptur draga 1 eða 2, sem annaðhvort sigla,
eða taka ser aðra lífsstöðu.

A'ð stjórnin sjálfsagt eigi að greiða kostnaðinn tillagaskólans úr
ríkíssjóðnum, um það skal eg ekki þrátta víð meira hlutann, en ekki
ætla eg, að stjórnin hafi víðurkennt þetta víbvíkjandí prestaskólanum,
þótt kostnaðurinn til þessa skóla híngað til hafi verið greiddur nr
rfkissjdðnum, en þó svo væri, þá er allt öðru máli þar a'ð gegna, því
prestaskólinn er miklu nauðsynlegrl stofnun en lagaskólinn, svo þar
er ólíku saman a'ð jafna.

þar e~ nú minni hlutinn ekki getur áliti'ð, að lagaskóli sá, sem
her er beðið um, se nauðsynlegur, e'ða a'ð hann, þó hann kæmist lí.
fót með ærnum kostnaði, geti orðíð að verulegum og sönnum not-
um, kemst hann að þeirri niðurstöðu:

a'ð þíngíð eigi einga bænarskrá að senda um þetta mál.
R8ykjavík, 21. júlí 18&7.

Þ. Jðnassew",

Framsögumaður : Eg þarf ekki a'ð fara mörgum orðum Ulll

þetta mál, því eg vona, a'íl nefndarálit meira hlutans se svo greim-
lega samið, a'ð öllum þíngmönnum se ástæður hans svo ljósar, að
þeir sjái, því þeir vilja halda málinu áfram, en það er einkum um
kennsluna í lagaskélanum, að eg vildi fara fáelnum orðum. þa'ð
kynni að vera nokkur vafi á, hvort sú tilhögun lí. kennsl nnni, sem
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meiri hlutinn hefir stungið upp á, se hin bezta, en með því að 1855
voru kosnir hinir beztu menn þíngsíns, og meðfram einhver hinn
löglærðastl í nefnd þá, er skipuð var þá í skölamalíð, og lnin stakk
upp á þessari tilhögun á kennslunni, þá vildi meiri hlutinn ekki
víkja frá þeim upp.ístúngum, fyrst hún hafði eingat brýnar ástæður
til að gjöra það. Minni hluti nefndarinnar hefir, að því er mer
virðist, fært 2 aðalástæður til þess, að hann vilji rá~a þínginu til,
að senda konúngi einga bænarskrá um þetta mál; önnur ástæðan er
sú, ao skóli þessi se ekki nauðsyn7egur, en hin, að það horfbi til
apturjarar í Iagakennslunnl, að fá elíkan skóla stofnaðan. Hinn
háttvirti meðnefndarmaður minn hefir nú ekki kornizt vel frá hinni
fyrri ástæou sinni, því hann hefir ekki svo miklð sem með einu dæmi
sýnt, að næg kennsla væri í íslenzkum lögum við háskólann; hann
hefir ekki heldur getað sýnt, ao nógir löglærðir menn kæmi þ~'ðan,
svo að ekki þyrfti að grípa til þeirra ðyndísúrræða, að taka "dönsku
jriristana" í embættin, vegna örðugleika þeirra, sem á því eru, að
nema lög víð hrískélann ; hann hefir ekki borið á móti því, og get-
ur heldur ekki, að lagamenntunill her í landinu væri æskileg og til
örnetanlega gagns fyrir landíð ; það vírðíst, að það eina hafi vakað

fyrir honum, að fyrst þao hefir baslazt svona híngað til, þá geti
það og baslazt svona hððan af; þetta mun hafa verið aðalástæðan,
sem vakað hefir fyrir honum. þao hafa nú svo margir tekið það
fram, hversu ón óg kennslan se við háskólann í hinum íslenzku lög-
um, að það er óþarfi fyrir mig að taka það upp, eg get og líka vís-
að mönnum til fyrirlestra þeirra, sem haldnir hafa verið mí "io há-
skólann, og liggja her frammi á lestrarsalnum. Af fyrirlestrum þess-
um geta menn sannfærst um, al'i þeir, sem koma frá háskólanum,
þekkja lítið sem ekkert til þeirra laganna, sem eru serstök fyrir Ís-
land, fyrir háskólakennsluna ; og er það heldur eingin von, eptir því
sem kennslunni er þar hagað mína. En þar sem hinn háttvirti með-
nefndarmaour minn áleit, að þao mundi horfa til apturfarar, ao setja
lagaskóla her í landi, þá get eg ekki skílið í Því, hvernig hann getur
leitt ser það í hug, hvort svo sem kennslan verður falin serstökum
kennendum á hendur, eður þeim mönnum, sem hafa æðstu lagaem-
bætti her og eru álitnir manna lögfrdðastír ; eg er viss um, ao hinn
háttvirti meðnefndarmaður minn bæði treystir ser til og getur kennt
lögfræ'ðíngaefnum svo vel lög, að því nær öllum dómum þeirra verði
mgl a síðan vísað frá vio landsyflrrðttínn, vegna dómgalla, eins og
II lí þrí finnast dæmi; eg er sannfærour um, ao hann getur kennt svo

344



vel lögin, a~ sá, sem hann kennir, eigi þurfi a~ sitja "m sama dóm-
inn í 2 ár, og dæma hann 4 eða 5 sinnum hvað eptir annað, og þó
loksins komist að með mestu herkjubrögðum ; ef hann treystir ser ekki
til að kenna þeim svo vel lög, segi eg, þá get eg trúað honum til
þess, a~ lagakennslan her muni leiða til apturfarar, en treysti hann
ser a~ kenna lögin svo vel, að slík dæmi ekki eigi ser stað, þá segi eg
þa~ leibi til framfarar. þá getur hann og þess, að ekki muni nóg
aðsókn verba a~ skóla þessum, vegna þess a~ svo fiÍir læri í latínu-
skóianum, en hvers vegna er þ1i lærði skólinn svo fámennur? Eg vil
eigi og mer þykir þa\) eigi vm eiga, all telja upp allar ástæður til
þess og orsakir; en á meðal þeirra er sannarlega ein sú, að menn
geta se~ það fyrirfram, all þeir hafi ekki efni til að halda áfram
náminu vill háskólann á eptir, og eru því útilokallir frá því námi,
sem mest væri eptir þeirra geðl, og þannig líka frá embættunum.
Eg er viss um, að því greiðara sem mönnum er gjört fyrir með nám-
i~ til þess all komast í embættin, því meir fjölgar í lærða skólanum.
rá hefir og hinn háttvirti meðnefndarmaður minn gjört athugasemdir
sínar víð það, er meiri hlutinn stakk upp á, all kostnaðurinn skyldi
greiddur úr ríklssjdðnum, en hann segist ekki "ilja þrátta víð meira
hlutann um það, og eg skal heldur ekki þrátta víð hann um það,
all kostnaðurinn muni ekki verða greiddur úr ríklssjéðnum ; enda full-
treysti eg því, all hinn mildi konúngur vor, sem lætur ser svo annt
um, a~ styðja allar menntir og framfarir vor Íslendinga, muni ekki
láta einna 2250 rd. útgjöld fæla sig frá all koma þeirri menntastofn-
un á, sem er svo nauðsynleg og ómissandi fyrir Iandíð, og það því
heldur sem her er svo ríflega í lagt, all varla þarf all óttast fyrir,
all kostnaðurlnn verði meiri. Af þessu, sem eg nú hefi sagt, get
eg ekki tekill ástæ~u hins háttvirta meðnefndarmanns míns til greina.
Þegar það er sagt án þess all koma með neinar ástæbur fyrir því,
all fe~ muni eigi fást úr rfkissjéðnum, þá tek eg þann spádóm eigi
gildara en minn.

Eg legg þá málill ,á þíngsins vald, fullviss um, all það muni
styðja það og styrkja.

Þ. Jónassen: þar ell mig, eins og nefndarálitill ber með ser,
hefir ágreint víð meira hlutann í þessu máli, ætla eg all fara fáum
orðum um þessa Irabrugðnn skoðun mína á málinu, enda þó eg
ætli, að eg hafi tekið ástæ~ur mínar fram í ágreiníngsáliti mínu
svo skiljanlega, sem þurfti. Hinn heiðraði framsögumaður hefir
með mörgum orðum leitazt vill að hrekja ástæður mínar, og niður-
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staðan verður hjá honum að lyktum, a~ þær se eínkls verbar og
óhafandi; hann segir, a~ eg hafi áliti~ skóla þenna ónauðsynlegnn
og sp:i'b því, ab hann, ef hann kæmist upp, leiddi til apturfarar í
lagaþekkíngu; þetta hefi eg sagt, og fært sönnur á það, með því
a~ benda lí það, a'b eptir hans uppastiingu ætti að útiloka frá kennsl-
unni í Íslenzka lagaskólanum alla kennslu í dönskum lögum; þetta
eina atríðí sýnist mer vera nóg sönnun fyrir þeirri apturför í laga-
þckkíngunnl, sem eg í ágreiníngsáliti mínu hefi sagt að ekki yrði
komizt hjá með því fyrirkomulagt á kennslunni, sem meiri hlutinn
hefir tekið fram, og þetta held eg ekki verði rekið, auk þess hvað
það er övíðurkvæmilegt að útiloka íslenzka lögfræðínga frá þekkíngn

Í dönskum lögum, en það eru þó ekki þessi 2 atriði, sem eg eink-
nm hyggi á. Eg byggi ágreiníngsálit mitt ser í lagi á þVÍ, að
skólinn gæti ekki feingíð neina aðsókn, þVÍ þar sem meiri hlutinn
ætlast til, a'b einúngis skólageingnir menn eigi aðgáng að lagaskól-
anum, en ekki útskrifast nema Í mesta lagi 6 á ári, og þessir f)

skiptast á milli prestaskdlans, háskólans og lagaskélans, þá kæmi í
mesta lagi 2 í hlut handa lagaskölanum, og þegar svo væri rístatt,
þótti mer og þykir það ekki takanda í mál, a~ stofna aðra eins
stofnun og þessa handa jafnfáum mönnum, og það því síður, sem
hún mundi kosta miklu meira, en meiri hlutinn gjörir rá~ fyrir, að
vísu allt að 4000 rd, um ári'b, eða á borð við prestaskólann. þessi
kostnaður, þegar ekki er meiri nauðsyn, en eg ætla, á stofnuninni,
var það, sem einkum re~ skoðun minni á málinu, en eingan veginn
sú ástæ'óa, sem framsögtlmaður leggur mer Í munn, nefnilega sú,
að fyrst víð höfum baslað svona lagaskólalausir híngað til, getum
við eptlrleiðis basla~ víð sömu kjör. Um lagakennsluna við há-
skólann ætla eg ekki að vera marg 01''0 ur ; eg þekki hana ekki nógu
vel til þess, en verð þó a~ halda, að hún se miklu betri, en hinn
heiðraði framsögumaður segir, og raun ber líka vitni um, að svo se.
A'b kostnaðurinn til lagaskölans, se sjálfsag'bnr úr ríklssjöðnum, get
eg ekki fullyrt með þeim heíðraða framsögumanni, því þar sem
stjórnin, eins og anglýsíng konringslns 'til þíngsins 1847 vottar,
ekki áleit þetta sjálfsagt um prestaskólann okkar, get eg ekki vonazt
eptir þVÍ fyrir lagaskólann, en eigi landið a'b bera kostnaðínn, álít
eg honum miklu betur varíð til margs annars, sem oss nauðsynjar
um að biðja og koma á fót hjá oss. Hvernig sem eg því lít á
þetta mál, get eg með eingu móti sannfærst um það, að það se gild
ástæða til þess a'O fara því á /lot við stjórnina; enda er á'bur búið

346



a~ hreífa því árángurslaust; í stuttu máli: eg se einga nauðsyn og

ekkert verulegt gagn fyrir landið af slíkri stofnun, ætla eg þYÍ ekki
a~ eyða fleirum orðum um þetta mál.

Framsögumaður " Eg þarf ekki a~ svara hinum háttvirta kon-
úngkjörna þíngmanni mörgu, því þar eð hann hefir ekkert sannað,
þarf eg ekkert að hrekja. Hann sagðí, að meiri hlutinn hefði ætlazt
til, að ekkert væri kennt í skólamun nema hin sðrstöku lög, sem á
Íslandi gilda, en eg vil biðja hann að g;í betur að, og þá mun
hann sj ,í, að yi\) ætlumst til, a\) kennd verði öll þau lög, sem eru
sameiginleg fyrir Danmörku og Ísland. þetta er teki\) fram með
berum orðum, En eg vil þá spyrja hinn háttvirta þingmann, hvort
þa\'l se rétt, a\) hinir Islenzku embættismenn nemi hin serstöku lög

fyrir Danmörku, en ekki hin serstöku lög fyrir Ísland? Eptir hverju
eiga dómendur vorir að dæma, íslenzkum eður dönskum lögum? Eg
ætla, eptir Islenzkum, og þVÍ verð eg að álíta, a~ það se óþarft
fyrir þá a\) vita hin serstöku dönsku lög, og a'b minnsta kosti eíngu
þarfara, en að læra serskild lög á Einglandi eður Frakklandi. Hinn
háttvirti 2. lwnúngkjörni þingmaður getur þó ekki borið á móti
þYÍ, a~ það se heilir kaflar í lögum vorum, sem eru serstakir fyrir
oss, t. a. m. rekabálkur, Iandslelgubálkur, eður rekalögin og land-
brinaðarlogln, erfðalögin a~ nokkru leyti, og öll skattalögin, og þó
er Islenzkum lögfræðíngum ekki gefin nein leíðbelníng í þessu yi't!

háskólann. þá sagðl og hinn háttvirti þingmaður það, að þar sem
víð hefðum sningið upp á 2250rd. til kostnaðar skólans, þá mundi
ekki veita af 4000 rd. En hvar er sönnunín ? Hinn háttvirti þíng-

maður hefði þó átt að sýna fram á, að meiri hlutinn hefði annað-
hvort gleymt einhverju atríðl, eða ætlað of líti~ fyrir eítthvab ; en
það hefir hann ekki gjört, svo ekki verður se~, hvernig hann fer að
leggja þenna kostnað níður ; þegar hann því segir, að hin árlegu
útgjöld skólans muni verða 4000rd., þá getur annar með eins mikl-
um rétti sagt, að þau verðí 30,000; aptur á mót hefir meiri hlutinn
lagt niður fyrir þínginu greinilega áætlun yfir alJan kostnað skólans,
og þann reikníng hefir minni hlutinn ekki hrakið. Hinn háttvirti
þingmaður sagðl, a~ prestaskólinn kostaði meira; þessu tnii eg dável,
en þar eru líka 3 kennarar; einn þeirra er kennari í forspjallsvís-
indum, en hann gæti kennt forspjallsvísindin í bá~um skólunum, og
þVÍ þarf ekki a~ telja neinn nýjan kostnað fyrir kennslu í þeim vi't!
lagaskólann, og þVÍ hlýtur og lagaskólinn að kosta minna en presta-
skólinn. þá þótti hinum háttvirta þíngmanni það áhorfemál, að
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biðja um a'b grei'ba kostnaðinn úr ríkíssjóðnum. þetta er nú eiit

af því gamla, sem ver höfum svo opt heyrt; en eg held, a'b á meðan
stjórnin hefir ekkl talið það sem ástæðu til synjunar lagaskélans,
að kostnaðurinn yrðí a'b takast annarstaðar frá, en úr rfkíssjéðnum,
og alþíngi 1855 eigi hafi vísað á neitt fe, annað en ríkíssjöðínn,

og það gjörir Mn alls ekki Í auglýsíngunni til alþíngís þ. ,L, þá se
og heldur eingin astæða fyrir oss a'b gjöra það, Eg held og fylli-
lega, a'b stjórnin hafi með tilsk. 1785 og 1801, þegar hún let selja
skóla góss in, tekið a'b ser, a'O kosta alla skólamenntun handa þeim,
sem gjörast vilja embættismenn her á landi; og hinum háttvirta
þíngmanni mun það ekki ókunnugt, a'b fyrrum voru þeir, sem út-
skrifaðir voru úr skólum hth, gildir til allra embætta í landinu.

P. Sigurðsson: Eg var einn þeirra nefndarmanna, sem
1855 ræddu þetta málefni, og eins og eg þá, jafnt og aðrir með-
nefndarmenn mínir, var á þeirri skoðun, að sfÍ mundi kennslan verða
okkur Íslendíngum holl ust og þjó'Oernislegust, Í hverri víeindagrein
sem væri, a:'l hún gæti feingizt her í landi, þá hefi eg ekki breytt
skoðun minni cnn í þessu efni. Meiri hluti nefndarinnar vill fá
skóla þenna híngað í Reykjavík, og það er líklegt, að her yrðí hæg-
ast að koma áfram kennslunni. Minni hlutinn er mótfallinn þess-
um skóla her, og færir þær astæbur fyrir, a'O svo fáir muni gánga
Í skóla þenna, að þvílík stofnun Illuni ekki svara kostnaði. En
skyldi það koma fyrir, sem eg vona, að íjzírhagur vor yrði aðskillnn
fr,í Danmerkur, þá er mer spurn, hvort kennsla íslenzkra lögfræð-
ínga mundi verba kostnaðarminni í Danmörku, þ"í væri þar ekki
sá maður, Sem ser í lagi kenndi íslenzk lög, þá mun sú menntun,
sem Íslendíngar ná þar, þó Mn annars verði mikil, verða samt d-
þjóðleg og þess vegna ekki koma okkur að þeim eptiræsktu notum.
En yrði þar settur serstakur kennari okkar vegna, þá get eg ímyndað
mer, a'b hann verði okkur ekki kostnaðarlaus, og því get eg ekki
láti'O ástæðu þá, sem minni hlutinn hefir tekið fram telja mer hug-
hvarf f þessu. En það getur líka verið önnur ástæða, sem sá hátt-
virti konúngkjörní þíngma'Our (minni hlutinn) hafi bak við eyrað,
en vilji ekki kveða upp, með því hann er bæði greindur og roskínn
embættismaður og hefir leingi verið búsettur her í Reykjavík ; það
er ekki lángt,. síðan a'O her á þíngi heyrðust háróma'Oar raddir yfir
því, hvað laun þeirra tilhuguðu malsfærslumanna, sem nefndin kvað
upp með, væri forsmánarlega lítil, til að bjó'Oa slíkt kominglegum
cmbættismönnum; her væri svo dýrt að lifa, launin yrði a'O vera
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mikil. þá mun honum þykja míkíð í;;járvert, og það þykir mer
líka, a'ð vera þá a'ð búnka hvern embættismann þessa lands ofan á
annan í þenna harðíndaskekíl, hana Reykjavík, því se her eins
dýrkeypt og örðugt að draga fram líf sitt, eins og embættismenn-
irnir hðrna lýsa því, sem víst mega vera því kunnugir, þá er hún
rett nefnd sultarkompa, og held eg se því aðgæzluvert, a'ð vera a'ð
fjölga þeim her. En fái Íslendíngar fjárrá'ð sín í hendur, og þeir
svo sjá, a'ð þeir með því tillagí, sem þeir framast eptir kröptum sínum
geta tillagt, muni þó ekki geta varið þá embættismenn sína, sem
búa í Reykjavík, fyrir horfa Ili, þá munu þeir verða fúsir til, ab
hleypa þeim út á einhver sinubörðín í sveitunum, til a~ láta þll
þar líba ljúft og leitt með sjálfum þeim, og Í því trausti og með
þeirri von ætla eg a'ð aðhyllast álit meira hluta nefndarinnar,

Á. Einarsson: Eg hefi fáu að bæta víð það, er hinn hátt-
virti (ramsögumaður hefir nú sagt. Hinn háthirti 2. konúngkjörni
þfngmaöur gat þess, að stjórnin hefði ekki viðurkennt, a'ð þa'ð væri
skylda hennar að kosta prestaskólann, heldur mundi kostnaðurinn á
síðan koma niður á landið. Í konúnglegri auglýsíng til alþingis
1847 er a'ð eins sagt: "Má þa'ð að sönnu kalla rett og sanngjarn-
legt, a'ð landsmenn endurgjaldi kostnað þann, sem til þess (að flytja
latínuskólann til Reykjavíkur, bæta kennsluna Í honum og stofna
prestaskólann) hefir verið borgaður úr vorum sjóN; en ver munum
þó allramildilegast skjóta á frest fjárheimtu þessari, þánga'ð til "er
getum skýrt alþíngi nákvæmlega frá, hve miklu fe varið hafi verið
til stofnunar beggja skólanna, og hversu míkið muni þurfa um ári'ð
þeim til víðurhalds, fram yfir það, sem tekjur skólans hrökkva til",
þó nú auglýsíngin virðíst benda til þess, að stjórnin kunni a'ð bera
málíð síðar undir alþingi, þá hefir hún hvorki gjört þa'ð enn, og
svo held eg megi fullyrða, a'ð auglýsingin geti ekki lett þeirri skyldu
af stjórninni, er hún hefir áður tekizt á hendur með fyrri lagaboð-
um. Um kostnað til skóla þessa vil eg a'ð eins segja, að meiri
hlutinn hefir sýnt, hversu mikill hann yrði, og þann reikníng hefir
minni hlutinn eigi hrakið. Mer þykir það og eptirtektavert í þessu
máli, að bænarskráin hefir hvorttveggja skíptíð komið frá þeim ein-
um, er lært hafa í latínuskólanum, og síðan í Kaupmannahöfn, og
þeir vita þó manna bezt, bæðí hvað það kostar a'ð halda áfram lær-
dómi sínum í Kaupmannahöfn, og hversu ágætur lærdómurinn se
víð háskólann. Reynslan hefir og sýnt, a'ð flestir gánga á presta-
skólann, sem ætla ser að nema guðfræðí; hi'ð sama mundi og reynsl-
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an sýna um lagaskólann. Menn hafa cnn fremur talað um þat>,
hverjar orsakir væri til þess, a~ svo fáir komi í latínuskólann ; eg
held, að þetta megi skoða ýmislega; það kemur að vísu ekki vit>
þessu máli, hvernig menn eigi að koma í veg fyrir, að svo f,íir
læri, en eg vil þó leyfa mer að geta þess, a~ það yrðl bezt gjört,
að ætlun minni, með þVÍ, að betri undírbúníngskennsla gæti feingizt
heima í heruoun~ og skal eg að vísu ekki í þetta sinn skýra frá
þVÍ, hvernig eg ímynda mer að henni yrði bezt komið lÍ, heldur
hefi eg kastað þessu fram þíngmönnum til íhugunar framvegis. Eg
verð enn all vera fastur á því, at> menntun í lögum vorum geti
ekki verið of hátt metin á rúma 2000rd., eg held og, a~ það væri
næsta þarflegt, ao ver ættum her á landi fleiri Idgfróða menn en
embættismennina eina; svo var það hjá forfebrum vorum, og það
væri eins þarflegt nú, og hdfurn ver haft þess nokkra raun her :i
þíngl, bændurnír, þegar einhver hefir dembt á oss lagastafnum, a~
þá væri gott a~ kunna að bera hönd fyrir höfuð ser, einkum ef
lögfræðíngnum hefði orðíð mlsmæli; svo að, þótt kostnaðurinn aldrei
yrði greiddur úr ríkíssjöðnum, þá vil eg þó leggja til þess að mín-
um hluta, að skölínn gæti samt kornizt á, því lagamenntunin er oss
nauðsynleg ; en að menn geti numið lög her í landi, getum ver
meðal annars se~ á því, hversu vel margir af þeim verða a~ ser, er
leingi hafa verið skrifarar hjá embættismönnum vorum, og hefir þeim
opt geíngíð þá vel að ná embættisprófi á eptir.

E. 6. Kúld : Nú hefir bæbí meiri og minni hluti nefndarinnar
tekið fram sínar ástæður. Hjá minni hlutanum finnst mer það vera
hin helzta astæða, að það se naumast tilvinnanda að hafa þenna
lagaskóla, einkum þar eð kostnaðurinn ekki samsvari þeim hagsmun-
um, sem af honum leiðir, með því ekki yrðl nema 2 eða 3 menn,
sem kæmi til lagaskólans á ári. þetta er nú minna hlutans aðal-
ástæða ; eg læt nú hana liggja á millum hluta; það er svo hvert
mál sem þat er virt. Aptur finnst mer það galli hjá meira hlutan-
um, a~ það mega ekki allir, sem vilja, gánga á skólann, því eptir
því sem mer skilst, eru það einúngis stúdentar frá lærða skólanum, sem
lagaskólinn er ætlaður, en allir aðrir eru útílokaðir ; að minnsta kosti
var það 1855, eptir því sem mig minnir, ekki beinlínis tekið fram,
a~ ekki aðrir en stúdentar frá hinum lærða skóla gæti tekið embætt-
ispróf við lagaskólann. Eg er nú ekki öldúngis þessu samþykkur,
og ef ekki greindir bændur, sem hefði alla þá hæfilegleika til að bera,
sem þyrfti til náms vill lagaskólann, gæti komizt að honum og þannig
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afla~ ser betri menntunar, veit eg ekki, nema eg komi með víðauka-
atkvæði í þá stefnu.

Framsögumaður : Þa~ stendur hvergi hjá meira hluta nefnd-
arinnar, að allir se ritilokaðir frá lagaskólanum, nema stúdentar frá
hinum lærða skóla. Álit meira hlutans er einúngis það, al) ekki
eigi aðrir að fá embætti, en stúdentar; en þrátt fyrir það geta þó
aðrir, þótt þeir se ekki stúdentar, numið íslenzk lög víð skólann
eptir vild sinni, og það er líka víst, að skólinn með því móti mundi
útbreiða menntun um landið meðal almennings. En þar sem minni
hlutinn sagði aðan, að ekki kæmi nema 5 til 6 menn frá lærða skól-
anum á ári, þá hefir hann þar ekki reiknað rétt ; því skóla tíminn
er 6 ár, og ef í honum væri jafnaðarlega 40 til 50 piltar, þá ætti
al) útskrifast eptir réttum reikníngi 7 til 8 stúdentar á liri, því þ~o
verður þó ætío víst, a~ sex sinnum 7 eru 42 og sex sinnum 8
eru 48.

Forseti: Fyrst einginn tekur nú til máls, álít eg þessari undir-
búníngsumræðu loklð, Eg vil geta þess, að eg hefi feínglð frum-
varp til álitsskjals til konúngs í lagaboðamálinu, og skal eg leyfa
mer a~ lesa það upp fyrir þínginu.

Síðan las forseti upp frumvarpið og var það samþykkt af þing-
inu, svo hljóðanda.

" T ii k 0 nún g s,
Fulltrúi yðar konúnglegu hátignar á alþingi hefk, eptir því sem

segir í allrahæstum úrskurði frá 10. nóv. 1844 og að fyrirmælum
löggæzluréðgjafane í breti hans frá 20. maí, er næst leið, borið upp
á alþíngi í þetta, skipti og beíðzt þíngsins álits um, hvort og að
hvað miklu leyti nokkur lagaboð, sem af stjórnarherranum eru til-
greind, geti átt vi~ á Íslandi, annaðhvort eins og þau eru, eða þá
með þeim breytíngum, sem þinginu mætti virðast nauðsynlegar ; eins
og stjórnarherrann jafnframt hefir láti~ í ljósi, að það væri þinginu
sjálfsagt heimilt, að taka til yfirvegunar, hvort nokkur fleiri lagaboð,
en hann hefði teki~ fram og tilgreint, væri þess eðlis, að það gæti
átt við að lögleiða þau breytt eða óbreytt her á landi.

Þíngi~ kaus 5 manna nefnd til að íhuga þetta mál, og því næst
var maltð, eins og lög standa til, rætt á 2 aðalfundum og leyfir nú
þíngíð ser allraþegnsamlegast að láta í ljósi það álit sitt á málinu,
sem her segir.
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Ráðgjaflnn hefir al) eins tilgreint 4 lagaboð sem líkleg til að
ná lagagildi her lí landi, nefnilega:
1. Lögin frá 22. febr. 1855, áhrærandi þær auglýsíngar, sem í viss-

um tilfellum áður voru uppáboðnar í I,Adresse-Contoirets Efter-
retninger" .

2. Lög frá 6. apr. s. á., sem gjöra leiguburð af peníngum frjálsan
í vissum tilfellum, og breyta hegníngu fyrir okur, etc.

3. Lögin frá 13. sept. s. á., sem leyfa dönsimm skipherrum a~ taka
útlenda sjómenn á mála.

4. Lögin frá 8. marz 1856, sem bjóða hæsta retti a~ skýra frá á-
stæðum fyrir dómum sínum, en þínglð hefir enn fremur tekið til
yfirvegunar :

5. Lagaboð frá 2. apr. 1855 nm innköllun hinna gömlu ríkisorta.
Þíngi\) leyfir ser mí allraþegnsamlegast að skýra fr:í áliti sínu

um serhvert af þessum lagabobum, sem eptir fylgir.
Hvað fyrst lagaboðið nr. 1 snertir, hlaut þíngíð að vera rlíoherr-

anum öldringís samdóma í því, a~ löglelða það her á landi vegna
lagabobsíns frá 9. maí 1855, sem löggildir lögin frá 25. apr. 1850,
en þíngíð komst, yi~ að ræða malið, til þeirrar niðurstöðu, a\) það

yrði miklu hagkvæmara fyrir þetta land, að auglýsíngar þær, sem
eptir því tilvitnaða lagaboði ætti eptírleiðis al) birtast í "Adresse-
Contoirets-E(terretninger<i, yrði birtar her í einhverju blaði, sem kæmi
út í Reykjavík og stjórn yðar konúnglegu hátignar nákvæmar ákvæði,
en þar af leiddi aptur, a~ auglýsíngar þær, sem her ræðir um, ætti
þá einúngis að birtast í Berlíngsku tíðindunum og því dagblaði,
sem her kæmi út í Reykjavík og nákvæmar yrði ákvebíð, en lög-
gildíng lagaboðsíns, eins og það er, felli þá í burtu her á landi sem
óþörf; þetta aðhylltlst þíngíb með 20 atkvæðum gegn einu, eða svo
að kalla í einu hljóði.

Um löggildíngu lagabobsíns frá 6. apríl 1855 urðu á þínginu
umræður bæði með og mót, en með 11 atkvæðum gegn 8 komst þó
þíngið til þeirrar niðurstöðu, að þetta lagaboð ætti að gjörast her
gildanda, og urðu 18 atkvæði gegn 5 fyrir því, að önnur grein þess
yrðí felld úr, að því leyti Ísland snertir, og 14 atkvæði gegn 6
fyrir því, að bi~ja yðar hátign um að lögleiða lagaboðið með þessari
breytíngu.

Um lögin frá 13. sept. 1855 hlaut þíngi~ al) víðurkenna, a~
þau, eins og nú standi her á landi, ekki gæti haft neina verulega
þýðfngu, en þar sem þó þingið á hinn bóginn hlaut al) vera rab-
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gjafanum samdóma í því, atJ þetta kynni atJ breytast og ab líkind-
um breytist, þegar stundir Iíða fram, og frjálsa verelunln heíbi nátJ
her þroska, þótti þínginu gild ástæba til allraþegnsamlegast ab biðja
nm löggildíngu lagaboðsíns ber á landi, með þeirri breytíngu í npp-
hafinu, er þannig se hljóðandí :

"þab skal eptlrlelöís, þegar skip, sem á heima í konúngsríkiuu

Danmörku eða á ÍSlandi, er gjört út frá einhverjum stab í Dan-
mörku eða her á landi, vera leyft, o. s. frv. ", sömuletbís í niður-
laginu, ab sett verði "lwnúngsyeldinu" í staðinn fyrir "konúngs-
rfkinu"; og með þessari breytíngu aðhylltist þíngíð með 14 atkvæðum
gegn 8, ab lagaboðið ætti ab öðlast her lagagildi.

Lögin frá 8. marz 1856 um birtíngu af ástæðum hæsta rettar
dóma áleit þíngið væri sjálfsagt ab öðlast ætti her lagagildi, þar
sem hæsti réttur í Kaupmannahöfn einnig er æðsti dómur fyrir Ís-
land, og mörg mál frá Íslandi finna þar sín síðustu úrslit. þíngib
aðhylltíst þannig í einu hljóði, ab þetta lagabob ætti, eins og það
er, óbreytt ab lögleíðast her á landi.

Lögin fni 2. apr. 1855, sem innkalla gömlu ríkisortin í Dan-
mörku, þótti þínginu ástæba til allraþegnsamlegast ab bíðja um
yr'Oi lögleidd á ÍSlandi, bæði vegna þess ab þessi myntartegund hefir
geingið og geingur her manna á milli eins og í Danmörku, og líka
vegna þess, ab rílrísortín, án þess fyrir því se beinlínis lagaheimild,
eru í verzlunínní fallin niður úr þeirra lögboðna gildi, því þau eru
nú allvíða ekki tekin nema á 36 sk., eins og í Danmörku.

Af þessum ástæðum leyfir þíngíð ser aIlraþegnsamlegast ab
bíðja um, ab lagabob þetta verði lögleitt á ÍSlandi, þó þannig, ab í
stað orðanna ,,2 mánuðir" verði sett "eitt ár" og að eptir orðin "í
konúngsríkínu' verði sett "og á Íslandi« og þetta aðhylltíst þíngið
með 20 atkvæðum.

Ab öbru leyti gjörir þíngíð ráð fyrir, að formálum lagaboð-
anna verði breytt, á sama hátt og vant er, þegar þau eru lögleidd
ber á landi.

Ab lyktum leyfir þfngíð ser allraþegnsamlegast að leiða yðar
konúnglegu hátignar athuga að því, ab nokkur af þeim almennu
lagaboðum, einkum þau, sem lögð voru árib 1853 fyrir þínglð, eru
komin út, án þess teknar hafi verið til greina þær uppástúngur til
btteytínga í þeim, sem þíngíð, ab þess meiníngu, með gildum rökum,
hafbí allraþegnsamlegast leyft ser ab benda á ab þyrfti að gjöra,
en þar sem það þó "virðist eðlilegast, að þau lagaboð, sem yðar
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kominglega hátign gefur Íslandi, ekki innihaldi annað eður meira
en það, sem einmitt kemur landinu við, og þar getur átt heima,
hefir þíngið með 15 atkvæðum móti 3 ályktað allraþegnsamlegast
að bera þetta atriði fram fyrir yðar hátign, í því trausti, a~ því
allramildilegast verði gefinn gaumur víð heimfærslu hinna almennu
lagaboða til þessa lands eptírleíðís.

Reykjavík, 27. júlí 1857.

AJlraþegnsamlegast.

J6n Sigurðsson. Þ. Jónassen.

því næst las forseti upp frumvarp til bænarskrár til kon-
úngs i undirskriptarmálinu og var það einnig samþykkt, svo hljóð-

anda:

,,'ril konúngs.

Einn alþíngísmannanna kom að þessu sinni með uppástúngu
um það fyrir alþíngí, a~ það ítreki en af nýju þá bæn: að lög þau,
sem her eptir verða sett á Íslandi, verði útgefin á íslenzku máli,
og að yðar hátign mildilegast staðfestið íslenzku lagaboðanna með
undirskript sjálfs yðar og þess ráðherra, sem hlut á að máli.

Alþíngi fól málið 3 manna nefnd til meðferðar, og eptir það
hún hafði borið upp um það álit sitt, var það ítarlega rætt á 2
aðalfundnm, og leyfir nú þíngið ser að bera upp um þab fyrir yðar
Iuitign álit sitt og bænir ii þessa leið :

Nokkrum sinnum áður hefir alþíngi dirfzt að bera fram fyrir
yöar konainglegu hátign samkynja bæn, og að vísu hefir hátign yðar
veitt áheyrn bænarskránni frá alþínginu 1853, a~ því leyti að þer,
herra komíngur! hafið með allramildastri auglýsíngu til alþíngis 7.
júní 1855, II, 4. veitt forstöðumanni hinnar íslenzku stjórnardeildar
umboð og vald til a~ staðfesta hina íslenzku útleggíngu laganna.

þao dylst eingan veginn fyrir alþíngi, að með þessari mildi-
legu fyrirskipun se nokkur bót á ráOin úr því sem á~ur var, eink-
um að því, ao þar með virðíst stigi~ feti nær til að bæta úr þeim
aðalannmarka á lögum þeim, er her eiga að ná gildi, sem híngað
til hefir átt ser stað ; en þíngi~ getur samt ekki dulizt víð, heldur
en neinn þegna yðar hátignar á Íslandi, að lög þau, sem út gánga
til þessa lands, skorti allt um það mjög svo mlkíð á þá tryggíngu
og trúverðugleika, tign og helgi, sem bæði sjálfum hinum gildandi
lögum og þeim, sem eiga eptir þeim ab breyta, er nauðsyn á eins

354



her sem annarstaðar, En alþíngi væntir allraþegnsamlegast, að eins
og yðar komingleg hátign hafið veitt mildilegustu áheyrn bænum
alþíngis um þetta mál og þegar se~ rá~ til þess að láta :í komast
nokkra umbót i þessu efni, svo muni og yðar hátign fyrir vísdóm
yðar og landsfö~urleg\l umönnun fyrir náttúrlegum og vafalausum
rðttlndum og nauðsyn vor Íslendínga sjá smámsaman veg til ab
ráða málefni þessu algjörlega til lykta, svo að einnig ínnbúar þessa
afskekkta ríkis hluta yðar, eins og allir aðrir þegnar komingsveldis
yðvars, megi innan skamms tíma öðlast þann rett og þann fögnuð
að sjá landslögin á máli feðra vorra helgub og staðfest með nafni
og undirskript sjálfs vors allramildasta komings.

því enn vakir sú óbifanleg sannfæríng í brjósti allra þegna
yðar konúnglegu hátignar her á landi, a~ eins og hlð forna alþíngi
Íslendinga leingi fram eptir öldnnum sumpart setti lögin, en sum-
part staðfesti þau lög, er út geingu frá konúngunum á íslenzku,
eins hafi sú verið tilætlun yðar hátignar hasælu feðra, og se enn
tilætlun yðar, vor mildi konúngur! að ön löggjöf her á landi eigi
a~ vera á íslenzku máli helguð og staðfest með undírskrípt lög-
gjafans sjálfs; því á þann hátt voru úr garði gerð mörg lagaboð,
er út geingu til Íslands á 18. öld og framan af þessari; á næst-
Iiðínni öld, sem og hinn fyrra part þessarar aldar út geingu ýmsar
fyrirskipanir frá yðar hásælu konúnglegu feðrum til ýmsra laga-
manna her á landi, um, að semja nýja aðallögbök fyrir þetta land
á íslenzka túngu; og frá hinum síðari einvaldskonúngum hafa sömu-
Ieíðls út, geingi~ beinar lagaskipanir um það, a~ lögin eigi að gánga
út á íslenzku og megi ekki þínglýsa ne lögleiða þau her nema á
íslenzku máli (tílsk, 11. júlí 1800, konúngsúrsk. 31. okt. 1831 og
tilsk. 21. des. s. á.), hvað e~ einnig er staUest með ýmsum hæsta
réttar dómum á þessari öld; og eins ákveður alþíngistilskipunin, a'tJ
ekkert frumvarp megi ræða á alþingi til lögleiðslu her, nema það
se á íslenzku, og a'b allar tillögur og bænarskrár þíngsíns til y'bar
hátignar skuli vera á íslenzku máli.

En eins og þíngíð varð a'b álíta þær ástæ'bur yfirgnæfandi, sem
í auglýsingunni 7. júní 1855 voru teknar fram gegn því, að lögin
yrði útgefin og staðfest "einúngis(/ á íslenzku máli, eptir því sem
beðist var í bænarskrá þíngsíns 1853, eins verður þíngíð að leyfa
ser allraþegnsamlegast að treysta því og vona, að yðar hátign muni
vinnast að rýma í burt þeim öðrum hindrunum, er kynni hafa virzt
því til fyrirstö'tJu híngað til, að einnig hinn íslenzki textí laganna
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yr()i staðfestur með nndirskript löggjafans sjálfs; byggir þíngið þá
von sína og traust með fram og auk hins fyrtalda á því, að aðrir
samþegnar vorir, þeir er tala öðru máli en danskri túngu, . t. a. m.
Slðsvíknrmenn, hafa feingi~ og f,i enn lög sín jafnframt á máli
sjálfra þeirra með undirskript konúngsins (kóngsbr. 14. maí 1840).

Samkvæmt framanskrifuðum astæónm leyfir þíngið Sef allra-
þegnsamlegast a~ treysta því, a~ þer, vor allramildasti konungur!
líti() í ná~ á rett vorn og miklu þjóðnauðsyn í þessu efni, og með
16 atkv. gegn 5 að beiðast þegnsamlegast enn á ný:

að þau lög, sem her eptir verða sett á Íslandi, verbí út-
gefin ,i íslenzku máli og íslenzkan staðfest með undirskript
sjálfs yðar hátignar og þess ráðherra, er þer setjið yfir hin
íslenzku mál.

Reykjavík, 27. d. júlímán. 1857.

Allraþegnsamlegast.

Jón Sigurðsson. Jón Guðmundsson.

Forseti kvaðst mundu birta dagskrá til næsta fundar svo fljótt
sem yrði.

Fundi slitið.

28. júlí - seytjándi fundur.
Allir á þíngt nema hinn 6. konúngkjörni þíngmaður, sem var

sjúkur. Nngbók frá síðasta fundf lesin og samþykkt.
Forseti: Eg skal leyfa mer að geta þess, a() eg hefi tekið lÍ.

móti skjölum viðvíkjandi fjárkláðamálinu, sem Árni hreppstjóri
Magnússon á Stóra-Ármóti hefir sent til þíngsins, nefnilega: 1. frá
Sandvfkurhrepp, dagsett 20. júlí 1857; hafði þar verið leitað at-
kvæða með og móti almennum niðurskurði, og urðu 9 atkvæði meb,
en 26 á móti, og hafa hvorirtveggja fært nokkrar ástæður til síns
máls; 2. frá Gnúpverjahrepp, með 19 nöfnum, og hafa þessir allir
verið með almennum niðurskurði, en einginn á móti. Skjöl þessi
skal eg með þíngsins samþykki afhenda nefndinni í fjárklá()amálinu,
eins og á()ur hefir verið gjört. - Samkvæmt dagskránni kemur þá
til alyktarumræðu og atkvæðagreiðslu konúnglegt álitsmál um fiski-
veiða- og fiskiverkunarleyfi útlendra þjóða; eg hefi látið prenta at-
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kvæðaskrá máli þessu, og vona eg, a'ð hver þíngmanna hafi hana
fyrir ser.

A tk v æ ð a s k r rt
í málinu

um fiskileyfi útlendra þjóða, IlI. m,
a, Ásgeir Einarsson og Guðmundur Brandsson (samþykkt af nefnd-

inni) ;
A'ð orðin "og skilyrðislaust" í uppástúngu nefndarinnar nr. 1
falli ár.

0, Nefndin, nr. 1: að þínglð ráN frá því, að þeim nú gildandi
lögum, opnu bréfi 18. áglÍst 1786, tilskipun 13. júní 1787 (sbr.
lögin 15. apríl 1854), er leggja bann á fískíveíðar útlendra þjó'ða
lÍ íslenzkum miðum og fiskiverkun á íslenzkrí löð, se breytt yfir
höfuð og skilyrðlslaust.

e, Guðmundur Brandsson (tekið aptur af uppastríngumanni): að upprí-
stúnga nefndarinnar nr. 2 verðí orðuð þannig; að þíngíð í álits-
skjali sínu til konúngs óski þess, að eingri útlendri þjóo verði veitt
leyfi til fiskverkunar á íslenzkri lóð, nema með samþykki alþíngis.

d, Ásgeir Einarsson og Guðmundur Brandsson (samþykkt af nefnd-
inni), að uppástúnga nefndarinnar nr. 2 verði þannig orou'ð;

að eingri útlendri þjóð verði veitt undanþága frá lögunum eða
serstakt leyfi til að verka fisk á íslenzkri lóð, án þess það
verðí borið áður undir álit alþíngis.

e. Nefndin nr. 2 (tekið aptur af nefndinni): að þtngíð í álitsskjali
sínu til konúngs um þetta mál láti það traust sitt í ljósi, ao eins
og stjórnin hefir nú, samkvæmt alþínglstllskípuninní, borið þetta
mál undir þíngíð, þannig muni hún og framvegis leita álits þíngs-
ins í hverju því tilfelli, sem einhver útlend þjóð leitar sérstaklega
leyfis til fisklverkunar á íslenzkri lóð.

f, Ásgeir Einarsson og Guðmundur Brandsson (samþykkt af nefnd-
inni) :

að orðin "að svo komnu og" í uppástúngu nefendarlnnar, nr.
3, falli úr.

g, Nefndin, nr. 3; að þínglð ekki sjái ser fært að aðhyllast áskor-
un hinnar keisaralegu frakknesku stjórnar að svo komnu og eins
og hún nú liggur fyrir.

b, Víðauka-atkvæðí E. 6. Kúld«: að þíngið biðji konung, að láta
hafa nákvæmt eptirlit með því eptírleíbís, að fiskimenn útlendra
þjéða ekki fiski her nær landinu en lög og samníngar leyfa.
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Let forseti síðan afhenda málið (ramsugumanni nefndarinnar,
hinum 3. komingkjörna þíngmanni.

Framsáqumaöur : Eg skal að sinni því síður fjölyrða um m.il
þetta, sem flestöll breytíngaratkvæðí þau, er hafa komið fram við
nefndaralitlð, voru þess eðlis, að nefndin gat fallizt á þau, án þess
ab breyta grundvallarskoðun sinni á máli þessu, Því breytíngarnar
tóku einúngis fram með skýrari og greinilegri orðum, uppástúngur
nefndarinnar. þab varð því einúngis eptir uppastunga þíngmunns
Gullbríngusýslu á athæðaskránni undir stallið e, en eins og sjá má
á atkvæðaskránnl hefir hann tekið hana aptur, og því næst viðauka-
atkvæði varaþingmanns Snæfellínga undir stallið h; en þetta, er við-
auka-utkvæðið fer fram lÍ, áleit nefndin að lægi fyrir utan hennar
verkahríng, því þ6 nefndin í lÍliti sínu fari fram á, að bætt verði
lögreglu-stjórn hih á landi, ef fiskiverkunarleyf gefist, þá er það annað
en það, sem vlðauka-atkvæðíð undir staflið h fer fram á, nefnilega
J,að þíngið biðji korning að láta hafa nákvæmt eptirlit með því eptir-
leíðis, að fiskimenn útlendra þjóða ekki fiski her nær landinu, en
lög og samníngar leyfa, því viðauka-atkvæði þetta hefir einkum til-
lit til fis"iveiðanna.

V. Finsen: Eg álít málefni það, sem her ræðir um, það vanda-
samasta og verulegasta, sem nokkurn tíma hefir komið fyrir þetta
þíng, og eg álít mer þ"í skylt að segja skýlaust og einlæglega, hvernig
eg ætla að greiða atkvæði í því. Eg get ekki fundið ástæður til að
breyta lögum þeim, sem banna fisklvelðar útlendra á íslenzkum fiski-
miðum og flskiverkun þeirra á íslenzkri lóð. Eg er þannig sam-
dóma nefndinni og uppástúngumönnum þeim, sem borið hafa upp
breytíngaratkvæöí, í því, að það eigi að gefa neitanda svar upp lÍ

spurn stjórnarinnar um þetta málefni, en þar lÍ móti er eg ekki sam-
dóma nefndinni í því, hvernig svar þetta eigi að koma fram, hvern-
ig þab á að "em orðað, Tilefnið til málefnis þessa er áskorun frá
frakknesku stjórninni um, að flÍ leyfi til fiskiverkunar her á landi;
eg hefi í stöðu minni haft tækifæri til að kynnast allmörgum af
þessari helbarlegu og frægu þjÓ(); eg hefi persónulega innilega
vini meðal þeirra, og menn, sem eg lít til með ást og virð-
íngu, eins og það er kunnugt, að hjá Íslendtugum er mJog
bróðurlegur andi ,ið hina frakknesku þjó(), er hefir sýnt Íslend-
íngum mörg merki upp á velvild og áhuga á högum vorum.
En eg álít, að einmitt vegna þessa bróðurlega hugarfars, þá eigum
'"er 1\0 fara a(), eins og vandaður maður fer með vin sinn í dag-
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legu lífi; ef hann biður mann um eitthvað, sem maður getur ekki
gjört fyrir hann, þá gefur maður honum ekki óákYar'ða'ð svar, mað-
ur vekur ei hjá honum tælandi von, sem maður ætlar aldrei a'ð upp-
fylla, heldur segir maður honum strax einlæglega og með hreinum
orðum, að maður geti ekki gjört það, a'ð það se ómögulegt. Mer
finnst nú her vera nokkuð líkt ástatt. Eptir því sem umræðumar
hafa bent til og kunnugt er um anda þingmanna, þá er það vist ei
ofsagt, a'ð eingum dettur fyrir alvöru í hug, að þíngið muni nokkurn
tíma samþykkja þ,i breytíngu á fiskiverkunarlögunum, sem her er
spursmál um, en þegar svo er, þá er líka rettast, að segja það
hreint út, að maður finni ei rístæðu til neinnar breytingar, þannig
að hvorki stjórnin ímyndi ser ne hin útlenda þjóð fái von UIlI, að
þegar málið komi aptur fyrir þíngið, þá muni það hafa aðra mein-
íngu en nú. Slíkt beinlfnis svar finnst mer nú ekki vera í upprí-
stúngunum á atkvæðaskrannt. Eptir minni meiníngu á álltsskrti
þingsins til stjórnarinnar í þessu máli a'ð eins að gánga út <Í það,
að þíngið ráN frá því, að þeim her umræddu fiskiverkunarlögum
verði breytt, eins og í tölulið b á atkvæðaskránni er stiinglð upp lí,
en án þess að bætá neinu þar ,·ið. Eg vil því að eins gefa at-
kvæði fyrir tölulið b, aptur að orðinu "yfir hö fuð", en sleppa svo
þessu orði og öllu hinu á atkvæðaskránni. Með þessu er svarað
beinlínis eptir spursmalinu frá stjórninni; stjórnin hefir spurt, hvort
breyta eigi lögunum, og þá liggur það beint við að svara einúngi~,
a'ð maður óski þeim ekki breytt; þar á móti hefir stjórnin ekki
spurt, hvort nokkra undanþágu ætti að gjöra fyrir einstaka þjóð,
það gat stjórnin ekki spurt um, því það er auðvttað, að ef einni
þjó'ð væri leyfð fiskiverkun á íslenzkri lóð, þá mundu allar hinar
þjóNrnar koma strax og biðja um það sama og það væri ómögu-
legt a'ð neita þeim um það, A'ð sönnu gæti menn nú ímyndað ser,
a'ð her fyrir mætti gírða með því að setja skilyrði fyrir leyfinu, en
það er vandi að ákveða slík skílyrðí ; nefndin hefir í áliti sínu til-
fært nokkur; en það verulegasta af þeim, að hin útlenda þjóð veiti
Íslendíngum jafnrétti til verzlunar, er af því tægi, a'ð eg vil ímynda
mer, að t. a. m. Einglendíngar gæti undir eins veitt það, og meðal
skilyrðanna er þar að auki sleppt því allraverulegasta, nefnilega
því, að þeir útlendíngar, sem híngað koma til fiskiverkunar, eða
setjast her að í þvi skyni, se að öllu leyti undir íslenzkum lögum
og stjórn, þannig a'ð ekki se spursmál um að álíta þann hluta af
landinu, sem þeir nota, sem heyrandi undir aðra útlenda þjóð, eða
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sem part af útlendu ríkt. Eg álít því, a~ her geti ekki verið ::ipur,,-
mál um undanþágu fyrir neina einstaka útlenda þjó~, og þess "egna
finnst mer vera órett fyrir þíngi~ aa fallast :í breytíngaratkvæðlð d,
og ii orðia "yfir höfuo« í b, hvar gjört er rá~ fyrir slíkri undan-
þágu. þvílíka undanþágu er eg viss um að þínglð hefir aldrei í
huga aa veita, og II\"er5 vegna vilja menn þá vekja hugsun á ÞYÍ?
Eg skal minnast með f,ím orðum á breytíngaratkvæðíb d. Mer
finnst það vera mjög illa tilfallíð, aa biðja um, að málefni þetta
verði aptur lagt fyrir alþíngi, því þegar beðið er um slíkt, þá er
það eins og ver ekki hefðum rett til þess; en þar að auki er að-
gætanda, aa í athæði þessu er talað um tvennt, annaðhvort undan-
þágu frá lögunum eða þá serstakt leyfi; þetta síðasta finnst mer
liggja mjög nærri ao skilja um Privilegia af því tægi, sem kon-
úngur opt einkum áður hefir veitt, án þess aa leggja málið áður
fyrir fulltrúaþíngin, og liggur í augum uppi, hvað hæpið það er að
gjöra ráð fyrir slíkri aðferð, Atkvæði þessu ætti því ao sleppa al-
veg, af öllum þeim tilgreindu ástæðum. Breytfngaratkvæðið g finnst
mer óþarft, því ef þingið ræður frá að breyta lögunum um fiski-
verkun, þá liggur þar í einnig, að þíngio ekki aðhyllist áskorun
frakknesku stjórnarinnar; en eins og breytfngaratkvæðíð er nú upp-
borið af nefndinni, nefnilega svoleiðis, að þfngíð ekki sjái ser fært
ao aðhyllast þá umræddu áskorun, eins og hún nú liggur fY1'ir,
þá finnst mer það vera óhafanda, því þetta er sama og að segja:
.,;ef þið komið með það aptur í öðru formi, þá skulum við leyfa það«;
það er ekki reU að vekja þannig "on, sem ver getum ei uppfyllt,
þrátt fyrir allt vínalegt og bróðurlegt hugarfar; ver getum þa\') ekki,
af því það snertir heilög rðttlndl vor. þessu breytíngaratkvæði ætti
því að sleppa. Eg vil ítreka það, eg álít hrelnlegast, að segja með
berum orðum, a\') þíngið ráðí frá, a\') lögunum se breytt, en minnast

á eingar undanþágur, og vil eg því skora á hinn háttvirta forseta,
ao við atkvæðagreiðsluna se orðlð yfir höfuð í tölulið b borio upp
ser í lagi, svo þeir, sem vilja fallast á mína meiníngu, geta sleppt
þessu orði og öllu því, sem kemur þar á eptir á atkvæðaskrénnl.

Forseti: Fyrir mitt leyti se eg því ekkert til fyrirstöðu, að
skipta þannig greinunum við atkvæðagreiðsluna.

Framsögumaður : Hafi mer skilízt rett, fór hinn háttvirti 5.
konúngkjörní þíngmnður fram á það, að seinni partur nefndarálits-
ins falli burtu, og virðíst mer það undarlegt, að hann skuli koma
fyrst núna fram með þal'l og þá ekki hafa gjört breytíngaratkvæðí
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(V. Finsen: A~rir höfðu gjört það) og geingur það yfir mig, a~
honum skuli þykja nefndin hafa fari~ út fyrir verkahríng sinn, þar
sem þa~ þó í álitsmálinu, sem lagt er fyrir þíngi~, er tekið fram,
að áskorun hinnar keisaralegu frakknesku stjórnar hafi gefið tilefni
til, að þetta mál se lagt fyrir þingið, konúngsfulltrúanum er boðið
að birta hana þínginu og þínginu aptur að taka hana ásamt fiski-
veiðar- og fiskiverkunarlögunum til yfirvegunar. Nefndin varð því
fyrst og fremst að íhuga, hvort gömlu fiskilögunum skyldi breyta
eður ei, og því næst gat nefndin ekki sleppt því a'ð minnast á til-
efnið, því að öðrum kosti hefði htin ekki leyst af hendi ætlunar-
verk sitt, og því hlaut hún ab minnast á beiðni hinnar keisaralegu
frakknesku stjórnar. Mig furðar einnig á því, að hinn sami heíðrabl
þíngmaður ásakar nefndina fyrir, a~ hún hali sleppt verulegasta
sklljrðlsatrtðínu, nefnilega því, að ef lítlend þjó'ð feingi fiskiverkunar-
leyfi her, þá yrði þeir, sem að þessu starfabí her í landi, all standa
undir íslenzkum lögum; en nefndin hefir aldrei ætlað ser og áleit
þa~ fyrir utan ætlunarverk sitt, a'ð fara að telja upp öll þau skil-
yrðí, er setja ætti fyrlr leyfinu; nefndin hefir einúngis bent á nokkur
skilyrði, en það verður að álítast sjálfsagt, og stjórninni er trúanda
fyrir því, ef slík fiskiverkunarstofnun ætti all komast her á, að sjá
um, að staða hennar og fyrirkomulag væri öndverðlega nákvæmlega
tiltekið, og á þetta er einnig drepið í nefndarálitinu. Eg skal ekki
reyna til a'ð hafa áhrif á atkvæði þíngmanna í máli þessu, því eg
þykist vita, að hver þegar hefir sína sannfæríngu, en, eins og eg
sagðl víð undlrbriníngsumræbu þessa máls, stöðu nefndinni einúngis
2 vegir opnir, annar sá, að þverneíta og þar með þvergírða fyrir,
að leyfi þetta nokkurn tíma geti gefizt; hinn vegurinn sá, a'ð gjöra
það ekki með öllu ómögulegt, a~ leyfi þetta gæti gefizt, ef aðgeingí-
legir kostir kynni að bjdðast. Nefndin hefir nú valið hinn síðara
veginn, en hvort betra kunni af honum að hljótast en hinum, getur
hvorki nefndin ne neinn enn þá sagt.

Konúngsfulltrúi: Á~ur en þingræðurnar fara leingra fram,
vil eg geta þess, að eg frá minni stöðu hefi ekkert á móti uppá-
stúngum þeim á atkvæðaskranní, sem nefndin og uppástúngumenn-
irnir hafa kornið ser saman um, nl. litero a, d, og f. þar e'ð eg
ætla, ab stjórninni komi það vel, að fá það glöggt se~ af atkvæða-
grelbslunní, hver se meining þíngmanna um þau einstöku atribí máls-

ins, skal eg leyfa mer að biðja hinn háttvirta forseta, að uppá-
stúnguatrlðínu litera b verði skipt þannig: að fyrst se leitað atkvæða
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um fyrri kafla þess fram að orðunum : "yfir höfu'6(ó og síðan um
þessi orð, 'og hvað þá meira kann a'6 standa af greininni; og eins
aI'J uppástúngunni litera g verði skipt lÍ þann hátt: aI'J fyrst se
leitað atkvæða um fyrra hluta hennar fram að orðunum "a~ svo
komnu"; en þar á eptir um þessi orð, og þann hluta greinarinnar
er þar á eptir fylgir. Hvað viðaukaatkvæðið litera h snertir, þá
áhrærir það a'6 ,-ÍSU Í straungum skilníngi ekki málefni þetta, en
þó stendur það að þvf leyti í nokkru sambandi vi~ málið, þar sem
það snertir fisklvciðaabf'erð Frakka her undir landi, og vil eg því
Lita hinu heiðraða þíngi á sjálfs valdi, hvort það vill sty'bja víðauka-
atkvæði þetta eða fella.

E. Ó. Kúld: Eg skal ekki fara' mörgum orðum um, a'6 mæla
fram með víðaukaatkvæði mínu, einkum vegna þess að hinn hátt-
virti konúngsfulltrúi þegar hefir gjört það, en eg vil eímíngls skýra
frá Því, a'6 það, sem kom mer til ab bera það fram, eingan veginn
var grunsemd, heldur reynsla sú, er ver þegar höfum haft fyrir því,
a~ ekki hafa verið ítarlega haldnir samningar þeir, er gjörðir hafa
verið vi'6 útlenda um, hvað lángt frá landi þeir megi fiska. Eg
held nú ekki, að mikinn sjómann þurfi til þess að sjá, hvert óhag-
ræði oss er það, aI'J þessir útlendu fiskarar annaðhvort dragi fiskinn
á fiskímtðum vorum eða þá rett fyrir utan míðin, slægi strax fisk
sinn og beri niður slégíð, og dragi þannig fiskinn, sem sækir aI'J
níðurburðínum, frá því aI'J gánga inn á fiskimið vor ; því bátum
okkar er svo háttað, að ei getum ver á þeim fiskað í þeim veðrum,
sem Frakkar geta verið á miðunum eða rett víð þau; en eg er
sannfærbur um, að þetta kemur meir ar ókunnugleika en af þYÍ, að
þeir vílji skaða oss, því ver Íslendingar verðum aI'J bera þessari
hraustu, síðuðu og frægu þjó~ það, að hún ekki hefir til vor lagt
nema gott eitt, og hinar voldugustu þjóðir hafa jafnan verið oss
sem vinir, því híð sama má segja nm Eíngla, því þeir hafa nú þegar
sýnt, að þeir gjöra ser að skyldu að bæta upp skaða þann, er ver
höfum líðið frá samlanda þeirra hálfu, og hins sama vona eg við
megum treysta af hendi Frakka, sem í mörgu tilliti hafa sýnt sig
oss velvíljaða sem bræður. Enn fremur virðíst mer það mæla fram
með víðaukaatkvæðí mínu, að eg veit, að annað mál er her fyrir
þínginu í smíðum, nefnilega fjárhagsmáli~, og mun þar vera farið
fram á, að 1 eða jafnvel 2 herskip se sett her vi~ strendurnar.
A~ endingu skal eg leyfa mer að biðja hinn háttvirta framsögu-
mann að skýra mer betur, hvort eg hafi mísskilíð, hann í því, hvort
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með ójafnaðartolllnum, sem faríð er fram á í skilyrðunum, sem
nefndin hefir hugsað ser í nefndarálitinu að yrði að níðurleggjast,
ekki er meint, al) hann se tekinn af við skip undir dönsku flaggi.

Framsögumaður : Meiníng nefndarinnar var sú, að skip undir
dönsku flaggi mel) íslenzkum vörum skyldi fríast frá éjafnaðartolli
þessum.

G. Brandsson: Mer þótti það skrítið, sem hinn heiðraði vara-
þíngmaður Snæfellínga gat til, al) þó Frakkar bryti fiskivelðalögln,
mundi þeir gjöra það af ékunnugleika; þetta þykir mer nú ólíklegt,
en þá það væri nú svo, þá yrði það þó a~ vera annaðhvort dönsku
stjórninni eða þá frönsku stjórninni að kenna, að lögin væri þá ekki
birt svo sem vera ber; þetta er mer nú ókunnugt, en það veit eg,
al) Vestfirðíngar hafa kvartað yfir, al) Frakkar hlýddi ekki lögum
þessum, þeir gæti líka her eptir kornlzt hjá a~ brjóta lög þessi, ef
þeir, eins og nefndin hefir sninglð upp á, vildl fyrst ávinna ser her
innlends manns rettindi og setjast her að, og mundi oss þá ekki þykja
góðum Iiðsmönnum of aukið, Þa~ hefir verið talað um það her, að
það væri óvi~urkvæmilegt, al'! kaupmenn, sem verzlun. hafa her á
landi skuli hafa bólfestu erlendis og eyða þar því, sem þeir ábatast
her; þetta er nú alls ekki gott, en þó er hitt enn þá lakara, al) þess-
ir fiskimenn komi svona hreint upp undir landið og dragi fiskinn úr
greipum vorum, og fari svo, án þess ver höfum nein frekari víðsklpti
víð þá; en þessa verst væri þó Þal), ef þeir feingi al'! verka fiskinn
á landi og mel) því margfalda afla sinn, án þess ver hefðum þar
neitt gott af; vil) erum nú ekki þeir einu, sem viljum banda á móti
fiskiverkunarstofnunum Frakka; þjóðfulltrúarnir á Nýfundnalandi
gjörðu það líka hjá ser, og er au\'Jsel) af því, al) þeir hafa ekki á-
lítið það neina hagsmuni fyrir sig, a~ stofnun þessi kæmist þar á.

þal) var talað um það í nefndarálitinu, að ver mundum ekki hafa
kunnáttu til að verka fiskinn eins vel og Frakkar. Eg læt nú þá setn-
íngu liggja á milli hluta, því eg held, al) oss se ókunnugt um, hversu
vel eða illa þeir verka fisk sinn; her á landi held eg einginn hafi
se\'J flskíverkunaraðferð þeirra, en heima hjá þeim er slíkt hulinn
helgidómur öllum nema þeim sjálfum. Hversu ábótavant sem fiski-
verkun vorri kann að vera, þá vita menn þó svo míkíð, al) á Spáni
þykir fiskur vor betri heldur en sá, sem þangað flyzt frá Noregi.
Eg skal nú líti\'J eitt minnast á breytíngaratkvæðí þau, sem eg áskildi
mer, þegar mál þetta var rætt til undirbúníngs. Eins og sjá má af
atkvæðaskrannl, þá hefir nú nefndin geíngíð inn á þau, og eins líka
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þíngrnannsins úr Strandasýslu, sem stefndu öll í sömu átt; munur-
inn á þeim og níburlagsatriðum nefndarálitsins var ekki annar en
sá, að í breytíngaratkvæðunum var skýrara tekin fram meining sú,
sem lá í nefudarálitlnu, svo neitunin er því aubskildari ; en auðvit-
a'b er, að Frakkar geta farið hins sama á leit seinna meir, ef þeim
svo sýnist, þó þeir feingi nú afsvar, og fyrir það var ómögulegt að
girða ; en þá er sú bót í máll, að óskað er eptir; að slíkt verði lagt
fyrir þíngíð til álita, því svo bera menn gott traust tíl konrings vors,
a'b tillögur þess verði teknar til greina, enda væri þýðíngarlaust a'b
leggja fyrir það nokkurt mál, ef menn mætti ekki treysta þessu. Fái
nú þínglð ályktanda vald, eins og óskað er eptir í bænarskránni um
stjórnarbótina, þá verður það a'b eins í þessu máli sem öbrurn, ef
það verður optar lagt fyrir þíngi'b; en fáist það ekki, þá fer um þetta
mál sem önnur, er meðhöndluð eru af ráðgefandi þíngum.

Framsögumaður : Eg vildi vekja athygli þíngsins á því, að hinn
heiðrabl þíngmacur úr Gullbringusýslu hefir gjörsamlega misskilið
þetta í nefndarálitínu ; þar er ekki talað um, að Íslendíngar kynni að
læra að verka fisk af útlendum þjóðum, heldur er það sagt, "a'b út-
lendar þjóðír mundi með betri tilfæríngum, meiri kunnáttu, meiri fj ár-
afla og vínnukröptum geta gjört fiskinn að betri verzlunarvöru en
víð lslendíngar" (G. Brandsson: þá hefi eg skilið það rétt), og er
þetta í nefndaráliti nu eitt meðal annars talið sem ástæða fyrir því,
hve Isjárvert það se að gefa útlendum þjóðum fiskiverkunarleyfi her,
þar e'b það yrði íslenzkri fiskíverzlun til hnekkís (G. Brandsson:
Eg veit, að eg má ekki svara).

Á. Einarsson: Hinn háttvirti 5. konúngkjörni þíngmaður tal-
aði um, a'ð konúngurinn hafi á'bur upp á sitt eindæmi veitt ýms einka-
leyfi, án þess að bera það undir fulltrúaþíng. En samkvæmt tilskip-
un 28. maí 1831 § 4, sem liggur til grundvallar fyrir alþíngistil-
skipuninni, get eg þó varla ímyndað mer, að konúngurinn veiti nokk-
urri þjó'b slíkt einkaleyfi, sem þa'b er, sem Frakkar hafa her beíðzt,
þar sem þeir vilja fá leígða eða keypta ló'b á Dýrafltbl til að verka
á fiskinn, því ló'binni finnst mer hljóta að fylgja eigindómsleg rett.indi,
sem tilskipunin 1831 nefnir í 4. gr. og konúngur hefir lofað að breyta
ekki, án þess að bera það undir þíng. þar sem sami háttvirti þíng-
maður sagðl, að bezt mundi vera, að þíngið þverneitaðl leyfi þessu
nú strax, þá verð eg heldur að mæla með uppástúngu þeirri, sem
nefndin hefir fallizt á í því tilliti; mer finnst einmitt, að það yrði
að vera miklu þægilegra fyrir stjórnina u'b fá það frá þínginn svona
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núna, því annars kynni hún ekki að finna ástæ~lU til a~ bera uppá-
stúngur í þessu efni undir þíngi~ framar. þar sem hinn 5. koming-
kjörni þingmaður var hræddur um, a~ þessar undirtektir þingsins lÍ

málinu, sem nefndin hefir fallizt á, mundi verða hvöt fyrir stjórnina
til að veita leyfi~, ef bænin kæmi fram í öðru formi, þá get eg þó
ekki annað en fmyndað mer, a~ stjórnin muni láta alþíngi njóta þess
fulla rðttar' síns, a~ gjöra ekki út um neitt þvílíkt mal, fyr en þa~
hefir verlð borið undir alþíngl, því maður getur hugsað ser, a~ Frakk-
ar eða aðrar þjóðir bjóM einhver þau hagnaðarboð, a~ stjórninni
fyrir sitt leyti þyki ástæba til að verða Yi~ bæninni einhverra hluta
"egna, og "er getum ekki heldur nú seb fyrir, hvaða áhrif tími og
krfngumstæður kunna að hafa á þetta mál, þegar fram líða stundir.

H. Kr. Friðriksson: Eg skal nú a~ eins tala fátt eitt um
þetta mál; en eg verð þó a~ vera lÍ máli hins háttvirta 5. komingkjörna
þíngmanns, og vil, eins og eg gat um við hina fyrri umræðu þessa
máls, helzt sleppa öllu, sem á atkvæðaskranní er, nema stafli~ b,
aptur að orðunum "yfir höfuð og skílyrðíslanst," vegna þess a~ með
því móti er beinlínis svarað spurningunni, sem stjórnin hefir lagt
fyrir þíngi'ð og sömuleiðis áskorun hinnar keisaralegu frakknesku
stjórnar. Eg get ekki skilið, ab þó a'ð málinu se þannig svarað nú
af þínginu, þá se þar með aftekið, a~ þetta leyfi fáist nokkurn tíma,
þvert á móti liggur spurníngin opin fyrir eins eptir sem áður, og
bæði Frakkar og aðrar þjóðir geta leita'ð þessa leyfis aptur og kom-
i'ð fram með þau hagnaðarboð, er þeir vilja bjó'ða oss í móti. Þa~,
sem hinn háttvirti 3. konúngkjörni þíngniaður sagði, a~ það hefði
illa farið, að hinn 5. konúngkjörni þingmaður ekki flutti ræðu þá yið
undírbiíníngsnmræðuna, sem hann flutti nú, þá getur mer ekki skil-
izt, a~ þa~ gjöri neitt til, þ,'í það er auðvitað, a~ það er ekki nefnd-
aralítíð, sem á að breytast, heldur verður álitækjalið til konúngsins
að lagast eptir þeim níðurlagsatríbum, sem þíngið samþykkir. þar
sem nefndin er að stínga upp á ýmsum skilyrðum, sem alþingi kynni
að vilja veita þetta leyfi með, þá finnst mer þa~ mjög þýMngarlítið
og óþarft, fyrst nefndin, eins og eigi heldur "ar víð að búast, gat
ekki talið upp öll þau skilyrði, sem ætti að vera fyrir leyfinu. Að
þvi er einkaleyfin snertir, þá eru þau einkum veitt ýsmum iðnaðar-
mönnum, og eru í því fólgin, a'ð þeir einir megi vinna það eða það,
en ekki aðrir, og eru slík einkaleyfi "íst veitt af stjórninni, án þess
þa~ se á~ur borið undir þíngin, og slík einkaleyfi mætti telja fiski-
verkunarleyfi þetta (Jón Guðmundsson: Nei). Eg veit nú öllum þykir
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þetta mjog árí'banda málefni, og því virðist mer, a~ menn
ætti eigi a~ gefa stjórninni neitt undir fótinn; og það er hyggileg-
ast a'b fara varlega, og eg se einga velvild eða hyggindi í því, a~
gefa nokkurt vilyrðl fyrir því, sem menn treysta ser ekki til að upp-
fylla lÍ eptir, ef til vill. En þíngíð er líka alveg óbundið, ef Frakk-
ar eða aðrar þjóðir færi fram á þetta mál síðar meir og byði oss
einhver hagnaðarboð.

Jón Guðmundsson: Eg er samdóma hinum háttvirta fram-
sögumanni í því, að það var mjög svo óheppilegt, að hinn háttvirti
5. komíngkjörni þíngmaður ekki skyldi taka til máls vi'ð undírbrin-
Ingsumræðu þessa máls, því a~ þá hefði nefndin haft tækifæri til að
bera sig saman og taka ástæður hans til greina, enda þótt eg reynd-
ar ætli, a~ hún hefði ekki getað fallizt á þær, eða breytt fyrir þær
skoðun sinni, að minnsta kosti ekki í því verulega; en héðan af er
nefndinni og jafnvel þínginu ómögulegt ab gefa athugasemdum hins
heiðraba þíngmanns neinn verulegan gaum. Eg get heldur ekki a~
því gjört, að mer finnst það nokkuð undarlegt, a~ hinn h.íttvirti 5.
konúngkjörni þíngmaöur, sem er vanur að fara svo varlega og finn-
ur svo vafasamt og athugavert að segja skorinort af eður á í öllum
hinum vandasamari málum, skuli nú vilja höggva þenna hnút yfir
þvert, og taka svo hreint af skarið, að hann t. d. "ill láta fella burt
allar uppástúngurnar, nema hina fyrstu, þá sem er undir stafi. b,
Hinum háttvirta 5. komingkjörna þíngmanni þótti það nóg, a~ fara
ekki leingra, en fyrsta uppástúngan bendir til; en hinn helöraðí þíng-
maður Gullbríngusýslu og hinn heiðraði þingmaður Strandasýslu hafa
sýnt fram á, hvernig færi, ef ekki væri leingra farið, nefníl. a~ þií
gæti a~ því rekíð, a~ danska stjórnin neyddist til að leyfa Frökkum
fiskiverkun á Íslandi, ef þíngi'ð hefði ekkert annað gjört víð malíð,
heldur en það, að segja að gömlu lagaakvarðanlmar , er banna út-
lendum mönnum flskíverkun, skyldi standa óbreyttar um aldir og
æfi, og hvað sem í boði væri, og því mætti það aldrei leyfast neinni
þjó~ a'ð verka her fisk, hvað sem væri í bobí ; og sæi þá bæði stjórn-
in og Frakkar af því, að ekki væri til neins að bera rnalíð aptur
upp fyrir þíngíð, Þa~ hefir verið fundið að því, a'ð nefndin skyldi
tiltaka nokkra skilmála, sem hvorki væri heilt ne hálft, og sem ver
hvorki vildum ne gætum gelngið að, ef til kæmi; en nefndin hefir
ekki teki'ð þessi skllyrðí fram í því skyni, a'ð henni þætti þau nóg,
eða yfirgripi allt, sem þau vel mætti yfirgrípa, eður til þess, a'ð ver
geingjum a'ð þeim eintóm um, svona eins og þau. liggja nú fyrir,
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heldur tók nefndin þessi skilyrði fram svona til dæmis og a'b eins
til bendíngar fyrir stjórnina og útlendar þjóNr, til þess að gefa í
skyn, að þau væri meðal þeirra skilyrða, sem ver kynnum að fallast
á; að þessu leytinu get eg eingan veginn áIiti'b þessar bendíngar
þýðíngarlausar, eins og þíngmaburlnn úr Reykjavík sagði. Hinn
háttvirti 5. komingkjörní þingmaður vildi, ao það hefði verið tekið
fram meðal skllyrbanna í nefndarálitinu, að hinir útlendu menn hlyti
a'ð verða þegnar Dana konúngs og íslenzkum lögum þegnlega haðir ;
eg hefi ekkert á móti því, að svo hefði verið gjört, og álít betra,
að þetta verði tekið inn í álítaskjalið til konúngs 1 því mer þykir
þetta verulegt atriðí. þá vildi hinn háttvirti 5. komingkjömí þingmað-
ur, að nefndin hefði ekkert minnzt á áskorun Frakka (V. Finsen:
Nei!) jú, hann sag'ði þa'ð (V. Finsen: Í uppástúngunum I), jll já,
að nefndin hefði sleppt fram af ser a'ð tala um það, og taka það
atriði inn í niðurlagið til atkvæða; en þ,i hef'binefndin leitt hjá ser
aðalkaflann af því ætlunarverki, sem stjórnin lagði fyrir þingið; því
íbrefi raðherrans stendur, að það eigi að segja álit sitt um, fyrst
áskorun hinnar keisaralegu frakknesku stjórnar, og þar næst um það,
hvort hinar eldri lagaakvarðanír, er banna útlendum mönnum a'b verka
her fisk, eigi að nema úr lögum; stjórnin hefir þannig beinlínis lagt
það fyrir þíngið, og eg skil ekki, a'ð þíngíð geti átt reU á a'b leiða
það hjá ser. þa'b hefir verið sagt, a'b í uppástúngunni, staflið d, lægi
sú meiníng, a'ð ver álitum, að "er hernum eingan rett á því íraun-
inni, að málið verði borið undir álit alþingis; en þetta er helber mis-
skilníngur; það er meðfram víburkenníng fyrir það, að stjórnin hefir
borlð rnalíð undir þfngi'b, sem mörgum þótti nokkuð vafasamt eptir
atkvæðagreiðslu þíngsins um frakknesku uppástúnguna 1855; en að
öðru leyti getur eíngínn, sem þekkir alþíngistilskipunina, verið í vafa
um það, eins og þíngmaðurinn úr Strandasýslu benti til, að þar sem
er að ræða sumpart um að breyta gildandi lögum, en sumpart um
veruleg réttíndi og atvinnuvegi landsmanna, þá getur konúngur eða
stjórn hans ekkert af rá'ðið um slík mál, fyr en búi'b er að leita um
þau álits alþíngis. Hinn háttvirti konúngsfulltrúi vildi láta gánga
ser í lagi til atkvæða um orðin undir stafllð g: "eins og hún nú ligg-
ur fyrir"; það hefi eg ekkert á móti, en eg vil þó, að þessi orð hald-
ist, þrátt fyrir mótbárur hins 5. konúngkjörna þíngmanns, því þau
benda til þess, a'b þó menn geti ekki fallizt á áskorun Frakka, eins
og hún er nú, þá gæti það þó korníð fyrir einhvern tíma seinna,
eptir því sem uppástúngan í stafi d. bendir til. A'b ö'bru leyti er
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mer ósldljanlegt, hvernig þíngi~ með nokkru móti getur samrýmt þá
kröfu hins 5. komingkjörna þingmanns og þíngmannsins úr Reykjavík,
a~ samþykkja einúngis stafi. b., en fella allar hinar uppástúngurnar,
-' vm þa~ ætlunarverk. sem stjórnin sj<Ílf hefir lagt fyrir þíngíð ; hún
hefir ekki a'ð eins ne fyrst og fremst beðizt álits þíngsins um, hvort
hinar eldri Iagaákvarðanlr ætti a'ð gilda eður ekki, heldur fyrst og

fremst um áskorun hinnar keisaralegu frakknesku stjórnar, og þar
næst nm lögin; á þessu nui hið heiðraða þíng með eingu móti missa
sjónar; og eg se ekki, hvaða vit eða samanheingi gæti orðið hððan
af í álitsskjalinu til konungs, ef atkvæðin felli eptir því sem þessir
2 þíngmenn leggja til.

Framsögumaður : Eg víldí einúngis benda til þess, að ef
uppástúngan undir staflíð d yrði samþykkt, en orðín undir staflið
g: "eins og hún nú liggur fyrir", felld, þá gæti svo farið, að sum-
um þjó'ðum yrði leyft að verka fisk sinn á íslenzkri léð, en a'ð á-
skorun frá Frökkum gæti þó ekki tekízt til greina, og það er þó
víst ekki meiníng þíngsins.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, verð eg að álíta
ályktarumræðu þessa máls lokið, og skal eg því biðja þíngmenn
gánga til atkvæða, samkvæmt atkvæðaskránni.

Síðan voru atkvæði greidd, og fór það á þessa leið :
a, Á. Einarssonar og G. Brandssonar: samþykkt með 21. at-

kvæði.
b, Nefndarinnar (aptur a'ð orðunum: "se breytt"): samþykkt í einu

hljóði með 22 atkvæðum,
orðíð "yfir höfu'ð« se vi'ð bætt: samþykkt með 11
atkvæðum gegn 9.

e, G. Brandssonar: tekið aptur ; og þar e~ einginn annar þíng-
manna tók það a'ð ser, fell það niður.

d, Ásg. Einarssonar og G. Brandssonar: samþykkt með 20 at-
kvæðum gegn 2.

e, Nefndarinnar: tekíð aptur, og þar e'ð einginn þíngmanna tók
það a'ð ser, fell það niður,

f. Ásg. Einarssonar og G. Brandssonar: samþykkt með 20 at-
kvæðum,

g, Nefndarinnar (aptur að orðunum: "frakknesku stjórnar"): sam-
þykkt með 20 atkvæðum,
orðín : "eins og hún nú liggur fyrir": samþykkt
með 17 atkv. gegn 5.
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h, Víðaukaatkvæðí E. Ó. Kúlds: samþykkt með 1o atkvæðum
gegn 3.

Forseti: þessu næst kemur þá, eptir dagskránni, lagaskóla-
málið til ályktarumræðu.

At k v æ ð a s k r á

í málinu
um stofnun lagaskóla á Íslandi m. m,

a, Nefndin, nr. 1: fi~ 15. gr. í tilskipun 26. janúar 1821 verði
úr lögum numin, að svo miklu leyti hún ákveður, að hinir "dönsku
júrlstar", sem svo eru kallaðir, geti orðið embættismenn á Íslandi,
svo a~ sýslumannaembættin her á landi eigi verði veitt neinum,
sem her eptir les að eins dönsk lög.

b, Nefndin, nr. 2: að sem allrafyrst verði stofnaður kennsluskóli
í Reykjavík handa lögfræðíngaefnum, er 1Í~ur hafi Iokíb burtfar-
arpr6fi við Iærðan skóla, og taki þeir próf í forspjallsvíslndum,
á~ur en þeir taka embættispróf við skóla þenna, og að Í skóla
þessum verði veitt kennsla í heimspekilegri Iögfræðí og Íslenzk-
um lögum og retti.

e, E. 6. Kúld: að kennslan i lagaskólanum fari fram í heyranda
hljéðí, svo a~ óskólageingnum mönnum gefist kostur á a'ð afla ser
þar lagalegrar menntunar, að því leyti þeir hafa faung á.

d, Nefndin, nr. 3: að lögfræðingar þeir, sem tæki embættispróf í
skóla þessum og reyndist hæfir, mætti öMast rett til Iögfræbínga
embætta her á landi, þó með þeim nákvæmari ákvörðunum, er
þurfa þætti.

e, Nefndin, nr 4: a~ kostnaðurinn til fyrte~s lagaskóla allramildi-
legast mætti verða greiddur úr rfkiesjéðnum.

f, hvort þíngið vill senda konúngi þegnlega bænarskrá um þau atriði,
sem samþykkt eru [uppástúnga minna hluta nefndarinnar: að
þíngið eigi einga bænarskrá að senda um þetta mál].

Framsögumaður : Eg get verið faorður um þetta mál, með
því svo lítil mótmæli komu fram gegn áliti meira hluta nefndar-
innar víð undirbriníngsumræðn þessa máls í gær, nema frá hinum
háttvirta 2. konúngkjörna þíngmannt, en sem eg vona, að eg hafi
hrakið fyllilega, og það svo, að hann hafi enda sjálfur fundið það, Þa~
hefir korníð að eins eitt viðaukaatkvæði víð nefndaruppástúngurnar
frá hinum heibráða varaþingmanni Snæfellínga. þa'ð má geta því
nærri, a~ eg tek það nærri mer, a~ geta eigi fallizt á víðaukaat-
kvæði hins heíðraða þingmanns; en það tjáir nú ekki að tala um
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það ; en ef hinn heiðraði þíngmaður hefðí láti~ svo lítið, a~ sýna
mer víbaukaatkvæðí sitt, áður en það kom á atkvæðasknína, þ,í
hefði eg getað, ef til "ill, lagað það svo, ao það hefbl getað kom-
izt að ; en nú er þao svo úr garði gjört, að eptir þvi getur hver
inabur kornið inn i skólann leyfislaust, og setlð þar hálfan tíma og
labbað síðan burt, svo eg vildi óska, a~ hinn heiðraði uppástúngu-
maður vildi taka víðaukaatkvæði sitt aptur; en eg vil gjarnan lofa
honum þvi í nafni meira hlutans, og þa~ finnst mer eiga vel vlð,
að taka það fram i ástæðunum fyrir bænarskránni til konúngs, að
öðrum en stúdentum gefist kostur á að nema lög í skólanum, þó
með leyfi forstöðumanns, og a~ maður dvelji þar, ekki hálfan tíma,
heldur heilan vetur; en hitt get eg ekki fallizt á, að það standi sem
níðurlagsatríðí ; því að það á alls eigi víð,

E. 6. xau. Ef hinn háttvirti (ramsögumaður hefOi haldi~,
að eg stæði nú upp til a~ halda mikla lofræðu yfir breytíngarat-
kvæði mínu, þ,i hefir honum skjátlazt, alíka eins og ef eg hefðí
haldið, að, ef eg hefði sýnt hinum háttvirta framsögumanni víð-
aukaatkvæði mitt, áour þa~ var prentað, að það þá hefði komið í
serlega mjúkar móðurhendur. Mer gekk það eitt meðal annars til,
að eg vildi bera sættárorð milli meira og minna hluta nefndarinnar
en þessi tilraun mín hefir nú ekki getað tekizt. Minni hlutinn tók
fram kostnaðinn .- og það verður heldur ekki varið, að skólinn
kostar ærna peninga, í samanburði víð það, hversu fáir í hann
geingi, þar eð ekki mundu útskrifast fleiri en 5 eður 6 úr lærða
skólanum á ári; hinn heiðraði framsögumaður hefir nú reyndar
þótzt finna galla á þessum reikningi og sagt það gæti komið 7 til
8 stúdentar úr lærða skólanum ár hvert. En ef ver nú tví-, þrí-
eður fjór-sklptnm þessari tölu, nl. að nokkrir fari á prestaskóla nn,
aorir ti lagaskélann, hinir á læknaskólann, og þá enn aptur sumir
:í háskólann i Kaupmannahöfn, þá koma ekki fleiri en svo sem 2
i lagaskólann árlega, eins og minni hlutinn hefir ætlað, og þá verður
hann æðl-Iamennur ; og lagavizka þessara tveggja kostar þá i raun
og veru arikið fe. Ef vðr því fáum þenna skóla, þá vil eg, að "er
höfum öll þau not af honum, sem af honum má hafa, og fyrir því
vil eg, al'! fleirum gefist kostur á a~ læra i honwn, en stúdentum
einum; eg ætlast að vísu ekki til, að þessir menn fái lagaembætti
fyrir það, en samt geta þeir haft hin mestu not af þessari laga-
menntun sinni til svo margs annars, t. a. m. sem alþingismenn,
því þal'! mundi hinum heíðraba framsögumanni víst ekki þykja
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galli á alþíngísmannl, þó hann hefði nokkra þekkíngu á lögum.
Hinum heibraða framsögumanni hefir orðíð þa~ á, a~ misskilja öld-
úngis orðin í viðaukaatkvæðí mínu, og það skyldi menn sízt ætla
honum, sem svo er vel að ser í öllum málfræðisreglurn. Eg hugaabí
ekki, að þessi skóli hefbí eingar reglur eða skólalög, svo að allir
mætti gánga út og inn um skóla þenna; en hitt ætla eg, a~ hann
mætti standa opinn fyrir hverjum almennilegum manni, eins og al-
þínglssalur vor, að minnsta kosti verður hann ei helgari í mínum
augum, þó hann komíst á, en þessi salur er og á að vera í augum
allra sannra Íslendinga, og mun hinn heiðraði framsögu maður eing-
an veginn ætlast til, að honum se lokað, svo einginn megi heyra
á það, sem her fram fer. En mer er ekki svo annt um þetta við-
aukaatkvæði mitt, a~ eg ætli a~ verja það leingur, einkum þegar
hinn helbraðí framsögumaður 10faM svo hatíðlegn, að taka það inn
í áetæðumar fyrir bænarskránni til konungs, því eg trúi svo vel
loforðum hans, að eg er viss um, að hann fóstrar það vel upp og
ber það á örmum ser, þar til hann hefir korníð því á framfæri.

KonúngsfulltTÚi: Þegar eg seinast sendi konúngi bænarskrána
frá alþíngi 1855 um stofnun lagaskóla her á landi, skrifabi eg ekki
annað með henni en það, að eg vísaðí til ræðu þeirrar, er eg heIt
þa~ ár á þínginu, í hverri eg taldi þau tormerki, er mer virtust
vera á því, að stofns etja her slíka stiptun. Stjórninni hefir nú ekki,
eins og þingmönnum er lrunnugt af auglýsíngu konúngs til þíngs-
ins, vírst astæða til þess, a~ verba vi~ bæn þíngsíns í þessu efni;
og veri'> eg a~ telja það víst, ai'>stjórnin hafi fallizt á þær ástæður,
sem eg hafbi tekíð fram, jafnvel þ6 eg heyri nú, a~ hinn heíðraðl
framsögumaður vilji gjöra 1íti~ úr þeim ástæðum, sem færbar hafa
verið móti stofnun lagask6lans. Stjórnin mun nú víst ekki hafa
breytt meiníngu sinni um þetta málefni, og mun eigi heldur breyta
henni af ástæðum þeim, sem taldar eru í nefndaralltínu, því þær
eru í eingu tilliti kröptugri eður meira sannfærandi, en þær, sem
framfærðar voru í bænarskránni frá þínginu 1855. Fyrir mitt leyti
verð eg a~ játa, að mín meiníng er eins mótfallin stofnun laga-
skólans nú, eins og hún var 1855, og nefndarálitið hefir fremur
styrkt en veikt þessa meiníngu mína. Eg get ekki heldur annað
en talið það merkilegt, að S11 af nefndarmönnum, er samið hefir
ágreiníngsáIit mQtfalli() skölastofnunínní, er sá eini lögfróM maður
af nefndarmönnunum. Einginn mun með rðttu geta borið honum á
brýn, a~ hann ekki beri gott skynbragð á lögfræði, og hvað til
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glÍorar lagakennslu heyrir, og því vona eg a'b hinum heiðruðu þíng-
mönnum ekki muni þykja það tiltökumál, þó eg fallist heldur á
meiníngu hans, heldur en hinna 2 meðnefndarmanna, sem eg ekki
veit til a'b hafi lagt sig neitt eptir lögum og réttl, svo að þeirra
meiníng sé serlega takandi til greina í þess háttar málefnum. En
hvað sem um þetta allt er, þá verður það málefni þessu til full-
kominnar fyrirstöðu, og gjörir bæn þíngsins um það öldúngis þý'b-
íngarlausa, að meiri hluti nefndarinnar ekki hefir getað bent á fe
til að stofna skólann fyrir. Meiri hlutinn hefir að sönnu faríð því
á flot, að fe þetta yr'bi tekið úr ríkissjó'bnum, en eg vil benda þíng-
mönnum til þess, að fyrir þessum sjó'b er rammgjör lás, sem meiri
hlutinn ekki hefir lykilinn að. Þíngmenn gæti her í þessu máli
dregi'b dæmi af búna'Oarskólamálinu. Stjórnin vildi gjarnan styrkja
það málefni, en þó vildi hún ekki veita fe til búna'barskólastofnunar
úr ríkissjó'bnum; þar ~imóti tel eg eingin líkindi til þess, að hún
vilji styrkja a'b stofnun lagaskólans, eða álíti hann þarílegan, og því
mun hún enn síður verða fús til þess, að leggja nokkurt fe til hans
úr ríklssjéðnum, og þess vegna tel eg það bæði árángurs- og til-
gángslaust, að þíngíð sendi konúngi bænarskrá um þetta málefni.
Menn hafa áliti'b það mæla fram með lagaskélastofnunínnl, að uppá-
stúngan um hana er komin frá íslenzkum víslndaíðkurum í Kaup-
mannahöfn; en þetta álit er eingan veginn almennt; því margir
hafa lagt það svo út (þ6 eg fyrir mitt leyti ekki vilji gjöra það),
eins og þeir metti lítils bæði þá menntun, er þeir feingi'b geta við
Kaupmannahafnar háskóla, og eins þann styrk, sem þeim er veittur
til að Iðka þar víslndí ; og yfir höfuð held eg, a'b þeir ætti a'b líta
til þess, að þeir af löndum vorum, sem unnið hafa landi voru og
þjó'b vorri mest gagn og mestan sóma, hafa feingi'ð menntun sína
við Kaupmannahafnarhásk61a.

Framsögumaður : Hinn hattvirtl konúngsfulltrúi kvaðst verða
að meta minna tillögur meira hlutans en hins minna, vegna þess,
að minni hlutinn væri lögfróðari. þa'b er satt, a'b hinn háttvirti 2.
konúngkjörni þíngmaður er lögfróðarl en eg og hinn meðnefndar-
nrabur minn; en 1855 "ar einn af hinum lögfró'bustu mönnum lands
þessa framsöguinaður þessa máls, og hann stakk einmitt upp á
hinu sama, sem meiri hlutinn fer nú fram, og get eg sannarlega
ekki skilið, að það se nein meiri ástæða til að tre,}'sta tillögum hins
hríttvírta 2. konúngkjörna þíngmanns nú, en embættisbró'bur hans
1855, og því se eg eigi, hvers vegna meiri hlutinn ætti heldur að
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fylgja skoðun hins háttvirta 2. konúngkjörna þíngmanns, þar sem
hann að eingu hefir hrakið ástæ'ður þíngsins 1855. þá gat hinn
háttvirti komí,ngsfulltrúi þess, að stjórnin mundi eigi vilja kosta
lagaskólann, og dróg dæmi af brinaðarskélanurn, sem ver beiddum
um a'ð fá; en dæmi þetta er eigi heppilega valíð, Því það er mikill
munur á því, a'ð stjórnin kosti búnaðarskóla að öllu, sem er fyrir
almenníng, og ætti að veita bændum almenna menntun, en sem eigi
verður talin óumflýjanleg fyrir þá í sinni stöðu, eður Iagaskéla,
sem stofnaður er til að útvega næga embættismenn, er landið þarf
lí að halda; svo að eg held, að ver þessa vegna þurfum eigi a'ð
kasta voninni frá oss, því eg er viss um, að stjórnin muni líta vel
á þetta mál, þegar hún ser, að Íslendíngum er alvarlega um þa'ð
hugað. þa'ð hefir verið sagt, að bænarskrárnar kæmi jafnan fr~i
stúdentum í Kaupmannahöfn, og það væri eigi næg ástæða, til al'l
halda málinu fram; en meiri hlutinn verður að álíta, a'ð þótt það
se eigi einhlít astæða fyrir nauðsyn lagaskólans og nytsemi hans,
þá verði það fremur a'ð styrkja en veikja rnalíð.

St. Jónsson: Mer sýnist hinn heiðraði þíngrnaður Snæfellínga
verða fyrir of hörðum dómi af hinum heiöraða framsögumanni,
sem víst hefir lagt aðra þý'ðíng í uppástúngu hans, en hann hefir
til ætlazt. Framsögumaður skilur hana svo, að hverjum einum,
sem "ill, se heimilt að hlaupa inn á lagaskólann og heyra þar :í:
kennsluna og hlaupa svo aptur burt, þegar honum sýnist; en þetta
getur mer ekki fundizt rett meiníng. þar á móti ímynda eg mer,
a'ð það se dálítil prentvilla í uppástúngunni eins og hún er prentuð
á atkvæ'ðaskránni; eg held nefnilega að kom man standi ekki rett,
þar sem hún er sett á undan "svo«, en ef hún stæði ~íeptir "svo",
finnst mer meiníngin verða ljósari, og uppástúngan gæti þá ekki
orðíð misskilin og menn gæti þá ekki útlagt hana svo, að hver
einn, sem það kynni að detta í hug, gæti hlaupið inn og út af
lagaskólanum eptir þeirra eigin velþöknan, nema uppástúngan væri
því meir rángskilin og hártogu'ð. Eg vil því styðja þessa uppá-
stúngu og mun gefa henni mitt atkvæðí, með því mer líka finnst,
a'ð samkvæmt henni gefist óskólageingnum mönnum tækifæri til a\')
nota ser af -kennslunni í einn eða hálfan vetur eptir þeirra eigin
vild, sjálfsagt eptir samkomulagi við forstöðumann skólans. þa'ð er
líka augljóst, aG.þetta verður að vera misskilníngur, því í uppá-
stúngunni stendur, að það leyfist einúngis þeim, sem hafa "faung áa
því, að neyta kennslunnar víð skólann; það sjá þó allir, a'ð ef menn
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hafa títua til þe:;s, þá hafa menn faung ii því, a\') skreppa inn í
hús og hlaupa svo út úr því aptur, en það er öðru máli a'b gegna
um þá, sem ætla að menntast af kennslunni. Eg get því ekki fund-
i\') neina astæðu móti því, að þessi uppastringa se tekin inn í nefnd-
ar.íllnð.

Framsögumaður : Mel' finnst það öldúngis óþarft að taka
þessa uppástúngu sem niðurlagsatriði, heldur hefði það átt víð,
eins og eg sagðl aðan, að hún væri tekin fram í 1Ístæ'ðunum; þar
hef'ði· hún átt vel víð, Skólinn verður fremur a'b vera ætlaður þeim
mönnum til náms, sem skólageingnir væri og tæki þar próf til þess
síðar að verða embættismenn, heldur en öðrum, sem að eins vildi
íræbast, og að kenna embættismannaefnum verður a'b vera aðaltíl-
gángurinn með stofnun þessa skóla; en það er jafnframt ekkert lÍ

móti, eptir því sem nefndaralltíð liggur fyrir, að aðrir geti líka
aflað ser þar lagalegrar þekkingar; í nefndarálitinu er eingin ser-
stök ákvörðun 1Í móti því, eptir samkomulagi víð forstöðumann skól-
ans. Aptur á móti sýni:;t svo eptir orðum uppástúngunnar, að allir
geti skroppið inn á skólann svo sem hálfan tíma, og korníð þar
aldrei síðan, Eg ætla ekki að svo stöddu a'b fara fleirum orðum
um þetta, einkum þar eð mer skildist svo, sem hinn heiðraði þing-
maður ætlaði a'ð taka sína uppástúngu aptur. Ef þínglð fellst á,
að uppastúngan verði tekin upp í ástæður nefndarinnar, þá hefi eg,
fyrir mitt leyti, ekkert á móti því.

G. Brandsson: Í hitt hið fyrra komst nefndin, sem þá var sett
í þessu máli, að Iíkrl niðurstöðu og nú; þá átti kostnaðurinn, sem
geingi til Iagaskölans, ab borgast annaðhvort úr ríkissjó'ðnum eða
jafnast niður á landið, en stjórnin gekk inn á hvorugt. Mer finnst
það samt einginn skaðí, a'ð senda bænarskrá enn þá einu sinni um þetta
efni; stjórnin mun hafa vit á, a'b játa eða neita, eptir því sem henni
þóknast. Á þínginu 1855 sagði hinn 1. konúngkjörni þíngmaður,
sem þá var konferenzrá'b Sveinbjörnsson, að þó kostnaðurinn víð lag-
askólann væri ákve'ðinn 2500 ríkis dalir, þá mundi hann stíga til 7000
dala, þegar allt kæmi til, og bar hann fyrir sig reynsluna, eptir því
sem aðrar opinberar stofnanir hefði dregíð til sín. Framsögumað-
urinn í þessu máli í hitt hið fyrra var lögfræ'ðíngur, og var hann
á sama máli og meiri hluti nefndarinnar er nú, en hinn 2. konúng-
kjörni þíngmaður er á annari meiníngu; báðír þes~ir menn eru lög-
fræðíngar og báðlr hafa þeir menntazt í Kaupmannahöfn og hljóta
því a'b tala af reynslu og geta borið um menntunina þar ytra. En
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kann ske það se orðin umfángsmeiri og erfiðari kennsla nú víð há-
skólann en á~ur, svo þab se einúngis afbragðsgafumönnum fært að
komast þar áfram, og þá með því móti a~ þeir hafi nokkur efni til
ab styðjast víð, því margir tala um a~ vera þeirra íKaupmannahöfn
se kostnaðar- og útdragssöm. Eg held enda kunni að vera margar
afvegaleiðslur og freistíngar fyrir' stúdenta þar, sem gjöri þeim lest-
urinn torveldari og seinni, svo þeir kæmist betur á fram her, þar
sem þessar afvegaleiðslur ekki eru svo miklar. Mer sýnist nú t. a,
m. hvað guðfræðíngana snertir, a~ nú hafi reynslan sýnt, að allgób-
ir prestar hafa komið frá prestaskólanum, og munu þeir þó vera mis-
jafnir að gáfum; menn muna þ6 eptir, að sumir þeir, sem fóru ;íður
til háskólans til a~ nema guðfræði, riðu ekki feitum hesti þaðan, held-
ur en lögfræMngarnir gjöra núna, og hafi nú guðfræðískennslan heppn-
azt betur her en þar, hvað er þá á móti því, a~ lagakennslan geti
þa~ líka. Eg er líka einlægt á því, a~ þótt lagamenntunin yrði kann
ske minni her en ytra, þá yrði Mn samt haganlegri og þjóNegri.
Þa~ mun og gjöra stúdentum ytra töluverða fyrirstöðu sumt, sem þeir
eiga að læra þar og öldúngis ekki getur snert Ísland, t.a. m. land-
búnaðarlög Dana, og höfum "er heyrt, að það hafi nægt til a~ gjöra
suma íslenzka stúdenta ræka, ef þeir hafi ekki kunnað þau reiprenn-
andi, enda þó þeir hafi verið vel að ser í öllum öðrum greinum lög-
fræðínnar, og er "on, þ6 mönnum surnl þetta og því um líkt. Eg
'vildi því mikið óska eptir, að ver gætum feíngíð íslenzkan lagaskóla
her, og a~ hann gæti staðizt, sem eg líka vildi vona að yrði, því
núna geta menn ekki fyrirsagt, hvað margir eða fáir í honum mundi
læra. Eg vil nú vona, a~ stjórnin taki vel undir þetta mál, ef htIn
getur orðið sannfærð um nytsemi skólans, og láti sig ekki muna, að
leggja fe til hans; um hitt vil eg minna tala, hvort hún getur orðið
skylduð til þess, þó að stélsgéssaverðlð rynni inn í rfkíssjéðlnn, því
það vitum ver, að lögfræðin var ekki sameinuð kennslunni á Hólum
eða í Skálholti; öðru máli var að gegna um guðfræðískennsluna ;
en hvað sem um þetta er, þá finnst mer eingin hætta að fara þessu
lÍ leit; víð erum þá ekki serlega óvanir neitun, ef ekki tekst bet-
ur til.

Á. Einarsson: Hinn heiðraði þíngmaður Gullbríngusýslu hefir
mí talað í þessu máli og gleður það mig, að eg heyri bónda mæla
fram með innlendum menntunarstofni. þar sem talað er um, að kostn-. .
aðurinn skuli greiðast úr ríkíssjóðnum, þá er eg ekki svo hræddur
um, a~ stjórnin muni hlaupa af ser hornin, hvað þessi fjárútlát snertir,

375



og þtngmaðurínn býst ekki heldur víð því ; mér finnst sú meirung
hafa heldur rutt ser til rúms her á þinginu, a~ menn se heldur að
sannfærast um þörf þessarar stofnunar. Á þinginu 1855 var nefnd-
in, sem þá var kosin í þetta mál, á því, að annaðhvort skyldi þessi
kostnaður greiðast úr ríklssjéðnum eða þíngið jafna honum nið-
ur á landlð. Nú hefir þó stjórnin' sent álitsmál til þíngsíns víðvíkj-
andi því, að þínglð feingi meira skattaníðurjöfnunarfrelsí, en verið
hefir. Kann ske þetta og því um líkt mál hafi gefi~ stjórninni nokk-
urskonar bendíng og hvatt hana til þess að senda þínginu hi~ á-
minnzta álitsmál. Þa~ gleður mig að heyra, hve mlkíð traust hinn
hattvírtl konúngsfrulltl'úi hefir til minni hluta nefndarinnar, en í hitt
eð fyrra var þó annar Iögfröður maður á gagnstæðri meiníngu í
þessu máli; MNr hafa tekið embættispróf í Kaupmannahöfn og feing-
i~ a~ reyna kennsluna vi~ haskölann þar, og lítur svo út, sem hún
hafi breytzt til hins lakara, eptir það sá fyrri Hr þar. Eg man, þeg-
ar skölamallð var her borið upp fyrst á þíng! 1845, að þá saknaði
assessor J. Petursson þess mjög, að uppástúngan um Iögfræðískennsl-
una fekk ekki framgáng.

Þa~ hefir ætíð verið hans lifandi sannfæríng, að Iögfræðískennsla
yrði stofnuð á Íslandi. Þa~ er nú í þessu efni, eins og í öðru, að menn
horfa í kostnaðinn. pað er satt, að kostnaðurinn er nokkuð ískyggi-
legur, en það er vonanda, a'Oþao geti greíðzt úr mörgu þess háttar,
ef víð sjálfir fáum a~ doa fjárhag okkar, og fáum það, er okkur
ber með rðuu. Satt er það, að ver berjum okkur, en hver maður
verður þó að sjá, að í mörgu tilliti er þessi barlömur ekki um skör
fram; en af hverju er þessi fátækt komin? menn segja, að her um
bil 100,000 dala se eytt í landinu í vínfaung ár hvert, og ef 4--
500,000 væri þar að auki eytt í öðrum munaðarvörum, mætti spyrja,
hvort ekki væri gjörlegt að draga víð sig fó'ðri~ SYOsem um einn
sjötta part, og verja þessu fe til einhvers, sem væri gagnlegt fyrir
land og lý~? Ver tölum einlægt um fátækt, en ekki um fávizku.
Forseti þíngsins, sem Hr 1855, skrifaði bréf út um landið að ósk
þíngsins þetta mál áhrærandi, en eg held, a~ flest standi vi~ Sama í
þessu sem fleiru, sem von er, því þeir, sem "ilja gjörast oddvitar að
einhverju, verða sjálfir að vera í broddi fylkíngar, en þeim dugir ekki
a~ segja: "fario þer! ver ætlum að sitja eptir", heldur verða þeir að
segja: »ver förum, korníð þer með oss".

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, er ályktarumræðu
þessa máls Iokíð, og skal eg því biðja þínginenn g:ínga til atkvæða.
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Síðan var geíngíð til atkvæða, og fóru þau á þessa Ieið :
a, Nefndarinnar: samþykkt með 15 atkvæðum gegn 6.
b, samþykkt með 16 atkvæðum gegn 5.
e, E. Kúlds: samþykkt með 12 atkvæðum gegn 8.
d, Nefndarinnar: samþykkt með 18 atkvæðum gegn 4.
e, samþykkt með 17 atkvæðum gegn 4.

Eptir uppástúngu hins 5. konúngkjörna þíngmanns let forseti
fram fara nafnakall um uppástúngu meira hlutans, undir staflið f,
.og sögðu þessir

já:
Guðmundur Einarsson.
Ásgeir Einarsson.
E. Ó. Kúld.

ne i:
R. M. Ólsen.
V. Finsen.
þ. Gudmundeson.

Guðmundur Brandsson.
II. Kr. Fríðríksson.
Jón Guðmundsson.
Jón Hávarðsson.
J. Kristjánsson.
J. Sigurðson.
Kolb. Árnason.
Magnús Andrésson.
Ólafur Sívertsen.
Páll Sigurðsson.
Stefán Jónsson.
H. G. Thordersen.
Var þá staflíðurlnn samþykktur með 15 atkvæðum gegn 7; en

uppástúnga minna hlutans var þá fallin.
Forseti las því næst bænarskrá til konúngs um laun mála-

flutníngsmanna, og "ar hún samþykkt, svo hljöðandí :

þ. Jónassen.
Jón Samsonsson.
P. Petursson.
Vilhjálmur Oddsen.

"Til konúngsl
Í yðar hátignar auglýsíngu 27. maí 1857, II. 7. er alþingi birt,

"a~ nú se ekki neitt því til fyrirstöðu, a~ fyrst um sinn verði settir
2 lögfröðír málaflutníngsmenn víð yfirdóminn, og a~ það álitist hæfi-
legt, að hver þeirra fái 3 eða 400 rdl, árlegan styrk, en með því,
a~ helmíngurinn að eins, eða í mesta lagi 350 rdI., verði greiddur
úr hinum íslenzka sakagjaldsejdðí, og þar stjórnin sjái ser ekki færi
á að útvega neinn meiri styrk til þessa, verði að bíða eptir ítar-
legri uppástúngu frá alþíngi um það, hvernig það verðí feingíð". Í

377



tilefni her af bar varaþingmaður Snæíellfuga upp fyrir alþíngíð upp.í-
stúngu um þetta mál, og kaus þíngíð þegar 3 manna nefnd, til að
taka málefnið til yfirvegunar, ræddi það síðan á 2 aðalfundum og
leyfir ser nú a~ bera upp fyrir yðar hátign álit sitt um það á þessa
leio:

Fyrst athugaði þíngið, hvort ei mundi vera faranda því á flot,
að malaílutníngsmenn þessir yrði 3, en þíngíð getur ei annað en a~-
hyllzt þá skoðun stj6rnarinnar, að þeir verði að eins 2, að minnsta
kosti fyrst um sinn, meðan svo tregt veitir að fá nægilegt fe til
launa þeirra, en þó álítur þíngíð, a~ ei megi veita málaflutníngs-
mönnum þessum étakrnarkað einkaleyfi í einstakra manna málum
(prívat-málum), þar e~ það þykir um of þraungva retti einstakra
manna, sem eiga mál sín undir dömstóli þessum, einkum þegar
málaflutníngsmermirnir eru ei nema 2.

Jafnvel þó þínglð álíti, að þau laun, sem í te~ri auglýsíngu yðar
hátignar eru ætluð málaílutníngsmönnum þessum, í raun og veru ekki
se of mikil, þegar liti~ er til kríngumetæðanna her, einkum þess,
hve dýrt er að lifa í Reykjavík, þá vill þó þíngið heldur raða til, að
laun þessi se lægra ákveðin, en að dráttur verði á þessu nauðsyn-
lega máli, með því að þingið treystist ei til að vísa á fe til launa
málaflutníngsmönnum þessum úr öðrum sjóðum en sakagjuldssjéðn-
um. A~ sönnu var því farið á 110t, að taka fe til viðbétar launa
þeirra úr jafnabarsjdðum amtanna, en þíngið áleit það ógjöranda eins
og nú horfir við, þar e~ sjóðir þessir auðsjáanlega verða fyrir meiri
útgjöldum, en þeir eru færir um að bera, þar eð kostnaður sá, sem
nauðsynlegur er til a~ útrýma fjárkláðanum, verður sjó~Ull1 þessum
næsta tiIfinnanlegur, og ef fjárkláOinn nær að út breiðast meira en
korníð er, verða tekjur þessara sj6~a næsta litlar og óvissar, með
því gjaldstofninn þannig rýrnar og eyðlat. þar á móti komst þínglð
að raun um, eptir að þa~ hafði kynnt ser ástand sakagjaldssjéðsins,
að á honum liggja sum útgjöld, sem virðast fremur óeðlileg, að slík-
ur sjó'ður beri, t. a. m, það, sem úr honum er goldið til að launa
dómendum laudsyflrrðttaríns, þar e~ laun þeirra embættismanna eptir
almennum reglum sýnast eiga að greiðast úr ríklssjöðnum ; enn frem-
ur liggur mí sem stendur það á sakagjaldssjdðnum, a~ hann leggur
Reykjavíkurbæ til þínghús, sem einnig álízt ekki vera fullkomlega
rett; þessum útgjöldum vonar þínglð að bráðum muni verða lett af
sakagjaldssjéðnum, þó það að þessu sinni leiði hjá ser að beiðast
her á breytíngar, ser í lagi af því að þínginu virtist sjó~ur þessi
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mundi fá ár geta - án þess ab þurfa ab skerða höfu~stól hans -
lagt þessum málaflutníngsmönnum árlega 150 dölum meira, en til er
ætlazt í auglýsingunni til þingsins. -- Þíngm komst þannig að þeirri
mðurstöbu ab beiðast þess, a~ yðar konúngl. hátign vildi skipa svo
fyrir, a~ laun þessara málaflutníngsmanna se þeim goldin fyrst um
sinn um 3 ár úr sakagjaldssjóðnum eíngaungu, þannig: a~ hver þeirra
fái til launa árlega 250 rdl. - Þó ab laun þessi í sjálfu ser se
næsta lítil, þá þykí-t þíngi~ sjá fram á, ab þeir her geti aflað ser
nokkurra launa með ýmsum störfum fyrir utan þann dómstól, sem
þeir eru settir vi~; en þar hjá álítur þíngi~ nauðsynlegt að gjöra
þeim sem hægast ab fá þá penínga, sem þeim bera a~ lögum, og
þess vegna af því tilsk, 11. júlí 1800 hefir ei verið ætí~ ítarlega
fylgt, svo á stundum hefir oroi~ dráttur á greiðslu malsfærslulauna
í sakamálum og gjafséknarmálum, þá þykir nauðsynlegt ab taka það
fram, ao þessi laun verði málafærslumönnunum fyrirfram greidd úr
sakagjaldssjóðnum.

Af framanskrifuðum ástæðum leyfir þíngíð ser allraþegnsarnleg-
ast a~ bera þá bæn fram fyrir yðar konúnglegu hátign, að þer allra-
miIdilegast vildíð skipa svo fyrir:

1. (með 14 atkv. gegn 2.) að tveir malaflutningsmenn verðl
skípaðír Yi~ landeyflrréulnn, er se þeir menn, er hafi geing-
i~ undir eitthvert það próf í lðgvísí, er rðttur fylgir til lög-
fræðfngaembættls her á landi.

2. (með 17 atkv. mót 3) að hver þeirra fái til launa 250 rdl.
árlega.

3. (með 19 atkv.) a~ re þetta se fyrst um sinn, um 3 lir, tek-
i~ úr sakagjaldssjéðnum,

4. (með 18 atkv.) a~ það verði síðan borið undir alþíng hvað-
an re skuli fá til launa þeirra, ef það reynist, a'b sakagjalds-
sjó~urinn framvegis ei geti goldið þeim þetta fe.

5. (með 14 atkv. mót 4.) a~ þau málsfærslulaun, sem mála-
flutníngsmönnum verða dæmd í sakamálum og gjafsóknar-
málum, verði greidd þeim fyrir fram úr sakagjaldssjéðnum.

Reykjavík, 28. júlí 1857.

Allraþegnsamlegast.

Jón Sigurðsson. E. 6. Kúld".
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Forseti kvaðst mundu birta dagskr.í ' til næsta fundar SyO fljótt

sem yrði.
Fundi elítíð.

31. júlí - átjándi fundur.
Allir á fundi, nema hinn 6. konúngkjöml þíngmaður, sem "ar

sjúkur.
Þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.

Forseti: þao er nú eins og þíngmönnum er kunnugt, að hinn
lögsklpabí þíngtími er nú liðinn, en mörg mál eptir og það einhver
hin merkilegustu, sem vér allir munum óska að gæti orNo afgreidd.
þetta getur þó einginn kennt þínginu, því það er öllum kunnugt, að
þíngíð hefir neytt allra þeirra krapta, sem það hefir kost á, heldur
er þetta kríngumstæðunum að kenna. Auk þess, að ver erum ætíð
fámennir, og að opt hleðst á einstaka meira, en þeir geta afkastað
á svo stuttum tíma, þá hafa einnig serstaklegar krmgumstæður bor-
íð til nú á þessu þíngí. Eg vil nefna fyrst það, að einúngis 1 af
málum þeim, sem stjórnin lagði fyrir þfngið, var korníð híngað vio
byrjun þíngsins, en hin komu ekki til þíngsins fyr en svo, að ekki
urðu kosnar nefndir í þau, fyr en rúm vika var líðín af þíngtíman-

um. Þannig voru ekki settar nefndir í fjárhagsmálio og jarðamats-
rnalíb fyr en 8. júlí, og í fjárkláoamáIio, sem þó, ef til vill, er hio
vandasamasta málið, varð ekki kosin nefnd fyr en 14. júlí. Þegar
þess er gætt, ao þíng hefir áour verið leingt til 10. ágúst, þó ekki
hafi verið neitt til tálmunar í upphafi þíngtímans, og þegar þar að
auki er hugleitt, að ekki allfá af málum þeim, sem her eru komin
fram, eru ærið umfángsmikil og vandasöm, þá virðíst mer, sem géðar
og gildar ástæður se fyrir, ao leingja þíngtímann í þetta skipti jafn-
vel fram yfir það, sem hann hefir verið vanalega leingdur. Til þess
að geta kornist sem næst um, hversu mikla leingíng muni þurfa,
hefi eg að gætt, hversu lángt helztu málin muni vera kornin, og er
það einkum fjárkláoamálio, sem örðugast veitir. Eptir því sem eg
kemst næst, getur ekki nefndarálitlð í þessu máli orðið btiíð fyr en
seinast í næstu viku eða 8. ágúst; það getur því ekki kornið til um-
ræðu fyr en 11. ágúst, og þegar síðan skal ræða það á tveimur
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fundum, og má vist búast við, að það verði margrætt, og þar eptir
að semja í því álitsskjal eður frumvarp, sem, ef til kæmi, gæti orðíð
að braðabyrgðarlögum, þá er hætt við, að vafningar verði svo miklir
um mál þetta, að því verði varla lokið fyr en 14-15. ágúst. Eg
leyfi mer því að snúa mer til hins háttvirta konúngsfulltrúa og
spyrja hann, hvort umboð það, sem hann hefir af hendi konúngs
vors, ekki leyfi honum að leingja þíngtímann, og ef svo er, hvort
hann þá ekki, með tilliti til þess, sem eg hefi skýrt fril, finni ástæðu
til, að leingja þíngtímann til hins 14. eða 15. í næsta mánuði.

Konúngsfulltrúi: Til andsvar" upp á spurningu hins hátvírta
forseta skal eg geta þess, að eg hefi leyfi til að leingja þíngtímann
um 8 -10 daga, eins og þíngmenn þegar áður hafa feínglð ávísun
um. Eg játa nú að vísu, að ástæður þær, sem hinn háttvirti forseti
taldi fram með leingíngu þtngtímans eru fullgildar, en jafnframt verð
eg að geta þess, að þing þetta hefir tekið að ser fleiri uppástúng-
ur frii einstökum mönnum, en góðu hófi gegnir, og hafa þau mál,
þó ekki se þau umfángsmikil, hlotið að tefja tíma þíngmanna. par
að auki verður það til fyrirstöðu, að þíngtíminn verði leingdur, eins
og hinnháttvirti forseti hefir stúngið upp á, að málin geta þli ekki
komíst með póstskipinu, sem fara á heðan þann 15.í næsta manuðí,
en af þeirri ferð vil eg ekki missa málanna vegna, þar hana má á-
líta einhverja þá tryggustu og áreiðanlegustu, þar sem bæði er skip
gott, og skipsstjóri reyndur og kunnugur sjómaður. Loksins skal eg
geta þess, að mer getur ekki betnr skilízt, en að hin heiðraða nefnd
í fjárldáðamálinu,sem nú þegar hefir unnið svo lángan tíma, og haft
í höndum ser allar þær skýrslur; sem komið hafa fram til leiðbein-
íngar í þessu máli, ætti að vera svo á veg komin, að nefndarálit
hennar gæti orðið tilbúið næsta fimmtudag eða þann 6. í næsta mán-
uði. En með tilliti til þess, að hin konúnglegu mál komu svo seint
til þíngsins, sem hinn háttvirti forseti hefir talið, vil eg upp á vænt-
anlegt samþykki stjórnarinnar leingja þíngtíman til hins 12. næst-
komanda mánaðar.

Forseti: Hinir heiðruðu þíngmenn hafa nú heyrt svar hins
háttvirta konúngsfulltrúa. Eg veit, að ver allir viljum sem mest
flýta þíngstörfunum, og gæti nefndarálitið í fjárkláðamálinu orðið búið
á fimmtudaginn eða föstudaginn í næstu viku, gæti, ef til vill, tími
sá, er hann tiltók, orðið nægur. Eg se því ekki, að ver getum kom-
izt nær, en að gjöra oss að sinni anægba með tíma þann, er hinn
háthirti konúngsfulltrúi tiltók, og það því fremur, sem mer skildist
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á ræðu hans, að hann álíti það eigi frágángssök, að bæta víð 1eða
2 dögum, ef á lægi.

Samkvæmt dagskránni kemur þá til undlrbríníngsumræðu uppá-
stúnga þingmanns Gullbríngusýslu, um sölu opinberra eigna her á
landi.

Let forseti síðan afhenda skjöl málsins framsögumanní, vara-
þingmanni Snæfellinga, og las hann upp álit nefndarinnar, svo hljéb-
anda:

"Alþíngi hefir kosi~ oss undlrskrifaða í nefnd, til að segja álit
vort um uppástúngu nokkra, sem þíngmaður Gullbríngusýslu bar
fram, svo látandi :

að þíngíð riti konúngi vorum þegnlega bænarskrá, og óski
þess í henni, að eingin opinber eign í landinu verði seld,
nema með samþykki alþíngis,

og skulum ver nú stuttlega segja álit vort um hana.
Eins og í uppástúngunni er tekið fram, þá getur einginn láti~

sig það litlu varða, hvernig fari~ er með eignir lands þessa, einkum
nú, þar eð sá tíminn sýnist vera fyrir höndum, a~ ver eigum að
fara a~ hafa meiri afskipti af högum vorum, en verið hefir híngall
til. Þa~ er nú líka talsverður tímí liðinn, síðan Kristján konúngur
áttundi sagði svo fyrir, a~ landíð skyldi sjálft bera kostnað þann,
er leiddi af stjórn þess, enda þ6 það hafi geíngfð svo híngað til,
a~ fjárhagur vor hafi verið samefnaður fjárhag Danmerkur, og a\}
Dönum teljist svo til, eptir reikningum sjálfra þeirra, að þeir verðí
a~ tolla oss á ári hverju. Ver skulum nú ekki að þessu sinni fara
lángt fram í slíka reikninga; allir vita um stölsjarðasöluna, og það,
a~ stjórnin eða konúngur skuldbatt sig þá um leið til, að annast
allar þarfir sk61ans, af því andvírbí jarða þessara gekk inn í ríkis-
sjóMnn; en út af þessu hefir þó boríð, þar sem 11,000 rd. hafa
verið teknir úr kollektusjððnum, til að standast kostnað þann, er
leiddi af flutningi skólans frá Bessastöðum til Reykjavíkur. En enn
ver hefir tekizt til með jarðir þær, sem seldar voru rfklsaðmíral
Hinrek Bjel1ce, og sama er a~ segja um þjó~jarMrnar, eður þær svo
nefndu konúngseignir, hverra andvirði allt hefir runnið í ríkíssjéð-
inn, án þess menn viti, til hvers því fe hefir síðan veríð varið.
Þa\} er hörmulegt til þess a\} vita, hversu sumar af eignum þessum
hafa veríð seldar með litlu verði, eptir a~ stjórnin hefir þ6 verið
búin a~ kosta tíl þeirra ærnu fe. Tökum ver til dæmis Læknisnes
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og nú seinast bískupssetrið Laugarnes. Ver játum þa~ að vísu,
að það hefir verið borið sem astæða fyrir þjó~jar~asölunni, a~ með
henni fjölgu~u sjálfseignarbændur, og að jarðyrkjunni mundi með þessu
fara fram; en ekki hefir alstaðar SlÍ viljað raun á verða, Margir
þeir, er á jörðunum bjuggu, gátu eigi keypt ábýli sín, svo hinir
efnugri urðu hlutskarparí, færðu þessir v~a hvar leigumálann npp
úr forngildunni, og þýngdu þannig á hinum fátæku, sem nú höf'ðu
vi~ miklu lakari kjör að búa ená'Our, meðan jarðirnar voru þjó~-
etgmr. A~ jarðyrkjunní hafi á seinni árum nokkuð fari~ fram,
því nei turn yer ekki, en ver eignum það meir framförum tímans
yfir höfuð, heldur en þjöðjarðasölunnl, þVÍ bæði getum ver talíð
nokkur dæmi þess, a~ sumar jarðir voru mikið endurbættar, bæði
með þúfnasléttun og tringarðahleðslu, á meðan þær voru þjó~eignir,
og svo er hitt eins víst, að síðan [arðyrkjan fór heldur að lifna,
þá hefir hiin ekki komið fram á bændaeignum einnm saman, heldur
bæði á kirkna- ogklaustrajör~um. Af þessu er það ljóst, að þó
þjó'OjarNrnar heíðí nú veri'O öseldar, þá mundu þær á þessum tím-
um hafa teklð álitlegum framfórum og þá undir eins meiru verði
en á~ur.

Þa~ er nú orðin venja að borga öllum hinum hærri embættis-
mönnum laun sín í peningum, og jafnvel hefir verið stúngi'O upp á,
a'O prestar sætti sömu kjörum; en eptir sem ver höfum komizt að,
þ:í munu þeir álíta þetta miklu óhagfelldara en landauratekjurnar.
Þa~ segir sig líka sjálft, að eptir sem landaurar hækka í verbí,
eptir því vaxa tekjur þessar, en peníngarnir falla a~ því skapi,
þarf þess vegna a~ bæta vi~ launin smátt og smátt, ef embættis-
mennirnir eiga ekki a'O verða fyrir of miklum halla. Menn hafa
opt heyrt kvartað yfir, hversu dýrt væri a'O lifa í Reykjavík, og
liggur orsökin til þess her í að miklu leyti. Skyldi nú þeim em-
bættismönnum, sem her ern, einhvern tíma koma til hugar, a'O
flytja burt úr Reykjavík, fá ser jarðir og fara a~ búa, hvar eru
þá þær jarðir her nálægt, sem fáanlegar væri? eru þær ekki flest-
allar orðnar a~ bænda eignum, svo a~ stjórnin yr~i í vandræðum all
rá'Oa fram úr þessu? Hefir ekki sumum sýslumönnum gelngíð full-
erfitt a'O fá ser hæli, síðan þj6~jar'Oirnar voru seldar, og það svo,
að þeir hafa næstum orðíð á flækíngi millum sýslnbúa sinna? Þa~
hefir verið talað um, a~ fjölga læknum, svo sinn yrðí í hverri sýslu,
og gjörum ver rá~ fyrir því, a~ þeir vildi heldur búa en vera bú-
lausir; hvar væri þá jar~ir fáanlegar handa þessum? Þa~ hefir

383



verið talað um að koma upp sjúkrahúsi í Reykjavík, eður nálægt
henni; sumir hafa sagt, a'ð það væri vel tilfallið, að hafa það í
Laugarnesi, af því a'ð húsi'ð þar væri haganlegt til þess, en [örðín
gó'ð til afnota fyrir stofnun þessa. En mí er Laugarnes farið, eins
og allir vita, og ekki víst, að það feingist aptur keypt til þessa
augnamíðs, nema með margfalt meira verðí, en það var selt fyrir.
Sama er a'ð segja um ýmsar jarðir, sem nú eru orðnar bænda-
eignir, að þa'ð er mjög óvíst, hvort þær feingist keyptar aptur, ef
embættismenn vorir þarfnaðíst þeirra, nema má ske með afarháu
verði. þao hefir verið talað um, að stofna búnaðarskdla, og þyrfti
hann því sjálfsagt að vera á haganlegri og göðri jörð, enda hefir
þessa og verið farið á leit víð stjórnina, og hún tekið dauflega
undir það, má ske af þeim orsökum, að hún þykist ekki hafa rá'ð
eður "öl á mörgum góðum og haganlegum jörðum, og yrði þær
þó því færri, sem meira væri selt. Híngað til hefir nú stjórnin
hagað sölunni á þessum eignum sumpart eptir sínum eigin hugar-
burði og sumpart eptir uppáetúngum einstakra manna, og mun það
þá optast hafa verið svo, bæði fyrir henni og þeim, að líta á ein-
hvern, má ske ímyndaðan, stundarhagnað, án þess a'ð skoða, hverjar
aíleíðíngamar gæti orðíð í framtíðinni.

þar sem nú konúngur hefir falið alþingi á hendur, að hafa af-
skipti af serhverju því málefni, er landsins hag varðar, og þjöðín
ber það traust til þess, að það gæti réttinda hennar í einu sem
ö'ðru, þá getum ver ekki annað en ráM'ð hinu heíbraða þíngi til,
að taka til greina framanskrlfaða uppástúngu, og að það riti kon-
úngi vorum þegnlega bænarskrá, í hverri þess verði óskað :

að eingin sala á opinberum eignum í landinu fari fram,
nema á'ður se um það feíngíð álit og samþykki alþíngis.

Reykjavík, 29. d. júlí 1857.

G. Brandsson, E. 6. Kúld, P. Sigurðsson".
formaður. framsöguma'önr.

Framsögumaðu'l': Eg skal því síður leingja þíngræðurnar með
því a'ð fara mörgum orðum um mál þetta, sem eg vona, a'ð allt
það se teki~ fram í nefndarálitinu, sem nauðsynlegt er til a'ð sýna,
að rnalíð se svo mikils varðanda, a'ð um þa'ð eigi þíngíð að senda
konúngi vorum allraþegnsamlegasta bænarskrá.

Konúngsfullt'I'Úi: Vi'ð ínngangsumræðu þessa máls gat eg þess,
að eg áliti uppástúnguna um það óþarfa, því hvorki mælti yfir-
völdin nú fram með sölu opinberra eigna, og ekki heldur veitti
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stjórnin leyfi til hennar, nema má ske í einstöku tilfellum, þegar
kríngumstæðumar gjörðu þ{ll'l nauðsynlegt; en samt sem áður vil
eg nú, fyrst málíð er svo lángt kornið, ekki vera því mótfallinn, al'l
það fái her framgáng. þó vil eg geta þess, að í nefndarálitinu eru .
margar greinir, sem eg ekki get verið samdóma; en af því greinir
þessar eingin áhrif hafa á máli~ sjálft, vil eg ei tefja tímann með
því að taka þær nákvæmar fram. Einasta vil eg óska þess, að
orðin "og samþykki" verði felld úr uppástúngu nefndarinnar; því
orðið "samþykki'( ætti einúngis við, ef þíngið hefði ályktanda vald,
en ekki nú, þar sem það ekki er nema raðgefanda. Eg vona, að
nefndin og þíngíð fallist því heldur á þetta, sem hin sama bendíng
er tekin til greina i öðru máli, sem nýlega er útkljá~.

Framsögumaður : Í tilliti til þess, er hinn háttvirti konúngs-
fulltrúi sagðl, að hann vlldí hafa felld úr orðín : "og samþykki",
þá hefi eg sem nefndarmaður ekkert á móti því, fyrir mitt leyti,
meðan þing þetta einúngis er raðgefanda þíng, en fái það löggjaf-
arvald, breytist þetta sjálfkrafa með öðru fleiru. A~ öðru leyti
vírtlst mer hinn háttvirti lwnúngsfulltrúi ekki mæla annað á móti
bænarskrá i þessu máli en þetta eina, að honum þótti hún óþörf,
þar e~ hvorki stjórnin vildi, ne heldur embættismenn hennar legði
til, að opinberar eignir væri seldar, án þess, a~ sðrdeilíslegar kríng-
unistæður mælti fram með því, og skal eg þar til einúngis svara,
að mer finnst bænarskráin þá ekki vera óþörf, því hún sýnir þá
stjórninni, að þíngíð er einmitt á sömu meiníngu og hún og em-
bættismenn hennar; og þvi heldur getum ver vænt bænheyrslu í
þessu máli.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, verð eg al'l álíta
undlrbúnfngsumræðu þessa máls lokið, og kemur þá, samkvæmt dag-
skránni, til undírbdníngsumræðu Kollektumálið.

Let forseti sfðan afhenda rnalíb framsögumanni, P. Sigurðssyni,
og las hann upp nefndarálítíb, svo hljöðanda :

"Út af uppástúngu einni til þessa alþingis frá her undirskríf-
uðum þíngmanni Rángvellínga, Páli Sigurðssyni, með þeim niður-
lagsgreinum, 1. að i stað hins konúnglega úrskurðar 25. júlí 1844
verði konúngsrirskurður 29. marz 1786 lagður til grundvallar fyrir
reikningum kollektunnar; 2., að hann (konúngurinn) láti samkvæmt
1. atríðlnu leggja fyrir hlð næsta alþíngi greinilegan reikning yfir
allan fjárbag koIlektunnar frá 31. des. 1797, - hefir hil'l beiðraða
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þíng kosið oss undirskrifaða í nefnd til að segja álit vort um þetta
mál, og leyfum ver oss, eptir ítarlegri yfirvegun, a~ kveða upp álit
vort á þessa leið :

Alþíngíð 1855 ritaði konúngi bænarskrá um, að greinilegur og
skipuleg ur reikníngur yrði saminn yfir kollektupeníngana síðan um
árslok 1797, og auglýstur þínginu, og að vísu hefir konúngur svarað
þessari bæn í auglýsíngu til þessa alþíngis 27. maí þ. á. á þá leið:
að málið um kollektupeníngana se fullkomlega útkljáð með kon-
úngsúrskurðl 25. júlí 1844, er ákveður stærð penínga þessara; en
nefndin hlýtur allt um það að vera óbifanlega sannfærð um, að
mest öll tilhögunin með fe kollektunnar frá 1797, enda þótt eingin
þar að lútandi greinileg og áreiðanleg skilríki liggi opin fyrir, er
gefi mönnum kost á, að benda serstaklega á hina ýmsu misbrúkun
fjárins, sð gagnstæð bæði uppruna og tilgángi kollektusjöðsíns og
hinni konúnglegu stofnsetníngu þessa fjár frá upphafi. Eins og ber
með ser sjálft nafnið kollekta (þ. e. samansöfnuð fríviljug samskot
einstakra manna í tilteknu sðrstaklegu augnamiði), þá varð þetta fe
eptir eðli sínu og lagalegum skilníngi yfir höfuð aldrei bnikað til
neins annars en hins upprunalega augnamíðs, en eingan veginn til
neins þess, sem áhrærir almennar ríkis þarfir, eða til að standast
kostnað af þeim framkvæmdum og fyrirtækjum, sem ríkissjóðnum
í öllum öðrum tilfellum er og hefir verio ætlað að standa straum
af. þetta hefir og sjálfur konúngurinn fyllilega víðurkennt og lýst
yfir frá upphafi, eigi að eins með leyflsbrefunum 10. des. 1783 og
15. júlí 1785 til að safna kollektunni í því serstaka augnamiði, a~
þessi með konúngsleyfi samsöfnuðu almennu samskot skyldi vera til
þess að bæta úr bágindum og fjártjóni því, er bæði Skaptafells-
sýslllbúar og aðrir landsmenn, einkum her í suðuramtínu, heíðí
orðið fyrir af völdum jarðeldsins úr Skaptárjökli 1783, heldur
einnig með tveimur konúngsúrskurðum 29. marz og 18. október
1786, Því báoa þessa úrskurði verða menn að álíta hin eiginlegu
stofnunarbréf (Fundats) kollektusjéðaríns, og segir svo fyrir um
hann í hinum síðari úrskurði: "Ere indkomne og i den konqe-
Uge Kasee depouerede til de Skadelidte i Ísland, saavelsom hvad
endnu til disse indkommer og til bemeldte Kasse indbetales, maa
godtgjöres. 4% aarlig Rente fra den Dag af, de derudi ere
deponerede", Af þessum astæðum hlýtur nefndin að vera fyllilega
sannfærð um og álíta. auðsætt, að það geti ekki sta~izt með hinum
"ers taka uppruaá og fyrirfram ákveðna tilgángi kollektusjó~sins ne
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með hinum konúnglegu stofnunarbréfum hans, að verja honum, eins
og gjört hefir verið, til hvers sem vera skyldi, móthverft augnamiði
og stofnun sjóðarlns, og nefndin "'er~ur að álíta, a~ enda sjálfir
konúngarnir hafi ekki getað það,

Reikníngurinn yfir kollektusjöðínn fram til ársloka 1797 var
auglýstur á prenti að tilhlutun stjórnarinnar í lögþíngisbókinni sama
ár, og var þá:
a, sjöðurlnn, sem safnað hafbí verið samkvæmt konúnglegu leyfis-

breti 10. desemb, 1783 handa þeim Skaptafellssýslubúum, sem
urðu fyrir skaða af jarbeldínum, 8,761 rd. 86 sk.

b, almenni sjó~urinn, sem safnað hafði verið samkvæmt konúng-
legu leyfisbrefi 15. júlí 1785 handa þeim á Íslandi, sem höföll
orðið fyrir tjóni af eldgosí, jarðskjálftum o. fl., 39,060 rd. 64 sk.

Kcllektusjéðurinn var þannig um árslokin 1797 samtals 47,822 dalir
54 sk. Til þess tíma vita menn og ekkt til, að neinn af þessu fe
hafi verið varið beinlínis gagnstætt hinum upprunalega tilgángi
þess og stofnunarbréfum kemingsíns. En með komingsúrskurbí 28.
maí 1800 var leyft að verja ar vöxtum kollektusjéðarlns jafnmiklu. ,
og þyrfti að kosta til að mæla upp strandir og hafnir á Islandi, en
þegar búlð var að halda þeim starfa áfram um þrjú ár, þóttist
fjárstjórn ríkisins komin að raun um, að auka þyrfti víð bæði strand-
mælíngamönnum og kostnabí til þess, að verki þessu yr~i fram-
geingt, en rentukammerið áleit, að þann kostnaðarauka yrði að taka
beinlínis úr komings sjöðí. Út af þessu kom kemingsúrskurður 9.
marz 1804 (Lovsaml. for Ísland, bls. 668 - 669), er segir með
berum orðum, að það, sem þurfi meira til strandmælínga á Íslandi
en 1700 ríkisdali árlega, því þetta fe megi taka af vöxtum kollekta-
sjó~arins, skuli greiða ("udredes(l) úr komingssjéðí.

Upp á bænarskrá alþíngls 1855 um þetta mál hefir nú koming-
ur vor í auglýsíngu sinni 27. maí þ. á. virzt að svara á þá leíð :
"a~ málíð um kollektupeníngana se fullkomlega útkljá~ með allra-
hæstum úrskurðl 25. júlí 1844, er akveður, "a~ stærð penínga þess-
ara se til þess tíma 28,165 rd. 24 sk." Í hinni konúnglegu auglýs-
ing segir enn fremur, að ekki hafi virzt nein ástæða til, a~ gefa
þínginu ítarlegri skýrslu um, hvernig kollektupeníngunum hefir fyrr-
um veríð varið, heldur en þá, sem þíngínu var gefin af konúngs-
fulltrúa 1845. þar á móti hefir komingur mildilegast hlutazt til
um, a~ fulltrúi hans á þessu þíngi legðí fyrir þínglð greinilega skýrslu
um, hvernig hjálparsjóN þeim, er stofnaður var samkvæmt á~ur-
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nefndum komings úrskurði 1844 hafi verið varið síðan, og má með-
al annars sjá það af þeirri skýrslu, a~ til byggíngar skólahússins í
Reykjavík hefir verið, varið auk 7,500 rdala af mjölbétasjöðnum, fyrst
4,500 rfkisdölum, og enn fremur 11,000 dölum samkvæmt kornings
úrskurði 2. maí 1845, a~ tiltöldum öðrum útgjöldum, er á þessum
svo nefnda styrktarsj óM hafa verið látin lenda síðan 1844, en þau
útgjöld þykir nefndinni hvorki þörf nð fært að rannsaka, þá er sjó~-
ur þessi ekki nú talinn í te~ri skýrslu stjórnarinnar þar yfir meir en
samtals 15,168 rdI. 49 sk. víð árslokin 1856. A~ öðru leyti ber
skýrslan með ser, að þetta se þær einu eptirstoðvar kollektusjððar-
ins og þó geymslufé (Depositum) í fjárhirzlu ríkísíns.

En þnitt fyrir te~a konúngsúrskurðí 28. maí 1800, 9. marz
1804, 25. júlí 1844 og 2. maí 1845 hlýtur nefndin a~ vera óbifan-
lega sannfærð um og álíta auðsætt, sem fyr er sagt, að hvorki hinn
sérstaki uppruni og ákveðna augnamið kollektusjöðsins, ne hin kon-
únglegu stofnunarbréf hans, er segja með berum orðum, að hann se
og skuli vera geymslufe á vöxtum í fjárhirzlu ríkisins, heimili í
nokkurn máta a~ breyta þar út af, enda ekki konúnginum sjálfum,
að því leyti breytíngin er eða hefir verið móthverf augnamíbí sjó~s-
ins og stofnunarbréfum hans.

M öðru leyti má það vir~ast auöraðíð af skýrslu konúngsfull-
trúa á alþíngí 1845, sem vísað er til í auglýsíngu konúngs til þessa
alþíngis 27. maí þ. á. áhrærandi hversu kollektusjóðnum hafi verið
varið frá 1799 til 1835, að konúngs úrskurðanna af 28. maí 1800
og 9. marz 1804 hefir ekki verið gætt, þegar frá leið. þessir úr-
skurðir leyfa að vísu báðír, að verja vöxtum kollektusjóðslns til
strandmælínga á Íslandi, og hinn síðarí bindur það, sem verja megi,
til 1700 ríkisdala upphæðar, en hvorugur úrskurðurinn heimilar, a~
skerða til þess höfubstélínn, enda má sjá það af tððrí skýrslu kon-
úngsfulltrúa 1845, a~ vextir sjóðsíns gátu ekki numlð meiru, allra-
sízt frá árunum 1806 til 1810 heldur en 1700, til 2000 ríkisdala ár-
lega. Þegar nú þess er gætt, al) þessir 1700 ríkisdalir um þau 16
ár, sem strandmælíngarnar stöðu yfir, þá þeim var lokið, eptir því
sem næst verður kornið, 1816, ekki nema meiru en samtals 27,200 rdl.
en í tððrí skýrslu 1845 segir, að til strandmælínganna hafi
verið varið samtals . 84,111 -
þá er þar af auðraðíð, sem og líka af konúnglega rirskurðínum 25.
júlí 1844 og hinni fyráminnztu skýrslu um eptirstöðvar kollektu-
sjébsíne víð þau árslok, að margfalt meira fe hefir veríð varíð af
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kollektusjöðnum til strandmælínganna, heldur en vöxtunum einum,
eða með öðrum orðum, a~ innstæða sjó~sins hefir verið stórum skert
til þeirra starfa, þvert í móti konúngsúrskurðínum af 1800 og 1804.

Af framanskrifuðum ástæ~um verður nefndin að leyfa ser að
rá~a hinu hefðraða þíngi til, að rita konúngi þegnsamlega bænar-
skrá um:

a, að konúngur leggi fyrir stjórn sína, að láta semja og auglýsa á
prenti nýja reikninga yfir kollektusjébínn frá árslokum 1797,
byggða á þeim skýrslum og reikníngum rentukammersíns um fjár-
hag sjóosins, sem þá 'voru auglýstir.

b, að öllum þeim útgjöldum, sem frá árslokum 1797 hafa verið
tekin af kollektunní, en sem ekki geta komið henni víð eptir
hennar serstaklega uppruna og augnamíðí og hinum konúnglegu
stofnunarbréfum hennar frá 2!). marz og 18. október 1786, verbl
haldið fyrir utan þá reíknínga,

e, ab konúngur allramildilegast hlutist til um, ao kollektusjéburlnn,
samkvæmt þannig löguðum reíkníngum, verði með fullum skilum
viðreistur á kostnað rfklssjéðsins,

Reykjavík, 29. júlí 1857.

Jón Guðmundsson, H. Kr. F1'iðriksson. P. Sigurðsson,
formabur. framsögnmaður''.

Framsögumaður : Eg skal þvf heldur vera fáorður, sem eg
vona, að nefndarálitíð hafi skýrt svo vel fyrir þingmönnum ástæður
þessa máls, ei-ns og unnt er; það tekur skýrt fram, hver höfuðstóll
kollektusjöðsíns hefir verið og augnamíð hans fram að síðustu alda-
mótum. En eptir skýrslum þeim, er stjórnin hefir nú birt þínginu
og sem allar eru byggðar á konúngsrírskurbínum 25. júlí 1844, þá
hefir fokíb mikið burt af höfuðstdl sjó~sins, og það þvert ofan í kon-
úngsúrskur~rþá, er nefndin hefir vitnað til í áliti sínu. Þa~ var óheppi-
legt, að konúngsfulltrúi skyldi segja í skýrslu sinni her á þíngí 1845,
ao auk þeirra útgjalda, sem hann var þá búinn að skýra þíngínu frá,
að brúkab hefði verið af fe kollektunnar til ýmsra útgjalda, og margt
var fjarstætt upprunalegri ákvörðun, sem fenu var safnað til, hafi
verið teknar renturnar af kollektupeníngunum til strandamælfnganna
á Íslandi. þetta var sandur í augun á þíngmönnum, en af því þeir
flestu voru þá svo óvanir þíngdeilum, lðtu þeir rnalíð deeta niður í
það skipti. Menn kunna að segja, að ekki se til neins a~ hreifa
þessu máli, sem stjórnin hefir sagt að nú væri "útkljáð(l, en eg
vona, að það Be þó eigi svo útk7jáð, að þjóðín megi ekki leita rett-
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ar síns, eða kondngsúrskurðurinn 25. júlí 1844 se svo harblæstúr í
lás, að Íslendíngum se ekki full nauðsyn, a'ð fá fram til skoðunar,
hvernig stjórnarníð Danmerkur hefir meðhöndlað þetta geymslufé vort.
:Frá 1797 og til þessa tíma er mönnum með öllu ókunnugt um það,
hvernig höfu'ðstóllinn hefir fokið burt; eg hefi að sönnu feínglð nokkr-
ar skræður - ekki veit eg nú hvaðan þær eru, hvort þær hafa kom-
ið til Vestmannaeyja með læknunum dönsku og hafi slæðzt síðan það-
an upp á land, þar sem landsmenn eiga mesta heimtíng til þessa
fjár. - Af þessum skræðum getum víð samt se\), að fljótt hefir verið
hætt að fylgja skýlausum komingsúrskurðum með umhlrðíng fjár
þessa, og menn sjá einnig, að dönskum kaupmönnum hefir verlð gefin
prernía til að verzla á Íslandi, en því var þá ekki Einglendíngum
og Amerfkumönnum veitt þaðan premia líka, þegar þeir héldu lífinu
í oss skömmu eptir aldamótin á hinum herskan tímum, er þá voru ?
þvf þó við þá mættum deyja fyrir dönskum kaupmönnum, Hr hinum
harðlega bannað að hjálpa okkur um bráðustu lffsnauðsynjar, en ekki
getum við þakkað það Dönum, þó hinir hjalpaði landinu í forboði
þeirra. Sumum IWIln nú a~ þykja fremur djarft af oss a'ð beiðast
þess, a'ð úrskurðurinn frá 1844 se settur til hlíðar, en eg vona samt,
a'ð konúngur vor, og hver sú stjórn, sem vill vera rettlát, gefi þess-
ari bæn gó'ðan gaum, þa'ð er og dæmi til þess, að konringsrirskurb-
um hefir verið breytt, 1. a. m. Möðruvallaréttarbétín, sem var stað-
fest af konungi, en þó ógilti annar konúngur hana, þegar honum
var fullkomlega sýnt, að hún var ólöglega undir komin, svo ab þrátt
fyrir það, sem konúngsfulltníi hefir sagt, álít eg það einga vonar-
leysu, að ætlast til, a\) úrskurðlnum verði breytt; 1855 sagði sá hátt-
virti lwnúngsf1l11trúi, að ekkert fe mundi hafa verið greitt úr kol-
lektusjóðnum nema því að eins, a'ð konúngsrirskurðír væri fyrir því,

Við erum þá báðlr á sömu skoðun, hinn háttvirti konúnfJsfulltrúi og
eg, a'ð stjórnal'rá'ð Danmerkur muni aldrei hafa leyft ser slík stjórn-
arafglöp, en þá úrskurðí hefi eg ekki se'ð, og meðan þeir eru ekki
auglýstir oss, eigum ver fulla heimtíng á, a'ð fenu se varið sam-
kvæmt i1inum serstaka tilgángi kollektunnar.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, verð eg að álíta
undírbúníngsumræðu þessa máls lokið.

Síðan las [orseti upp frumvarp til álitsskjals frá þínginu til
konúnq« um fiskileyfismálið, og var það samþykkt, svo hljóðanda :
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" T iI k 0 nún g s.
Samkvæmt allrahæstum úrskurði 27. maí þ. á., hefir fulltrúi

yðar konúnglegu hátignar gjört alþíngi kunnuga áskorun hinnar keis-
aralegu frakknesku stjórnar um, að mega stofna á Dýrafirði í Ísa-
íjarðarsýslu fiskiverkunarhús, og kvatt þíngíð Í því tilliti til, a'b taka
til íhugunar og gefa álit sitt um, að hve miklu leyti ástæða se til,
a'b veita þegnum útlendra þjó'ba leyfi til þess, að reisa lÍ Íslandi
fiskiverkunarhús og með hverjum kjörum, ef þíngið filllist á það,
samt hverjar breytingar virtist :ístæ~a til a'b gjöra í þessu skyni á
löggjöf þeirri, sem nú gildir um þetta efni.

Í tilefni her af kaus þíngíð 5 manna nefnd til að íhuga. þetta
mál og fékk henni jafnframt í hendur 5 bænarskrár um sama. efni,
með alls 579 undírskriptum , sem þínginn voru sendar úr ýl~lsum
héruðum landsins. Síðan var máli'b rætt á 2 aðalfundum :í lögboð-
inn hátt, og skal mí þíngíð allraþegnsamlegast leyfa ser a'b láta um
það álit sitt í ljósi á þessa leið.

þær lagaákvar'banir, sem gefnar eru í opnu bréfi 18. ágúst og
í tilskipun 13. júní 1787, og sem harðlega banna utanríkismönnum
bæði a'b fiska undir landinu sjálfu og að verka fisk sinn á íslenzkri
ló'b, standa enn í fullu og órösku'bu gildi og hefir hin seinni löggjöf
um Íslenzka verzlun, bæði tilskipun ll. sept. 1816 og lög 15. apríl
1854 haldið spurníngunni um fiskiveiðar og fiskiverkun utanríkis-
rnanna fyrir utan verzlunarmallb og þannig sýnt, að hvorki hefir
stjórnin sjálf ne heldur Íslendingar álitið rá'blegt, að breyta þeim á-
kvörðunum, sem löggjöfin frlí 1786 og 1787 hefir þar um sett. þa~
er líka eindregi'b álit þingsins, a'b með tilliti til landsins núveranda
ásiglwmulags se ekki nein ástæða til að breyta þeirri grundvallar-
reglu, sem löggjafinn hefir fylgt í þessu efni, eða nema það bann rir
lögum, sera þannig liggur á útlendum þjöðum í tilliti til fisklveiða
og fiskverkunar, heldur hlyti það a'b verða landinu til hins mesta
tj6ns og óhagnaðar, ef það væri gjört takmarka- og skilyrðíslaust,

Fiskiveiðamar eru semsé næst kvikfjárræktinni helzti atvinnu-
vegur landsins; en væri híð áminnzta bann numið úr lögum, þá eru
öll líkindi til, a'b voldugar utanríklsþjóbir, sem nú senda skip til
fískíveiða undir landið, mundi nota ser híð þannig gefna leyfi og
jafnvel auka físklveiðamar lángt fram yfir það, sem nú er, þegar
þær ætti kost á a'b verka fiskinn her á landi og gæti jafnóðum sent
hann verkaðan með gufuskipum og öðrum flutníngasklpurn á útlenda
markaði, Þegar nú þess enn fremur er gætt, ao þessar þjóðir hafa
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betri tilfæringar, margfalt meiri fjárafla og vinnukrapta til a'ð verka
fiskinn, og þar að auk stærri og hentugri skip til flskíveíða en Í,,-
lendingar, þá er ekki annað sýnna, en að af þessu mundi Ieiða,
ekki eínringls að fískíveiðar Íslendinga á bátum minnkaði og smá-
eyddist, heldur einnig, að hin íslenzka flskíverzlun gjörsamlega kæm-
íst í hendur útlendra þjó'ða.

En auk þess sem þa'ð hlyti að kyrkja þenna aðalatvlnnuveg
landsmanna og hafa eyðileggjandi áhrif á hina íslenzku fiskiverslun

. yfir höfuð, ef það bann, sem nú liggur ,í útlendum þjól'Jum í áður-
sög'ðu tilliti, yrði numið úr lögum, þá gæti naumast hjá því farlð,
a'ð þa'ð leiddi af ser margfalda óreglu, eða hefði að ö'ðrum kosti í
för með ser afarmikinn kostnað, er þyrfti til að auka lögreglustjórn-
ina alstaðar, þar sem útlendar þjöðír byggði ser fiskverkunarhús við
sjávarsí'ðuna og tæki ser bólfestu; því það yrði ómögulegt fyrir hina
útlendu yfirmenn að reisa nægar skorður vi'ð því, a'ð landsmenn yrðl
ekki fyrir óskunda og yfirgángi í margföldum viðsklptum sínum vi'ð
hina útlendu fiskara og flsklverkunarmenn, auk þess sem það virðíst
miður sæmanda, að fela útlendum þjóðum á hendur, að vernda rett-
indi danskra þegna, eins og það líka mundi valda óþolandi óvissu
og ruglíngl í rettarástandi Íslendinga í vlðskíptum þeirra víð þessa
utanríkismenn, ef þeir ætti a'ð sækja rett sinn í hendur þeirra eptir
útlendum lögum.

Af þessum ástæ'ðum verður alþíngi allraþegnsamlegast að rá'ða
frá því, a'ð hinum nú gildandi lögum, er leggja bann á fiskiverkun
útlendra þjöða á íslenzkri ló'ð, se breytt yfir höfuð, og virðist því
síður nauðsyn til að nema þetta bann þannig úr lögum, sem víð
hllðína á því standa önnur lagaboð (tilsk, 17. nóv. 1786), er gjöra
utanríkismönnum hægra fyrir her en í flestum öðrum löndum, að
setjast her að og vinna innlends manns rðttlndí , og fydr Þ ,i, sem
vilja nota ser þetta leyfi, hverfur það bann, sem löggjöfin hefir lagt
á fiskiverkun útlendra her.

En þó þingið ekki geti fundið ástæðu til, a'ð hin áminnzta lög-
gjöf verði upphafin yfir höfuð að tala, má þó hugsa ser, að þau
hagnaðarboð kynni a'ð koma frá einstökum þjéðum, að það væri á-
stæða til a'ð veita þeim sérstaklegt leyfi til þessa, það er að skilja:
undanþágu frá lögunum, með vissum skilmálum. A'ð vísu ser þíngi'ð
ser ekki fært nú þegar, að tiltaka alla þá skilmála, sem slíkt leyfi
yrði a'ð vera bundið, þar e'ð þeir a'ð nokkru leyti eru undir því
komnir, hve stórkostleg sú fiskiverkunarstofnun ætti að vera, sem
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beðið væri um a~ mega reisa; en þó skal þíngíð, samkvæmt yðar
hátignar allramildasta boðí, leyfa ser a~ minnast á nokkur atriði,
sem, ef svo bæri undir, ser í lagi mundi þurfa a~ taka til greina,
og eru þau þessi: að nýr og ábatasamur markaður opnaðíst fyrir
íslenzkar vörur í því landi, og að öjafnaðartollur á íslenzkum vör-
um, fluttum á Innanríkíssklpum, væri aftekín í löndum þeirrar þjó~-
ar, sem færi fram á að öðlast slíkt fiskíverkunarleyfí ; að slík fiski-
verkunarstofnun og fiskimenn hlutaðeigandt þjóðar mætti kaupa fisk
af Íslendingum og aðrar vörur þeirra, en opnaði þeim á móti aðflutn-
inga og verzlun á ýmsum vörum; að sú þjó~, sem leitar þessa leyfis,
tiltaki fyrirfram stað, stærð og fyrirkomulag þeirrar fiskiverkunarstofn-
unar, er hún vill fá a~ reisa; að slíkir fiskiverkunarmenn yrði að
öllu leyti undirgefnir íslenzkum lögum og stjórn; að lögreglustjórnin
á þessum stöðum væri svo efld og aukin og aðrar þær raðstafanir
gjörðar, a~ þetta mætti virðast í alla staði tryggjanda fyrir réttindi
Íslendínga í víðskiptum þeirra víð þessa utanríklsmenn, án þess þetta
leiddi af ser nokkurn verulegan kostnaðarauka fyrir landið.

Þegar nú er litið til þeirrar áskorunar hinnar keisaralegu frakk-
nesku stjórnar um að mega stofna fiskíverkunarhris á Dýrafirði, sem
fulltrúi yðar hátignar hefir birt þínginu, og hún er borin saman "i~
það, sem her er tekið fram, þá leiðir það þar af beinlínis, að þínglð
getur ekki ráði~ til þess, að það verði í tilefni af á~urnefndri áskor-
un, eins og hún liggur fyrir, gjörð undantekníng frá hinni gildandi
löggjöf um fiskiverkun utanríkismanna á íslenzkri lóð, enda eru ekki
þær bænarskrár, sem til þíngsins hafa komið og fyr er getlð, þvi
meðmæltár. En að hinu leytinu treystir þínglð því, að eins og yðar
hátign hefir nú samkvæmt alþíngístílskípunínní borið þetta mál undir
þíngíð, þannig muni líka yðar hátign framvegis leita álits þingsins
í hverju því tilfelli, sem einhver útlend þjó~ leitar sðrstaklegs leyfis
til fiskiverkunar á íslenzkri lóð. .

Loksins leyfir þíngíð ser allraþegnsamlegast, að biðja yðar há-
tign, allramildilegast að láta hafa nákvæmt eptirlit með því eptir-
leíðís, að fiskimenn útlendra þjóða ekki fiski her nær landinu, en
lög og samníngar leyfa.

Samkvæmt áðursög~u leyfir þíngíð ser allraþegnsamlegast:
1. Að ráða frá því, að þeim núgildandi lögum, opnu bréfi 17. á-

gúst 1786, tilskipun 13. júní 1887 (sbr. lögin 15. apríl 1854),
er leggja bann á fiskiveiðar útlendra þjó~a á íslenzkum míðum,
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og fiskiverkun á íslenzkri léð, se breytt (með samhljóða 22 atkv.)
yfir höfuð (með 11 móti 9 atkv.),

2. Ao beiðast þess, að eingri útlendri þjó'ð verði veitt undanþága
frli lögunum eða sérstaklegt leyfi til a'ð verka fisk á íslenzkri
16'ð, án þess það verði borið áour undir álit alþfngís (með 20
m6ti 2 atkv.).

3. A'ð lýsa því yfir, að þínglð ser ser ekki fært að aðhyllast á-
skorun hinnar keisaralegu frakknesku stjórnar (með 20 atkv.),
eins og hrin nú liggur fyrir (með 17 móti 5 atkv.).

4. Ao biðja yðar konúnglegu hátign að láta hafa nákvæmt eptirlit
með því eptirleíðís, að fiskimenn útlendra þjó'ða ekki flskl her
nær landinu en lög og samníngar leyfa (meo 19 móti 3 atkv.).

Reykjavík, 31. júlí 1857.
Allraþegnsamlegast,

Jón Sigurðsson. P. P2tursson('.

því næst las forseti frumvarp til álitss1tjals frá Pínginu til
7wn1tngs í gufuskipsmálinu, og var það samþykkt, svo látanda :

" T iI k 0 nún g s.

Yðar hátign hefir allramildilegast þólmazt ao láta bera undir
álit alþíngis uppástúngu frá forstöðumanni hins almenna danska
gufuskipareIags, stórkaupmanni P. C. Koch í Kaupmannahöfn, víð-
víkjandi því að koma á reglulegri gufuskipaferð milli Kaupmanna-
hafnar, Færeyja og Íslands.

Til ao íhuga þetta málefni setti þíngio 5 manna nefnd; síðan
var það rætt á 2 abalíundum, og leyfir þíngið ser nú allraþegnsam-
legast að segja um það álit sitt á þessa leíð :

Í ofannefndri uppástúngu hefir stórkaupmaður Koch boðlat til
a'ð láta gufuskip, 3-400 tons (120-160 lestir) að stærð, fara
reglulegar ferðir milli Danmerkur, Færeyja og Íslands 6 - 8 sinnum
á ári, þannig a'ð skipið á leibínnl komi við í Skotlandi, á móti því
að konringssjéðurinn grei'ði ser fyrir ílutníng á póstbréfum á ári

hverju í næstu 5 ár 10,000 rd., og er að öðru leyti gjört ráo fyrir,
ao skipið geti flutt af vörum, sem svari 120 lestum, að pláss verði
á því fyrir 30 ferðamenn og að hver ferð verði gjöro á 7 dögum
milli Kaupmannahafnar og Reykjavíkur, en viðstaðan í Færeyjum og
Skotlandi 1-2 daga á hvorum stað. Loksins er gjört rá'ð fyrir,
að 1 eða 2 af ferðunum verði milli Liverpools og Reykjavíkur.

Í allramildustu auglýsingu yðar hátignar til alþíngis frá 27.
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maí þ. á. II, 3, er nú svo að orði kveðið, ab fyr en ákvarðanir,
samkvæmt beiðni alþingis 1855, um breytíngu :í póstgaungunum
her á landi verði gjör~ar, se nauðsynlegt a~ gjöra fyrst út um það,
hvernig pöstsklpsferðunum milli Íslands og Danmerkur skuli eptir-
leiðís haga, þar sem póstgaungurnar her á landi verða að standa í
sambandi víð te~ar pöstskípsferðír, er alþíng einnig hafði bent til,
og hefir yðar hátign því alítlð rðttast, með því ofannefnd uppá-
stúnga frá st6rkaupmanni Koch var komin til stjórnarinnar, að gefa
alþíngi færi á að segja álit sitt um uppástúngu þessa, áður en
frekari ráðstöfun væri gjörð,

Þíngi~ getur nú ekki annað en áliti~ það mjög æskilegt og
heillavænlegt fyrir land þetta, ef komizt gæti á slík guíusklpsferð,
sem her ræðir um, er gæti haft ómetanleg áhrif á alla framför, yel-
megun og menntun þessa lands, og hlýtur alþíngi því að sínu leyti
allraþegnsamlegast að aðhyllast þessa uppastúngu, er einnig fyrir
Danmörku virðist mikilsverð, að því leyti hún mundi gjöra samband
hennar vi~ Færeyjar og Ísland nánara og eptirlit stjórnarinnar með
þeim léttara. Gufuskípsíerð þessi mundi að öðru leyti koma í stað-
inn fyrir hinar híngaðtílverandí pöstskípsferðlr milli Danmerkur og
Íslands, auk þess ab her með væri einnig korníð á pöstferð milli
Danmerkur og Færeyja, er eigi mun hafa verið áður,

A~ þyí leyti þar næst er spursmál um, hvernig koma mætti
gufuskipsferðum þessum svo fyrir, a~ eptir þeim mætti laga p6st-
gaungur her á landi og að þær að öðru leyti gæti verið haganlegar
fyrir landið, þá hefir stórkaupmaður Koch gjört rá~ fyrir, að skipíð
byrjaði ferðir sínar á vorin, 1. eða 15. marz eða þá í apríl, eptir
því hvort íslaust væri eða ekki í Eyrarsundi og Yi~ Kaupmanna-
höfn, og að það heidi SYO áfram ferðum sínum þangað til seinast í
desember á ári hverju. Þíngi~ verður mí í þessu tilliti að geta
þess, að SlÍ pöstskipsferð héðan til Danmerkur eða útlanda, er virð-
ist sízt mega falla í burtu, eða Iandið vera án, er ferð sú, sem
pöstskíplð híngað til hefir gjört í byrjun marzmánaðar á ári hverju.
Með þeirri Ierð eru frá embættismönnum sendar ýmsar ársskýrslur,
frá verslunarfulltrúum reikníngar þeirra fyrir hið umliðna ár og
eptirstöðvaskýrslur ; panta þá verzlanírnar vörur þær, er með vor-
skipum eiga að sendast híngað, og peníngaávísanir eru sendar til
innkaupa, eins og yfir höfuð peníngavíðskiptí milli einstakra manna
á Íslandi og í Danmörku mega álítast ab vera mest með þeirri
ferð, Enn fremur er þess ab geta, að péstferðír her á landi um
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land allt hljóta a'ð eiga ser stað skömmu eptir nýárið, einkum vegna
ársskýrslna embættismanna, og væri það þá miður hentugt, ef þessar
póstfer'ðir eigi gæti jafnframt staM'ð í sambandi víð ferðir póstskips-
ins he'ðan. Ef nú gufuskiplð ætti að koma híngað stundum ekki
fyrri en í apríl eða maí (því dæmi eru til, að ísinn vi'ð Kaup-
mannahöfn hefir legið þánga'ð til), þá leiddi þar af bæði að menn
færi á mis við þá pdstskípsferblna, er sízt má míssast, og líka a'ð
ferðin yrbi öldúngis óviss, og þíngíð álítur þetta svo mikinn ókost,
a'ð það hikar ekki við a'ð láta allraþegnsamlegast í ljósi þá mein-
ingu, a'ð landinu væri meiri hagur að hinni núverandi vissu póst-
skípsf'erð, þó sjaldgæfari se, heldur en a\) gufuskipsferðunum með
þvílíkri og svo óvissri tilhiigun. Þíngi'ð álítur því nauðsynlegt, að
gufuskipið færi híngað til landsins .- hvort sem það nú legði þá
af stað fr:í Kaupmannahöfn eða annari danskri höfn eða t. d. frá
Liverpool - t, a. m. 20 febrúar, þannig a'ð það ekki síðar en
her um bil í miðjum marzmánuði gæti lagt af stað héðan aptur,
og skal þess getið, að ferðin í febrúar-marz híngað gæti einnig a'ð
því leyti verið hentug, að með þeirri ferð - er kaupmenn mundi
nota til a'ð senda vörur híngað - yrði sunnanlands kornið í veg
fyrir skort á "örum, sem einkum er hætt vlð um það leyti, eins og
kaupmönnum einnig hlyti að koma það vel, að fá skipið híngað
þannig í fyrra parti vetrarvertí'ðarinnar. Gjöri menn rá'ð fyrir, að
skipið fari 8 ferðir á ári, að 4 sumarferbímar í maí - ágúst gæti
átt ser stað á 36 dögum hver, a'ð fyrsta ferðin í febr. - marz og 2
síbustu ferðirnar í október - desember væri gjörbar hver á 42 dög-
um og ferðin í apríl á 39 dögum, að til hverrar ferðar þurfi 7 daga,
eins og í upp.ístúngunní er gjört rá'ð fyrir, a'ð viðstaðan í Kaup-
mannahöfn í hvert sinn yrði 6 dagar, og á Færeyjum, Skotlandi og
Reykjavík samtals á sumarferðunum maí -- ágúst 16 dagar, í apríl-
ferðinni 19 dagar, og á ferðunum í febr. - marz og október-
desember samtals 22 dagar, þá mætti gjöra rá'ð fyrir, að ferbir gufu-
skipsins yrði her um bil þannig:
1. fer'ð frá Kaupmannahöfn 20 febrúar,
2. 3 apríl
3. 12 maí
4. 16 júní
5. 25 júlí
6. 27 ágúst
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7. ferð frá Kaupmannahöfn 2 október, frá Reykjavík, 27 október;
8. - 14 nóvemb. - 9 desemb.;
Af þessum ferðum eru hinar 2 fyrstnefndu einkar áríoandi, 1. ferðin
af þegar töldum ástæðum, og 2. ferðin, í aprílnuínuðí, af því með
því skipi gæti borizt fregnir héðan til útlanda og Danmerkur um
flsklveíðarnar, sem þá er btiið að sýna sig hvort góðar muni verða
eða ekki. Ao öoru leyti álítur þíngíð ao ekki ríði lÍ miklu, hvernig
ferðum skipsins yrði hagað, eða dagar þeir ákveðnir, er það ætti að
fara frá hverjum stað, og er það í þessu tilliti að eins mjög veru-
legt, ao ferðirnar se fast ákveðnar, og ef breytíng á þeim á miðju
ári yrði gjörð, að hún þá yrði auglýst tímanlega fyrir fram, eins og
það að öðru leyti er æskilegra, ao ferðirnar verði fremur 8 en 6 á
ári, þannig að samgaungnrnar yrði sem mestar. Loksins skal þess
í sambandi her vio getíð, að það, ef til vlll, gæti verið skipseiganda
í hag, að fara á leið sinni inn á Eskifjörð í Suður-Múlasýslu, er
eigi lægi mjög lángt úr Ieíðínnl, en bæði ætti skípíð því vissara að
fá nokkurn veginn nægilegt af vörum til flutnínga, til og frá Íslandi,
sem það kæmi víð á fleiri verslunarstöðum og einnig gæti vöru-
flutníngar milli suðurlands og Austfjarða með þessu móti, ef til vill,
á komizt og samgaungur í öllu falli aukizt víð þetta fjarlæga hérað,
þetta atriði leyfir þmgíð ser þannig allraþegnsamlegast að eins að
taka fram sem bendíngu, en ef að því yrðl geingio, yrði Ierðunum
að haga samkvæmt því.

Ao öðru leyti hefir þínginu virzt ástæoa til að bera þá þegn-
legu bæn fram fyrir yðar hátign, ef gufuskipsferð þessi skyldi kom-
ast á næsta ár, eins og uppésningumaðurínn hefir ráo fyrir gjört,
að þá þegar verðí, eptir því sem orðíb getur, hagað póstgaungunum
her á landi samkvæmt ferðum gufuskipsins eins og þær yrðí akveðn-
ar, þángao til frumvarp til reglugjörðar eða tilskipunar um póst-
gaungur her á landi yrði, eins og í allrahæstri auglýsíngu 27. maí
þ. á. II 3, viroist ráogjört, lagt fyrir næsta alþíngi. Alþíngi gjörir
ráo fyrir því sem sjálfsögðu og álítur æskilegast, að aðalpöstmala-
stjórnin í Kaupmannahöfn taki ao ser pöetafgreíðsluna þar, þegar
gufuskipíð kemst .á, og getur þíngio ekki alltíð annað, en ao her á
landi í Reykjavík yrM nauðsynlegt að setja póstrneistara, þegar
pöstsklpsferðunum og p6stgaungunum þannig yrði fjölgao, eða þá
að gefa hlutaðeígandi embættismönnum viob6t til að hafa starfa
þenna á hendi, og kynni, .ef til vill, að verða nauðsynlegt að gjöra
einhverjar ráostafanir í þessu tilliti til braðabyrgða næsta ár, ef
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gufuskipsferðin og fjölgu~ póstgánga kæmist þá á, en hvar um þíng-
i~ eigi álítur þörf að bera fram neinar uppástúngur.

Hvað hin serstöku skilyrði eða uppástúngur snertir, er íbrerum
stórkaupmanns Kochs eru frambornar, er þess að geta, að hann hef-
ir áskili~ ser, a~ smábögglar eða sendíngar, er híngað til hefir verið veitt
m6ttaka í póstkassann eins og bréfum, verbí afhentar skipherranum
á gufuskipinu til flutnings li móti flutníngskaupí, og hefir þínginu
í þessu tilliti virzt astæða til, að stínga upp á, a~ taxti yrbí ákveð-
inn á flutníngskaupi þessu. A'ð því leyti uppéstringumaburlnn enn
fremur hefir gjört þab að skilyrði, a~ skíplb, auk þess a'ð hann fái
10,000 rd!. borgun á ári, hver upphæð þíngið eptir kríngumstæb-
unum eigi getur áliti~ að 5e of há, verði fríað víð hafnar- og lesta-
gjald á Íslandi og Færeyjum, skal þess getið, að líkur eru til, a'ð
gufuskip þetta, sem eptir áoursög~u á að hafa her um bil 120 lesta
rúm til vöruflutníngs á hverri Icrb, muni, ef flutníngskaupíð eigi yrbí
ákve'bi~ of hátt, verða notað mjög af kaupmönnum til vöruílutnínga
til og frá Íslandi, í fyrstu sjálfsagt minna, en smámsaman meira,
eptir því sem leingur Iíbí, og mundu þá þeim mun færri verzlunar-
skip koma til Reykjavíkur. Af þessu leíðír, að það má álíta sjálf-
sagt, ef geinglð yr'ói a'ð ofannefndu skílyrðí, að gjöldin til ríkissjó'ðs-
ins fyrir íslenzk leiðarbréf mundi þar víð lækka að upphæð, reynd-
ar ekki svo míkíð, sem svaraði gjaldinu fyrir ofannefndar 120 lestir
X 8 = 960 lestir (á 2 rdI. = 1920 rd!.), en þó í öllu falli svo tals-
verðu nemi. þar e'ð þíngíð gjörir rá'ð fyrir, að ef alþíngi feingi hlut-
telmínguí ákvör'ðun fjárhagsmála Íslands á líkan hátt og farið hefir
veri'ð fram á á ríkisþínginu, og einhvers konar aðgreíníngur samkvæmt
því ætti ser sta~ á tekjum þeim og útgjöldum, er Ísland ætti að
snerta ser í lagi, gæti eigi sem íslandi víðkomanda talizt meira af
kostnaðínum víð gufuskípsferð þessa, en landinu gæti álitizt a'ðbera
a'ð rettu lagi, með hlíðsjén af því, að ferðir þessar eru gjörðar einn-
ig fyrir Færeyjar og að samgaungur milli Íslands og Færeyja öðru
megin og Danmerkur hinu megin eru eins áríðandí fyrir stjórnina
yfir höfu'ð og þegna hennar í Danmörku, sem hafa víðskipti vi'ð
bræður sína á eyjum þessum - en um hvert atriðí Þíngi'ð a'ð ö'ðru
leyti ei skal hreifa ítarlegri athugasemdum, þar sem eigi er að sjá,
að í því tilliti hafi verið óska'ð álits þingsins - þá vir'ðist það eðli-
legast, a'ð eigi verðí þannig tekinn nokkur partur af borguninni fyrir
guíusldpaíerðína af gjöldunum fytir hin íslenzku leíðarbrðf, og leyfir
þíngíð ser því allraþegnsamlegast að stínga upp á, að gufuskipi'ð
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eigi verði fríat> vit> at> greiða hið umrædda 'lei'ðurbrefsgjald, en at>
þetta samt ekki verði ákveðið af allri stær~ skipsins, heldur t. a.
m. af 80 lestum hverja ferð, eða % lestamims þess, sem haft er til
vöruflutnínga, á 2 rdI. fyrir lestina, en a'ð gufuskipseigandanum þá
á hinn bóginn verði greidd þeim mun meiri borgun, ef eigi tækist
a'ð semja vit> hann öðruvísi, Hvað hafnargjaldið þar næst snertir,
er einnig er furio fram á að skipið fríist við , þá eru í Reykjavík
enn þá eingar eða mjög óverulegar raðstafanir gjörúar til a'ð bæta
höfnina m, fl., en með hafnartaxta. ritgefnum af Innanríkisraðherr-
anum 12. maí 1855, er þar ákYeMú hafnargjald, er venjulegast er
24 sk. af hverri lest, í því skyni a'ð safna fe til slíkra umbóta á
höfninni. Ef nú gufuskip það, sem her ræðir um, ætti að fríast víð
ofannefnt hafnargjald, mundi hafnarsjéðurlnn, sem nú' hefir 4 - 500 rdI.
tekjur á ári, at> líkindum missa 100 - 200 rdl. lÍ ári, en þetta gæti
sjóonum orðið svo mikill hnekkir, ao honum yrbi því seinna fært at>
koma á nokkrum verulegum endurbótum, og getur þíngio því eigi
allraþegnsamlegast lagt til, að skípíð fríist víð gjald þetta. þar á
móti virðíst ekkert vera því til Iyrlrstöðu, a'ð gufuskípíð verði laust
víð önnur aukagjöld vi'ð skípaafgreíðslu í Reykjavík (vatnspenínga,
o. s, frv.); þó vírbíst sjálfsagt, ao undanþága þessi gildi ei um gjald
til yfirvalds ins fyrir áteiknun skipaskjala, samkvæmt lögum 15. apríl
1854, § 8, er ekki virðíst mega svipta hlutaðeiganda emhættismann
án endurgjalds.

Samkvæmt því, er her a'ð framan er talið, leyfir alþíngi ser allra-
þegnsami egast.
I. M láta í ljósi það álit, ao hin umrædda gnfusklpsferð mundi

verba mjög æskileg fyrir Ísland, og ao mæla fram með því víð
yðar konúnglegu hátign, að teori feio verði korníð á, þannig:
a, að ferðir gufuskipsins verM fast ákveðnar og fyrirfram aug-

lýstar.
b, ao ferðum, þessum veröi hagað svo, ao skípíð fari hððan í

fyrsta sinni á ári hverju' ekki seinna en her um bil um míðj-
an marzmánu'ð. ' .

e, ao taxti ver'ði ákv~inn lÍ ííutníngakaupí lÍ bögglum og send-
íngum.

d, að skipio verðí laust vio skipaafgreiðslugjöld í Reykjavík, nema
hafnargjald og gjald fyrir áteiknan skipaskjala, samkvæmt
lögum 15. apríl 1854, § 8.

e, a~ skipio gre~i 2 rílisdala leioarbrefsgjald samkvæmt .lögun
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15. apríl 1854§ 6 fyrir 80 lestir í hverri ferð, eða 2/3 lest-
arrúms þess, er haft verður til vöruflutnínga.

f, a~ skipið, ef því verður vi~ komið án þess a~ raska Ierðun-
um, fari á leið sinni inn á Eskifjörð í Suður-Múlasýslu.

II M bera þá bæn fram fyrir y~ar konúnglegu hátign, a~ póst-
gaungunum her á landi verði, að því leyti því verður við korníb,
til braðabyrgða hagað samkvæmt guíusklpsferðunum, þegar þær
komast á, þangað til frumvarp til reglugjörðar um póstgaung-
urnar her á landi yrN lagt fyrir þíngíð 1859.

Níðurlagsatrlðl I. a, e, e, f, og II. eru samhljóða samþykkt með
21 atkvæðum; og I. b, og d með 20 atkvæðum.

Reykjavík, 31. d. júlímán. 1857.
AlIraþegnsamlegast.

Jón Sigurðsson. V. Finsen((.

Forseti kvaðst mundu birta dagskrá til næsta fundar.
Fundi slítið.

1. ágúst - nítjándi fundur.
Allir á þíngi nema hinn 6. konúngkjörni þingmaður, sem var

veikur. Þíngb6k frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur í dag fyrst til ályktar-

umræðu og atkvæðagreíðslu málið um sölu þjóðjarða her á landi.
Eg hefi láti~ prenta atkvæðaskrá i máli þessu, og vona eg, a~ allir
þingmenn hafi hana fyrir ser.

A t k v æ ð a s k r é

í málinu
um sölu þjöðjarða,

a, uppástunga nefndarinnar: að eingin sala á opinberum eignum
í landinu fari fram, nema á~ur se um það feíngíð álit (og sam-
þykki) alþingis.

b, hvort alþíngi vill senda konúngi þegnlega bænarskrá um þetta
atriði.

Framsögumaður : Eg finn nú einga ástæ~u til að leingja þíng-
ræðurnar um mál þetta. Þa~ einasta, sem mælt var á móti máli
þessu í gær víð undírbdníngsumræðuna, nefnilega að orðin : "og
samþykki", væri felld úr, vill nefndin ekki fara svo fast fram á, eins
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og sjá má af atkvæðaskranní, því orð þessi eru þar nú sett millum
sviga, og ætti þá að sleppa þeim, þegar uppástúngan er borin upp
til atkvæðagreiðslu ; eg vona því, að umræðurnar um mal þetta ekki
verðí langar i dag heldur en í gær víð undlrbriníngsumræðuna,

V. Finsen: Eg fyrir mitt leyti verð a~ álíta bænarskrá þessa
efnis óþarfa, því á seinni árum hefir stjórnin fylgt þeirri reglu, sem
einnig er úttölu~ í fleiri en einu stjdrnarbrðfl , að yfir höfuð ekki
skuli selja neinar opinberar eignir her á landi, og hefir slík sala eigi
heldur átt ser stað nema í mjög fáum tilfellum, þar sem einhverjar
sérstaklegar kringumstæbur hafa talað fyrir því, og er mer enn frem-
ur kunnugt, að optar en einu sinni hafa nokkrir af amtmönnunum
farið fram á slíka sölu, en stjórnin ekki fallizt á, og virðíst mer því
ekki mikil þörf á því að bíðja um þetta. Þa~ kynni enn fremur
virðast að mæla á móti bænarskrá i máli þessu, eins og það nú liggur
fyrir, að með henni er eins og gjört rað fyrir, að landið beri sig
sjálft, en eg get reyndar ekki fyrir mitt leyti alttíð, þó aðgreíníngur
á fjárhag landsins ekki eigi ser enn stað, að það se neitt á móti
þvf, a~ líta samt a~ nokkru leyti í þá áttina, og þar að auki getur
það undir öllum kríngumstæðum ekki annað en verið til tryggingar,
að slík mál se yfirveguð sem bezt, og fyrir þessa sök ætla eg a~
gefa atkvæði fyrir uppástúngunni, þegar orðunum "og samþykki" er
sleppt úr, en samt þvi að eins a~ eg jafnframt gjöri rá~ fyrir, að
bænarskráin verðí orðuð nokkuð gætilegar og hógværl,egar en nefnd-
aralítíð, og sumu hverju úr nefndarálitinu sleppt, sem mer finnst
ónau'ðsynlegt til þess a~ færa astæður fyrir uppástúngunni, sem í því
verulega á a~ miða til að útvega tryggíngu vi~ sölu opinberra eigna.

Framsögumaður : Eg þarf ekki a~ svara hinum háttvirta 5.
konúngkjörna þingmanni mörgu upp á ræðu hans. Mer virtist hún
fara i líka átt og ræða hins háttvirta konúngsfulltrúa í gær, því
einnig hinum háttvirta 5. konúngkjörna þingmanni þótti bænarskráin
óþörf; en eg get ekki í dag, heldur en í gær, látíð mer skiljast, að
svo se, því, eins og eg sagði víð undírbriníngsumræðu þessa máls,
getum ver þvi fremur vænzt bænheyrslu hjá stjórninni, sem bænar-
skráin fer fram lí það sama, er hún vill. A~ amtmennirnir hafi far-
i~ fram á, en stjórnin ekki fallizt á opinberra eigna sölu, efast eg
um að se rett hermt, að minnsta kosti hefir þó nýlega or~i~ undan-
tekning frá þeirri reglu hérna nálægt, og er hinum háttvirta þíng-
manni það eins kunnugt og mer. Þa~ er ekki sprottin upp hjá
nefndinni sú hugsun, að landið beri sig sjálft, heldur hefir stjórn-
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in sjálf gefið tilefni til þess, með því að bera undir þíngið mál,
sem miðar að því, og er þessi hugsun einnig bygg'ð á orðum hins
hasæla konúngs Kristjáns 8., enda eru þess háttar raddir svo
Iáheyrðar her lí þíngí, eins og eg líka ímynda mer, all Danir
mætti verða fegnir a'ð sleppa frá því, all tolla til okkar Íslendínga ár-
lega, eins og þeir nú þykjast og segjast gjöra. Hvað það snertir, ao
bænarskráin verði orðuð gætilega og hógværlega, finnst mer það fyrst
og fremst sjálfsagt, og því næst ætla eg, ab óhætt se all trúa forseta
fyrir því, sem, eins og allir "ita, líka skrifar undir bænarskrána.

G. Brandsson: Hinn háttvirti framsögumaður tók flest það
fram, er eg vildi hafa sagt, SYO eg skal einúngis leyfa mer að drepa
ii eitt atribi í ræðu hins háttvirta 5. konúngkjörná þíngmanns. Hann
sagði, að stjórnin ekki vildi sölu opinberra eigna, nema einhverjar
sérlagar kríngumstæður knýði hana til þess, en mönnum hefir nú
sjaldnast híngall til verið ljóst, hverjar þessar serlegu kríngumstæð-
ur hafa verið, og væri þá víst ekki of gott all fá að vita þær her
eptir, ef slíkar bæri að höndum; eg hefi reyndar heyrt, að stjórnar-
herra Bang hafi 1849 látill þann vilja sinn í ljósi, all hann væri mót-
fallinn sölu opinberra eigna, en vðr vitum þó, all frá því tímabili
hafa verið seldar nokkrar slíkar, og þurfum ver ekki að fara leingra
en til sölunnar á Lambastöllum hðrna í Seltjarnarneshrepp, á veibinni
í Helliránum, og nú alls fyrir skömmu á bískupssetrínu Laugarnesi.
Sannast því her, að það sjá augun sízt, sem nefinn .er næst, því
mönnum mætti þó þetta vera fullkunnugt. Vírðíst mh því eingu
tilspillt, þó bænarskrá um þetta efni se send stjórninni, því se hún
samkvæm vilja stjórnarinnar, verður hún all vera stjórninni kærkom-
in, en se hún ekki samkvæm vilja stjórnarinnar, finnst mer það skylda
þíngsins all láta í ljósi sína meíníngu. Ver vitum, all stjórnarherr-
arnir hljóta að vera ókunnugir því, hvall bezt hagar her á landi, og
fulltrúarnir á rfkísþínginu hafa kvartað yfir hinu sama, og þess vegna
lagt þab til, að alþíngi feingi meira vald, en það hefir, til að ákvella
tekjur og útgjöld landsins, og finnst mer það nú vera í nánu sam-
bandi vill það, sem her er um all ræða ; mætti þeim því vera kær-
komin beíðní þessi. Hvað orðin "og samþykki" snertir, þá hefir
nefndin komill ser saman um það, að "el megi fella orð þessi burtu,
því hún telur sjálfsagt, að verði það, sem her er stúngill upp á,
lagt fyrir alþíngi eptirleíðis, þá muni tillögur þess verða teknar til
greina af stjórninni.

P. Petursson: Hinn heíðrabí þingmaður Gullbríngusýslu drap
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á, að stjórnin ekki mundi selja opinberar eignir nema vegna ein-
hverra serlegra tiIknýjandi kríngumstæða, og af því eg er á sama
máli, þá verð eg að vera á móti því, að bænarskrá se send stjórninni
í máli þessu, því eg get vel ímyndað mer, að stjórnin sjái ser ein-
hvern hag með að selja eignir strax, sem kynni að missast, ef stjórn-
in ætti að bíða með söluna, þangað til briíð værí að bera máli~ und-
ir alþíngi, sem þó yrðí að taka nokkurn tíma, meðan alþingi ein-
úngis safnast annaðhvort ár.

Framsögumaður : Þa~ er auðvitað, að það er hryggilegt fyrir
nefndina að missa atkvæði hins háttvirta 3. konúngkjörna þíngmanns,
og vonast eg ekki eptir því að geta ná~ í hans atkvæði, þó eg reyni
a~ svara honum. Af þeim sðrdeílís ástæðum, er hann heIt stjórnin
kynni að geta haft til þess a~ selja opinberar eignir án þess að bera
það undir álit alþíngis, nefndi hann alls .einga, og verð eg því að
álíta mótbáru þessa lítihæga, og hvað bitt snertir, er hann sagði, að
stjórnin mundi missa af hag á sölunni með því að bíða eptir því,
að geta borið söluna undir alþíngl, þá getur það, að mer vlrðíst,
aldrei staðið á laungu, í hæsta lagi rúmt ár, þar sem alþíngi þó
kemur saman annaðhvort ár, og væri þá bi~ þessi einúngis til þess,
að landsmenn út um landið feingi a~ vita, að salan hefðí átt að fara
fram, og held eg ver þurfum ekki a~ fara leingra en til Laugarnes-
sölunnar, til þess a~ sjá, að einginn skaði væri að því, þó þess hátt-
ar sala á opinberum eignum fari ei fram meb serlegum hraða,

H. G. Thordersen s A~ eg stend upp, kemur eintíngis af því,
a~ mer er farið a~ leíðast, hve opt er veríð a~ minnast á Laugar-
nessöluna, og læt eg þess þá getið, a~ á~ur en þessi jör~ var boð-
in upp í fyrsta sinni, þá var það auglýst í Landstíðíndunum 2. árg.
bls. 155 og bls. 204 s, á. um allt land, og kom auglýsíngin SYO

tímanlega, að hverjir, sem hefði viljað kaupa, gátu snúið ser til full-
trúa sinna, sem um sumarm fóru til alþingis, því uppboðið var ei
ák"eN~ fyr en um þa~ leyti, er þeir allir voru komnir; en þótt eg
ei minnist þess, að nokkur jarðasala her í landi hafi veríð auglýst
svo ítarlega, sem þessi, þá reyndist samt svo, að einginn maður kom
til uppboðsíns, en uppboðshaldarinn mátti hverfa svo frá, að ekkert
boð var gjört í jörðina, og má af þessu sjá,a~ ekki er allt komið
undir þeim umtöluðu auglýsíngum.

G. Einarsson: Eg álít nú, að ekki se til neins að vera al}
elta ólar um þetta mál aptur á bak og áfram, því a~ með því vlrb-
ist mer einúngis a~ menn komist inn á það umtalssvið, sem ekki er

403



unnt a'ð sjá út yfir takmörkin á. Me'ð tilliti til þess, sem hinn hátt-
virti 3. konúngkjörni þíngmaður talaði á'ðan, í þá átt a'ð bera hönd
fyrir höfuð stjórnarinnar, þá fannst mer þar sá höggva, er hlífa skyldi,
því það, sem hann bar fram, gjörir fremur að veikja en styrkja mál-
stað stjórnarinnar í mínum augum.

J. Sigurðsson: þar sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi, og hin-
ir konúngkjörnu þíngmenn hafa talað á þ:i leíð, að bæðí stjórnin og
háyfirvöldin hafi það augnamíð, að selja sem minnst af þjó'ðeignum
landsins, þá þykir mer það bera vel í velbí, að alþíngi styoji að því
sama, því þá þykir mer bezt á horfast, þegar alþíngi hittir upp á,
a'ð bíðja um það, sem stjórnin vill veita, því þá vona eg, að málið
fái göða áheyrslu. En hvernig nú sem álit yfirvaldanna eða stjórn-
arinnar hefir verið á þessu, þá vita menn þó, að jafnan, og eins á
þessum seinustu árum, hefir sala á þjóðeígnum framíarið, hvaða kríng-
unistæður sem því kunna að hafa valdíð ; það er þó meiníng mín,
og mun vera fleiri þíngmanna og annara skynsamra manna, að sala
á þjó'ðjör'ðunum hafi aldreí veríð til ábata fyrir fjárhag landsins yfir
höfu'ð að tala, og landið gat eins vel og betur staðið kostnað af
stjórn sinni og stíptunum, meðan þjó'ðjar'ðirnar voru allar óseldar, en
nú því sfður held eg það gæti nokkurn tíma orM'ð ábati að selja
svo fljótlega þjó'ðjör'ð, að ekki mætti bíða eptir áliti alþingis, því í
því tilfelli mun vera, sem optar, að betri er bíðlund beðin. en brátt
rá'ðin. þar sem hinn héæruverðugl 1. konúngkjörni þíngmaður sagðí,
að ihínu.elðasta alþíngi hefOi verið það kunnugt, að salan á Laug-
arnesi stæði til, þá kannast eg nú lítið viú það, því eg vissi ekki
til, að það mál væri neitt borið her undir þíng, og þó menn heíðí
heyrt um þetta einhverjar övísar spár fyrirfram, þá heit eg, að þing-
menn ætti lítinn rett á, að fara a'ð taka Ser ræðu um slíkt; því kalla
eg svoddan vitneskju fyrir alþíngi sem aðra markleysu; en eg verð
að vera á því, að þetta ætti ekki svo til að gánga, heldur að eing-
in þjóújör'ð yrðl seld, nema með ráM og samþykki alþíngis, ef fáan-
legt væri.

Þ. Jónassen : Eins og eg talabí í þá átt her um daginn vi'ð
ínngangsumræðu þessa máls, að mer þætti það of umboðslags eðlis
til þess að þíngi'ð tæki það til meðferðar, eins verð eg enn að láta
sömu skoðun í ljósi og ítreka það, að eg álít rnalíð liggi fyrir utan
verkahríng þíngsins. þa'ð er nefnilega öllum kunnugt, að alþíngi er
al) eins raðgefanda þíng, en hefir ekkert vald í neinu, sem við-
kemur fjárhag landsins, og meðan svo stendur, kemur þjóújar'ða-
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salan ekki þínginu víð ; en fái nú þíngíð með tímanum rýmri verka-
hríng og því verði gefinn atkvæðlsréttur víbvíkjandí fjárhag landsins
(Skattebevillingsret), þá flýtur það af sjálfu ser, að það fær vald
og atkvæðisrétt í slíkum málefnum og það er, sem her er um að
ræða, og það án þess að biðja um það; því sala á þjó~jör'ðunum
heyrir þá rettilega undir afskipti og samþykki þingsins. þa'ð á ekki
vi'ð í þessu máli a~ vitna til Danmerkur, þar er allt öðru máli a'ð
gegna, þar sem ríkisdagurinn hefir þar löggjafarvaldið í höndum
ser, og því er það í eðli sínu, að sala opinberra eigna þar er borin
undir þíngíð, en her hjá oss er allt öðruvísi ástatt. Alþíngi hefir
ekki öðlazt þenna rett, og getur því ekki neytt hans. Eg get þess
vegna ekki gefið því mitt atkvæði, a~ konúnginum verði send bæn-
arskrá í máli þessu, og það því síður, sem mer getur ekki betur
skilizt, en þínglð með því móti fari fram yfir það, sem það hefir
lagaheimild til, það er að. segja, út yfir sinn lögákve'ðna verka-
hríng.

P. Sigurðsson: Mig furðar reyndar mikið að heyra þvílíkar
ræður,· sem her hafa nú verið fluttar og einkum núna seinast af
hinum háttvirta 2. konúngkjörna þíngmannl, og eg skil ekki, hvers
vegna hann skildi ekki taka ser breytíngaratkvæðl i gær víð undir-
búníngsumræðu þessa máls. það er nú ekki alveg spánýtt, þó þeir
se a~ prédika oss lagamennirnir, að það eða það mallð se of um-
boðslega eðlís til þess a~ þíngi'ð taki það til meðferðar, og það hefir
líka komið fyrir, a~ þó þeir hafi spáð illa fyrir afdrifum slíkra
mála, þá hafa nú þess konar spár ekki ávallt rætzt. þar sem
sagt hefir verið, a~ það væri nógur tími að hreifa þessu máli, þegar
þíngíð væri búi'ð að fá vald á fjárhag landsins, þá er eg nú ekki
á því máli, enda er eg ekki búinn a'ð sjá það vald enn, sem þíng-
inu verði gefið, og veit ekki, nær að því muni koma. Mer getur
ekki skilizt, að þa~ geti verið skaðlegt, þó ver biðjum um þetta
núna, að stjórninni geti annað en verið það sönn ánægja, þegar
ver stefnum einmitt í sömu átt og hún gjörir sjálf, eða þó að ver
látum í ljósi, að ver líka hugsum um eignir landsins og segjum
álit vort um það, Sem landið varðar, Mer getur ekki skilizt, hvernig
því verður korníð heim, að stjórnin muni ekki sinna þessu máli,
en gefa því þó góðan róm, og í þeirri von, að það geti þó skeð,
að konúngur vor taki mildilega undir þetta mál, þótt það se nú
kallað umboðslega eðlis, mæli eg fastlega með því, að bænarskrá se
send komingi í þessu máli.

405



Á. Einarsson: Þa~ er reyndar hryggilegt, að þíngíð hefir mí
þegar misst 2 atkvæði, sem út se~ er um, a~ ekki verða með máli
þessu. Mig furðaði stórum á því a~ heyra, a~ hinum háttvirta 2.
konúngkjörna þíngmanni skyldi virðast mál þetta svo umboðslega
eðlis, að það lægi fyrir utan verkahring þíngsins, en eg hugga mig
víð það, að hinum hæstvirta konúngsfulltr'Úa þótti þó ekki frá-
gángssök, a~ þíngíð tæki rnalíð til meðferðar, og hygg eg þó, að
einginn fari nær um þess konar en hann. Eg man það, að fyrir
nokkrum árum kom her mál til þíngsíns, og það var erfðafestu-
malíð, sem mer getur ekki betur skilizt, en se í mesta máta um-
bobslegt, og því máli var þó hinn háttvirti 2. konúngkjörní þíng-
maður meðmæltur, og því finnst mer hann nú ekki sem bezt sjálf-
um ser samkvæmnr, þar sem hann nú vill hrekja þetta mál út
fyrir verkahríng þíngsins; enda finnst mer það liggja beinlínis í til-
skipun 28. maí 1831, 5. gr., að alþíngi megi taka mál til með-
ferðar, enda þótt umboðslags eðlis se; þetta ser hver heilvita maður,
og sem kann að lesa, á 5. gr., sem eg nefndi, þar sem þessi orð
standa: "e~a ínnréttíngunum forstaða veitt", og því get eg ekki skili~,
hvers vegna menn em að staglast á því, hvað se svo umboðslegt,
að þínglð megi ekki taka það til meðferðar, og hvað ekki, nema ef
umræðurnar um þetta eiga a~ vera æfíngaskóli fyrir þíngmenn, til
a~ læra a~ koma fyrir sig orði. Eg ætlaði ekki ab svara hinum
háttvirta 3. konúngkjörna þíngmanni, þar sem hann sagði, að þær
kríngumstæður gæti að borið, að stjórnin kynni að sjá ser hag við
að selja opinberar eignir her á landi án þess a~ bera það undir
þínglð, því honum hefir líklega orðið mísmælí, og hann vill líklega
eins og eg, a~ salan se landinu í hag.

Þ. Guðmundsson: þa~ veit eg þ6 ekki, hvort hinum hátt-
virta 3. komingkjörna þíngmanni hefir or~ib mismæli, að minnsta
kosti er eg fyrir mitt leyti á því, að drátturinn á sölunni geti, ef
til vill, orðíð skaðlegur, því eínmjtt fyrir biðina, getur vel verið,
a~ kaupandi hiki víð a~ borga eignina eins háu verði, og hann
hefði annars gjört, hefði hann mátt gánga að kaupunum strax. þar
sem menn hafa furðað sig á því, að hinn háttvirti 2. komingkjöml
þíngmaður ekki hafi tekið ser breytíngaratkvæðí um, a~ eingin bæn-
arskrá verði send til konúngs, þá finnst mer það nú ekkert undar-
legt, því eptir atkvæðaskranní stendur enn vi~ b opið fyrir að segja
j,i eða nei um þetta atrlðl, eptir því sem hver vill. Eg ætla mer
ac greiða atkvæði mitt gegn nppéstúngu nefndarinnar.
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Framsögumaður : Þa~ heyrist þá ein röddin enn, sem lætur
það á ser skilja, að þeir se a~ smá-týna tölunni, sem gefa muni
uppástúngum nefndarinnar í þessu máli atkvæði sitt, og þó þetta se
nú í sannleika hryggilegt, verður samt nefndin að bera þenna kross,
sem á hana er lagður, og uppástúngur hennar verða að standa og
falla sínum herra, eins og hvað annað. Eg skal játa það, a~ eg
ætlaði nú ekki a~ svara optar í máli þessu, því mer þykir eitthvað
leiðinlegt a~ tala yfir dauðum, að eg komist svo að orði, því þeir,
sem talað hafa nú '"i~ ályktarumræðn málsins, mega ei svara mer,
samkvæmt nlþíngistilsklpunlnnl, og þess vegna skal eg nú ekki vera
fjölor~ur. Ástæou hins háttvirta 4. konringkjörna þíngmanns er
hrundið í nefndarálitinu. HYa~ snertir astæður hins háttvirta 2. kon-
úngkjörna þíngmanns, nefnilega þær, a~ máli~ se of umboðslega eðlis
til þess a~ þíngíb fjatli um það, þá hefir nú hinn heiðraði þíngmaður
Strandasýslu, þó hann se bóndi, bent honum á lagastað fyrir þYÍ, að
það muni þó ekki vera SYOfjarlægt, a~ þíngið megi taka önnur eins
mál, og þetta er, til meðferðar. Mig furðaði annars á því, a~ þessi
háttvirti þingmaður skyldi núna fyrst eins og vakna af draumi, og
fara nú fyrst a~ reyna til að hrinda þessu máli einnig með svo létt-
vægrl ástæðu, að alþíngi hafi enn ekki Ielngíð neitt vald eða yfirráo
yfir fjárhag landsins, en þessar astæður eru nú léttvægar og lítt brúk-
andi nema fyrir þá, sem vilja, ao þjóðelgntr se seldar á sama hátt
og a~ undanförnu hefir víð geingizt, og se það vilji þeirra þíng-
manna, sem mælt hafa á móti þessu máli, þá skal eg játa, að eg
get ekki ætlazt til, ao þeir hinir sömu gefi uppástúngum nefndar-
innar atkvæði sín.

St. Jónsson: Það hefir verið talað um, að þjóðeignir muni
ekki verba seldar, nema einhverjar sérstaklegar kríngumstæður komi
fyrir, og a~ þær hafi ekki heldur verið seldar með öðru móti ab
undanförnu, nú á seinni árunum; en þessar sérataklegu kringumstæð-
ur eru ekki tilteknar hverjar se, en fyrst þær hafa komíð fyrir og
valdið sölunni, SYOgetur það allt eins átt ser stað .enn, og því finnst
mer sú ástæða á móti því, a~ senda bænarskrá til konúngsins, ógild.
Mer getur annars ekki skilizt, að svo brýna nauðsyn beri til a~ selja neina
þjó~eign, eða maður þurfi ab hrapa svo að því, að það megi ekki drag-
ast milli þínga, því þegar þíngi~ kemur þó saman annaðhvort ár, þá
gæti drátturinn aldrei orN~ leingri en hálft annað ár, og hygg eg það
varla muni geta orðið skaðlegt fyrir Iandið. Hvað því vi~ víkur,
~ bænarskráin til konúngs verð] hógværlega orðuð, þá álít eg það

407



nú bæði æskilegt og sjálfsagt, en mer virðíst ekki tími til a~ tala um
það núna, því menn verða að gefa atkvæði sitt, aður en búi~ er að
semja bænarskrána ; það kemur þá fyrst til að tala um það, þegar
búi~ er að semja hana og forseti ber hana undir þíngíð til a~ leita
samþykkis þess um það, hvernig bænarskráin eigi að vera. orðuð,

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, er þessari ályktarum-
ræðu Iokíð, og verður nú geínglð til atkvæða samkvæmt atkvæða-
skránni.

Var síðan geinglð til atkvæða og fellu þau þannig:
a, uppástúnga nefndarinnar (eptir a~ orðin "og samþykki" voru tek-

in aptur af nefndinni og þar með burt fallin, þar eð einginn tók
þau upp) samþykkt með 19 atkvæðum gegn 3.

ll, sömuleiðis, samþykkt með 19 atkvæðum gegn 3.
Forseti: þessu næst kemur til ályktarumræðu og atkvæðagreiðelu

málið um kollektusjóðinn. Eg hefi láti~ prenta atkvæðaskrá ímál-
inu, og vona eg hver þingmaður hafi hana fyrir ser.

Atkvæ~askrá
í málinu

um kollektusjéðínn.
a, Nefndin: að konúngur leggi fyrir stjórn sína, að láta semja og

auglýsa á prenti nýja reikninga yfir kollektusjéðinn frá árslokum
1797, byggða á þeim skýrslum og reikníngum rentukammersins
um fjárhag sjóðsins, sem þá voru auglýstir.

b, sama: a~ öllum þeim útgjöldum, sem frá árslokum 1797 hafa
verið tekin af kollektunní, en sem ekki geta korníð henni vi~
eptir hennar serstaklega uppruna og augnamiði, og hinum kon-
únglegu stofnunarbréfum hennar frá 29. marz og 18. oktbr.
1786, verði haldið fyrir utan þá reikninga. .

e, sama : a~ komingur allramildilegast hlutist til um, að kollektu-
sjöðurínn, samkvæmt þannig löguðum reikníngum, verði með full-
um skilum viðreistur á kostnað ríkissjó~sins.

d, hvort alþíngi -víll senda konúngi þegnlega bænarskrá um þau at-
riM, sem samþykkt eru.
Framsögumaður : Eg get verlð því faorðarl að svo komnu

máli, sem einginn mælti móti nefndarálitinu við undírbúníngsumræb-
una, og eingin breytíngaratkvæðí eru fram komin, svo að uppástúng-
ur nefndarinnar eru einar og óbreyttar á atkvæðaskránni.

Þ. Guðmundsson: Mer heyrðist ígær við undírbriníngsumræðu
þessa máls,sem hinn heiðraði framsögumaður beri kvíðboga fyrir
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þvi, a~ konúngur mundi eigi vilja breyta úrskur~inum 25. júlí 1844;
eg verð nú líka að bera kvíðboga fyrir því, að konúngur muni eigi
álíta tign sinni samboðið, að 6gilda verk síns hasæla föður, sem þar
að auki var eínvaldskonríngur, og eg vil spyrja hina heiðruðu þíng-
menn, hvort þeim þyki tilhlýðilegt, enn á ný og þrátt fyrir auglýs-
ínguna af 27. maí þessa árs til alþíngis að biðja konúng vorn um
að breyta úrskurði þeim, sem er handaverk föður hans, og þess hins
ágæta konúngs, er gefið hefir oss þíng þetta? Mer finnst þetta með
öllu 6tilhlýMegt, og fyrir því get eg ekki gefið atkvæð! með nokk-
urri uppástúngu á atkvæðaskrannt.

Þ. Jónassen: þetta mál er eitt af þeim, sem borið hefir verið
upp á hverju þíngi að undanförnu, þrátt fyrir það þó stjórnin allt
fram á þenna dag ekki hafi getað veitt því áheyrslu, og málið er
þannig, a~ mer víröíst, orðíð eins konar kappsmal. Þa~ getur nú
vel verlð, að þínglð hafi frá sínu sjénarmiðl, og eins og það lítur á
máli~, astæðu til að hreifa málinu, það geta vel verið deildar mein-
íngar um það, hvort meðferðin á kollektusjöðnum hafi yfir höfuð,
eða í einstökum greinum, verið samkvæm hans. upprunalega tilgángi,
t. a. m, hvort hinn mikli kostnaður til strandamælínganna hafi retti-
lega átt að greiðast úr þessum sjó~i, o. s, frv.; en hvað um það,
það er nú búiCJað ráða öllu þessu til endilegra lykta með konúngsúr-
skurðlnum frá 1844; getum ver nú btÍizt við, að þessum allrahæsta
úrskurði konúngs verði nú fyrir bænastað alþíngís breytt frá rótum,
reikníngur sjó()sins gjörður upp að nýju, og honum bætt það upp,
sem þínginu kynni að virðast sjó~num ekki hafa komið Ym a~ greiða,
en hann þó hefir greitt? eg held ekki, og eg held þar á se raunin
orðln, enda held eg það dæmalaust, a~ reikníngsmál, sem buíð er að
rannsaka og ráða til lykta af hlutaðelgandi stjórnarrá~um, hafi ver-
i~ tekin fyrir aptur og gjör~ upp að nýju, og hvað þá, þegar kon-
úngur hefir lagt sitt allrahæsta samþykki á mallð. Mer vírðíst því
anðgeíngíð a~ því, að slík krafa sem sú, er her ræðír um, muni, þó
hún verði borin upp, verða algjörlega árángurslaus, eins og hún er,
a~ mínu áliti, svona hvað ofan í annað, óvi~urkvæmileg. Þa~ hefir
verið sagt, aCJseinni konúngsúrskurðir hafi opt breytt þeim eldri og
þá megi líka breyta úrskurbí frá 1844; eg neita því eingan veginn,
aCJslíkar breytíngar hafi optlega orðíð, en þetta hefir ekki átt ser
sta'b í reikníngsmálum, sem búm var algjörlega að ráða til lykta
með eldri konúngsúrskurðum, slíkt mál hlýtur að sitja víð svo búi~.

Eptir minni beztu .sannfæringu get eg því ekki fallizt á, a~ í
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þessu máli verði send nokkur bænarskrá til komings, eptir að þíng-
io er nýbúio ao fá afsvar; að öðrum kosti er eg hræddur um, all
þínglð fái á sig þann blæ, eins og það vilji halda málinu til streitu
við stjérnlna, og þá er nokkurn veginn hægt ao sj.í fyrir, hverjar
málalyktir muni verða,

Framsögumaður : Eg þyrfti nú ekki sem bóndamaður ao skamm-
ast mín fyrir það, ÞtÍ eg kunni að bera kvíðboga, þegar hinir hálærðu
og haæruverðugu korningmerktu þíngmenn, þessir oddvitar og höfO-
Ingjar landsmanna, verða hræddir nm, ao það muni allt komast í upp-
nam, ef Íslendingar bioja koming sinn aptur að láta stjdrn sína um-
bæta þær misfellur, sem þeim þykir vera á reikníngsfærslu kollektu-
sjtÍosins; en eg ber þó það traust til konungsins, að eg þori ao bera
þetta mál fram fyrir hans hátign og að hann muni taka því vel,
þegar hann ser, ao "er höfum á réttu máli að standa, og hætta ekki
víð, þó við fáum ver en hálfgjörba reiknínga, því slíkt er métstætt
öllum náttrirurðtt! og dönskum lögum. Ver höfum að "fsu orðið ao
dúsa víb þetta ástand, meðan ver höfum einga reiknínga seo, og
því ekki getað vitað, hvernig peningarnir hafa veríð brúkaðir, og á
meðan gátum víð vonazt eptir, ao þetta okkar geymslufé væri í gtÍo-
um stað geymt í ríkissjóoi Danmerkur samkvæmt skýlausum kon-
úngsiirskurðum. Hinir haæruverðugu konúngkjörnu þíngmenn hafa
því enn ekki með þessum spádómum sínum hrakio í hinu minnsta
ástæður nefndarinnar, sem ljóslega taka það fram, ao Íslendingar hafi
oroio fyrir halla víð þessa reikníngsfærslu, því eg treysti því fastlega,
að komingur vor muni rétta hluta vorn, og eg treysti því líka, ab
ríkisdagurinn muni taka vel í þetta mál, mco því hann hljóp svo vel
undir bagga með oss í verzlunarlögunum, og lifa nöfn þeirra dönsku
heíðursmanna, sem af frjálslyndi sínu og rettsýni gjörðust oddvitar
að því, ao máli því væri ráoio til lykta, og héldu ágætlega svörum
uppi fyrir rettindum vorum, hjá oss Íslendíngum í þakklátri endur-
mlnníngu, og hefir þeim þó ekki verið ókunnugt um, hversu daufar
undirtektir hinna konúngkjörnu þíngrnanna vorra höfðu verið í því
máli. Eg vona því, ao hinir haæruverðugu þingmenn muni ekki fá
talið öllum þíngmönnum hughvarf meb þessum vonarleysísræðum
sínum.

J. Sigurðsson: Eg ber nú eingan kvíðboga fyrir þessu máli,
og eg held víst, að það fái góo úrslit, því eg treysti því, ao hafi
eítthvað missýnzt með meðferð á þessum kollektupeníngum, muni
stjórnin eða komingur vor fús til að rétta það, sem rángt hefir ver-
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i~, og þó eg sjái kominginn þarna, eins og sá háttvirti 4. koming-
kjörni þingmaður sagðí, og væri mynd þessi rett afmálun hins hásæla
konúngs vors, Kristjáns hins 8., þá virðíst mer það á bragðí hans,
að hann hafi þó haft það vit, a'ð kunna að álíta sig sem manneskju,
og úrskurð sinn sem mannlegt verk, sem vi~ betri undírrðttíngar
kynni að geta þurft umbreytingar, því manneskjunnar börn þurfa
opt a~ sjá sig um hönd. Eg vil taka til dæmis: einn dómari dæm-
ir rángan dóm eptir fölsku vitni, dómarinn er saklaus, en þó er
ekki dómur hans réttur, og þarf því a~ ógildast. Eg vil nú ekki
geta þess til, a~ svona se ástatt með þenna komingsurskurð af
1844, heldur vil eg geta hins til, a'b stjórnarr;i~ Dana hafi farið vel
og reíðllega með þessa kollektupenínga, og þessí tortryggni okkar
se sprottin af vanþekkíngu og ókunnugleika vorum á málefninu, en
se svo, þá er ætíð gott til hreins a~ taka, og veit eg, að bæði konúngi
vorum og stjórnarrá'ðum hans verður mjög kært a~ veita okkur þá bæn,
að sýna okkur hreinar og greinilegar skýrslur og reiknínga yfir alla með-
fer'ð þessa sjó~ar frá upphafi; veit eg, að stjórninni er kært að geta með
þessu feíngíð tækifæri að ljúka upp á okkur augunum, og sannfæra okk-
ur; fái nú málið þessi afdrif, þykir mer það líka hafa unnið fullan sigur
bæði á okkar sí'6u og stjórnarinnar. Eg tók því í gær "i~ undir-
búníngsumræðuna þögn hinna háttvirtu konúngkjörnu manna og
sjálfs hins hæstvirta konúngsfulltrúa fyrir samþykki, ab þeim ásamt
með okkur væri kærkorníð konúngsins vegna, að bænarskrá kæmi
fram í þessu efni, og að allir þeir mundu með sjálfum ser, bæbi sem
Íslendíngar, og líka konúngs vinir, finna fullan fögnuð yfir því, ab
málefni þetta mundi fá svo göðan enda, a'ð allur vafi og grunsemd
gæti horfið, og ef eitthvað hefði á stjórnarrá'ðanna síðu missest í
þessu efni, mundi konúngs vors rðttlæt] leiðrétta það, en láta oss ná
retti vorum. Eg þykist líka víta, a'b honum þykir það þarft og til-
hly1>ilegt, að Íslendíngar á þessari tí~ fari að gæta ab eignum sínum
og efnum; þar her til þíngsíns er komið eitt konúnglegt mál, sem
gefur oss hvöt til þess, og bendir til þess, ab ver þá þegar eigum
ab taka víð fjárhag vorum, er það líka konúnglegt fyrir hann, að
sty'ðja til réttar fjárhags vors mál vort.

V. Finsen: Eg þarf því síður að vera margorður um þetta
mál, sem binn háttvirti 2. konúngkjörni þingmaður hefir nú svo ljós-
lega og með svo góðum rökum teki'ð það helzta fram af því, er eg
vildl segja. þa'ð er að vísu æskilegt, eg játa það, að sjó'ður þessi
væri sem stærstur, og feingi allt aptur, Því ver þurfum allra vorra
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muna með, einkum eins og nú lítur út fyrir; en hitt er annað mál,
hvort ver eigum að fara því fram, sem gjört er í uppastiingum nefnd-
arinnar á atkvæðaskranní. En það nr einkum víð staflið b, sem
eg vildi gjöra nokkrar athugasemdir; þar stendur ,)a~ öllum þeim
útgjöldum, sem frá árslokunum 1797 hafa verið tekin af kollektunní,
en sem ekki geta komið henni "i~ eptir hennar serstaklega uppruna
og augnamiði - verði haldið fyrir utan þá reiknínga ", þetta þykir
mer of lángt íartb, því það mun óhætt að fullyrða, að í öllu falli
miklum hluta af útgjöldum kollektusjéðsíns hafi verið svo varið, að
þau hafi miðað til gagns fyrir landið, þó að sumt hafi ekki verið
brúkab beinlínis eptir hinum serstaka tilgángi kollektunnar, en þetta
ætti þó allt a~ endurborgast eptir uppaetúngunni. þa~ er mesti mun-
ur á því, ef þíngi~ hefði t. a. m. beðízt, að það yrði tekið undir ná-
kvæma yfírvegun, hvort einhver viss af útgjöldunum hafi verið borg-
uð, a~ rannsaka, hvort einhverju hafi eigi verið varið fullkomlega ept-
ir tilgángi kollektunnar, eður á hinu, að heimta, að ríkissjéðurlnn
skuli borga allt það, sem greitt hefir verið úr kollektusjéðnum, ef
þab hefir ekki verið gjört í hinum serstaklega tilgángi hans. Auk
þessa verð eg að álíta þa~ míður rett af þínginu, að taka upp apt-
ur þá sömu belðní, sem stjórnin hefir geflð afsvar. Þa~ er og jafnan
eitthvað melbanda í því, a~ biðja um reikninga án þess að segja,
hvað maður ætli a~ setja út á þá, því það er hið sama, sem að
krefja einn til reikníngsskapar fyrir raðsmennsku sína.

G. Brandsson: Hinum háttvirta 5. konúngkjörna þíngmanni þótti
ekki faranda fram á það, a~ biðja konúng um a~ breyta úrskurðín-
um frá 1844; en eg má þá spyrja, hefir ekki komingsúrskurðurínn
25. júlí 1844 breytt eldri kondngsúrskurðum, einum frá 1800 og öðr-
um frá 1804, og því má þá ekki breyta þessum úrskurði? þá sagðí
hinn háttvirti sami konúngkjörni þingmaður, a~ öllum útgjöldum úr
kollektusjöðnum hefði veríð varið samkvæmt tilgángi kollektunnar og
í þarfir landsins ("ll. Finsen: Sumt 1); þá vildi hann og réttlæta stranda-
mælíngarnar og útgjöld þau úr te~um sjóN, sem til þeirra hefir ver-
i~ varíb, en eg held, ab þær hafi. verið fremur í þarfir kaupmanna
og. Dana, heldur en Íslands, einkum á meðan verzlunin var bundin
vi'6 eittsaman Danaríki. En það eru líka fleiri en Danir, sem hafa
mælt strandir her, t. a. m. Frakkar, og hefir landið ekki þurft að
kosta einum skildíngi til slíkra mælínga. Eg verð og a~ álíta, a~
það se ekki rett, a~ verja fe úr þessum sjó'6i til hvers þess, sem
Danir einir álíta að se í þarfir landsins, eins og t. a. m. flutníngur
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skólans, sem er alls annars eðlis en þetta, því eg vil spyrja: er ekki
kollektan geymslufé, sem gefið var í vissum tilgángi? og ef svo er,
hvernig geta menn þá varið því í allt ö~rum tilgángi? Eg held
menn geti ekki breytt SYO tilgángi gjafarinnar, og þa~ furðar mig,
að hinn háttvirti konúngkjörni þingmaður skuli nú koma með þessa
kenníng, þar sem hann hafbl þó gagnstæða skoðun, þegar tilrætt var
um ThorchilliisjóNnn á alþíngi 1855, og kemst hann því her í mót-
sögn víð sj álfan sig. Menn hafa sagt, að rentukammerið hafi hlot-
i~ a~ fara eptir komíngsrirskurðum, en eg held það hafi getað verið,
a~ það hafi grípíð fyrst til penínganna og Ieíngíð síðan konúng til
a~ staðfesta með úrskurði þessi óskil sin. Þa~ er að minnsta kosti
ekki dæmalaust, þótt svona hefði veríð farið með kollektuna, því
ekki er lángt á að minnast, síðan eitthvað þessu líkt hefir farið fram
utanlands Íslandi viðkomandi, og má sjá það í ríklsþíngstfðlndunum,
þar sem veri~ er a~ tala nm sendingu dlltanna hfngað sumaríð 1851
og kostnað þann, sem til þess þurfti. Af því, er eg nú hefi sagt,
þá get eg ekki veríð vonarlaus um, a~ rírskurðínum verði breytt, þeg-
ar konúngur fær að vita, a~ hann se ekki samkvæmur hinum ser-
staka tilgángi sjó~sins, og því vil eg gefa þessu máli atkvæði mitt.

P. Petursson: Hinn heíðraðí þingmaður Gullbríngusýslu kvaðst
vera vongóður um, a~ úrskurðinum 25. júlí 1844 verði breytt, en
eg verð þó a~ álíta, a'b það se sárlitlar líkur til þess, einmitt vegna
þess, a~ hin konúnglega auglýsíng til alþfngís 27. maí 1857 stað-
festir þenna úrskurð, þar sem hún segir, að hinir eldri reikníngar se
allir "útkljáNr(( eða kollektumálinu lokíð með konúngsrirskurðínum
25. júlí 1844; en það er líka einmitt hi~ sama, sem konúngsiirskurð-
urinn fór fram á, nefnilega a~ leiða alla eldri reiknínga til lykta;
svo a~ úrskurðurlnnBð, júlí 1844 er nú eins og staðfestur með ö~r-
um nýjum tírskurðí. Eg verð því a~ álíta, að það se a~ höggva
ofan í sama farlð, a~ fara enn þá a~ biðja um breytíngu á þessum
úrskurbí, og hlýt eg því að gefa athvæðí mitt móti þessu máli, þó
mer að öðru leyti þætti það mjög gleðilegt, að sjó~urinn væri sem
mestur og b16nilegastur.

Framsögumaður : Hinum háttvirta 5. konúngkjörna þingmanni
þótti það meíðanda, a~ biðja mann um reiknínga; það get eg nú ó-
mögulega se~, að það se nokkuð meíðanda í því að gánga eptir sínu,
og eg er sannfærður um, a~ hinn háttvirti sami konúngkjörni þíng-
maður tekur það ekki í minnsta máta iIIa upp, þó menn bæði hann
um reikninga þá, er hann þyrfti a~ gefa í víðsklptum víð hvern ein-
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sta kan mann; þvert á móti, honum þætti vænt um, að geta sýnt mann-
inum skilvísi og réttskíptní i en hitt getur verið, al) hinn háttvirti þíng-
maður ímyndi ser, að stjórnin se öðruvísí sköpuð en hann er sjálf-
ur. þá þótti mer og fremur vera dauft hljó'ði'ð í hinum háttvirta
3. komingkjörna þíngmanni; hann var ekki grand vonbetri en hinir,
hann var með sama vonarleyslð ; en þetta þykir mer því fremur til-
tökumál um hann en aðra, af því það er svo skammt, síðan a'ð
hann hefir í prédikunum sínum Iátið hljóma yfir land allt hin fögru
or'ðpostulans: })veíklizt ekki í voninni «í því vonin lætur aldrei til
skammar verða, og "veri'ð stöðugir í bæninni ", Eg vil því stínga
upp á því nú, að því se skotið inn í postillu hins háttvirta konúng-
kjörna þingmanns, eins og réttarbótum Noregskonúnganna var hleypt
inn í texta lögbókarinnar, að þessi sannleiksorð eigi þó ekki víð,
þegar menn biðja dönsku stjórnina. Eg er nú reyndar viss um, að
eg feingi þessu ekki korníð inn í prédikanlrnar fyrir alþýðu manna,
og vildi það heldur ekki sjálfur. Mer þykir það undarlegt, að hinir
háæruver'ðugu konúngkjörnu þingmenn se með þetta vonarleysi núna,
þessir hinir útvöldu ríkisins synir frá þjóðfundínum i mer þykir þetta
vonarleysi því undarlegra af þeim, sem þeir eru vanari víð að snúa
kvakandi bænarávörpum sínum til stjórnarinnar til að fá hjá henni
Iaunavíðböt úr sjóN ríkisins. Eg veit nú reyndar ekki, hversu leingi
þeir hafa legið á bæninni, ne hversu hátt í þeim hefir krímtað i en hitt
veit eg og aðrir gó'ðir menn, að launavíðbót hafa þeir Ieíngíð. þa'ð
er undarlegt, segi eg, ef stjórnin vill eigi fallast á þetta mál vort,
þegar hún fær a'ð vita, a'ð ver höfum á réttu máli að standa. þrátt
fyrir þetta undarlega vonarleysi hinna haæruverðugu konúngkjörnu
þíngmanna, skal eg þó ekki verða vonarlaus.

Konúngsfulltrúi: Þegar þetta mál kom fyrir til Inngangsum-
ræðu, var eg því a'ð öllu leyti mótfallinn. Eg tók þá fram, a'ð mer
virtist það öldúngis dtllhlýðilegt fyrir þíngíb, og ekki annað en að
höggva niður í hi'ð sama sár, að hreifa á ný því máli, sem konúng-
urinn hefir sagt a'ð væri útkljá'ð að fullu. Eg benti þá til, að fe
það, sem tekið hefði verið af kollektusjöðnum, hefði verið útborgað
eptir konúnglegwn úrskurðum, sem ekki yr'ði raskað, og ekki mundi
heldur rfkísþíngíð gefa samþykki sitt til, a'ð þa'ð fe yr'ði borgað úr
ríkissjó'ðnum og endurgoldið kollektusjó'ðnum, er útborgað hefði ver-
i'ð úr þeim síðarnefnda sjó'ð eptir úrskurðum einvaldra konúnga,
hverjir úrskurðlr þá voru gó'ð og gild heimild fyrir slíkri útborgun.
Eg hefði nú áliti'ð þetta næga bendíngu frá mer til þíngsins, ef eg
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hefði ekki heyrt nú á þíngræðunum, a'6 sumir þíngmenn vilja út-
leggja það, að eg ekki tók til máls vi'6 undlrlníníngsumræðuna, eins
og eg hefN samþykkt nefndaráliti'6; og til þess að slík útleggíng
ekki geti átt ser stað, vil eg því nú fara nokkrum orðum um mál-
efnið,

Eg vil samt ekki hreifa mikið víð umræðum þeirra þíngmanna,
sem meðmæltir eru nefndaráIitinu, því þeir hafa eímingls fari'6 í kring
um malíb, en ekki inn í það, og því skal eg snúa mer a'6 nefndarálit-
inu, sem nú liggur fyrir. Þetta nefndarálit ber einkanlega fyrir 2
ástæður til stuðnings málefni því, sem her er farið fram á. Hin
fyrri er sú, að kollektusjöðurínn hafi verið eitt "depositum", sem
stjórnin hafi ekki mátt hreifa víð, en sem hún hefði átt ao standa
skil á, hve nær sem krafizt yrði. En þetta er fullkomin lögvilla.
Eptir þeirri rettu juridisku hugmynd um depositum er það þvílíld
fe, er einn tekur til geymslu af öðrum með þeirri skuldbindíngu, a'b
skila því aptur, nær sem þess er krafizt, en þessi hugmynd getur
eingan veginn heimfærzt upp á það samband (Forhold), er átti ser
stað milli konúngsins og Íslands. þao er au'6se'6 af öllum skjölum
í þessu máli, að stjórnin hefir tekið at ser umsj6n og yfirrá'6 yfir
kollektupeníngunum, og áliti'6 hann sem sjó'6, er konúngurinn ætti
frjálst a'6 verja í Islands þarfir, eptir því sem honum þætti bezt henta,
og því er það líka, a'6 konúngurinn í landsins þarfir bauð, a'6 laga-
leiga skyldi svarast af kollektupeníngunum, en þetta á ser ekki stað,
þar sem um depositum er abgjöra, enda veit eg ekki, hverjum rett-
ur hefði geta'6 borið til þess, a'6 krefjast kollektusjöðsíns sem geymslu-
fjár af konungsins eða stjórnarinnar hendi. .

Hin önnur ástæta, sem nefndarálítið til færir, er sú: að koming-
urinn hafi eigi mátt breyta sínum fyrri úrskurðum áhrærandi kol-
lektusjöðínn, þeim tírskurðum nefnil., sem nefndarmönnum hefir þóknazt
a'6 kalla stofnsetnfngarúrakurði, eður "Fundatser" fyrir kollektusjöbn-
um. En fyrst er það a'6 athuga, a'6 þeir úrskurðír, sem nefndin míð-
ar til, eingan veginn geta álitizt sem "Fundatser", hvorki eptir orða-
tiltækjum þeirra eða innihaldi, og þar næst er sá lærdómur, ao kon-
úngurinn hafi ekki getað breytt þessum rirskurðum, fullkominn villu-
lærdómur. Þa'6 fylgir nefnil. bæði af hugmyndinni um ótakmarkað-
an eínvaldskomíng, og eins af ákvörðunum hinna dönsku konrínga-
laga (Kongelov), a'6 vorir einvaldskonúngar höf'bu hinn fullkomnasta
rett til, a'6 breyta öllwnlagasetníngum, bæðí sínum eigin og formanna
sinna, nema konungalögunum einum, og því gátu konungarnir einn-
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ig með fullum retti breytt, hve nær sem þeim þótti það bezt haga,
sínum og formanna sinna fyrri úrskurðum áhrærandi kollektupeníng-
ana. þetta þíng hefir þess vegna eingan rett til þess, að krefjast
þess af konúngl, sem nefndarálitið Ier fram á, og það því síður, sem
konúngurinn í auglýsingu sinni til þessa alþíngis hefir lýst því yfir,
a~ mál þetta skuli vera fullkomlega útklj;i~ með rirskurðínum 25.
júlí 1844, og þar með á ný staðfest þenna úrskurð.

Framsögumaður talaði mikið um þá góðu von, er hann hefði
um árángurinn af þessari bænarskrá , en hann hafði eins göða von,
og eg held betri, um uppástúngu sína áhrærandi kollektusjéðinn 1855.
En má eg nú spyrja hann, hvað áunnizt hefir með bænarskránni,
sem send var frá þínginu um þetta efni umgetið ár? ekki annað en
það, a~ konúngurinn nú hefir lýst því yfir, að mál þetta se útkljá~,
og þar með bent þínginu til svo skiljanlega sem nægja hefði átt, a~
ekki se til neins a~ fara fram á þetta mál optar. Þa~ er því mín
innileg sannfæring, að þíngíð breytti bæði ötílhlýðílega og óforsjállega,
ef það sendi konúngi nokkra bænarskrá í þessu málefni.

Jón Guðmundsson: Nú hafa fjórir af hinum háttvirtu koming-
kjörnu þíngmönnum talað í máli þessu í dag, og bætt mönnum fyr-
ir brjósti, þar sem þeir þogðu allir, þegar málið var til undirbtin-
íngsumræðu, en eg verð að játa það, a~ mer var farið að leiðast a~
heyra þessar miklu ræður þeirra, án þess þeir kæmi með neina
vitund af ástæ~um fyrir, fhugaðí eða legði út af sjálfu efni máls-
ins, nefnilega hvort undírstaða þess væri réttvís og astæður þær
rðttar, sem álit og uppástúngur nefndarinnar er byggt á; þetta er
þó sannarlega aðalumtalsefní þessa máls, en ekki hitt einúngis, hvort
það væri tilhlýðilegt eður étilhlýðilegt a~ fara þessa á leit víð stjórn-
ina, hvort nokkuð mundi koma út af því, eður ekki, og hvort stjórn-
inni muni geðjast að því eður eigi. þeir neituðu ekki, þessir fjórir
herrar, með einu orðí, vafalausum retti vorum í þessu máli; en ef
ver höfum á vafalaust réttu máli að standa, hvað vildu þeir þá
með ræðum sínum, a~ það se étílhlýðílegt fyrir oss og óþægilegt
fyrir stjórnina, ogað það hafi ekkert upp á sig? - Má eg spyrja:
vilja þeir herrar þá prédika mönnum, a~ það se ótilhlýMlegt a~ leita
rðttar síns hjá komingi, því að þar se eingan rett a~ fá? er þetta
tílhlýðíleg kenníng, hvort sem liti~ er til konúngsins eða landsmanna?
En eg skal ekki dvelja leingur víð þetta ástæ~uleysi hinna koming-
kjörnu þíngmanna, og það því síður, sem hinn háttvirtikonúngsfull-
trúi tók á allan annan veg í malíð, með því hann tÓk fram hina
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rettu undirstöðu og efni þess, og skal eg Því leyfa mer a~ svara
ræðu hans stuttlega. Hinnháttvirti konúngs(ulltl'úi sagði, að kol-
lektan væri ekki geymslufé eður depositum í lagalegum skilníngi
(Konúngsfulltrúi: Deponeret); hann sagði og, að það væri ekki
geymslufé, sem goldnir væri vextir af, en eg held, að hvorttveggja
eigi ser almennt stað, bæði að gjalda vexti af "deposito", eins og
kunnugt er að 6tal bankar gjöra, og líka að greiða þá ekki, einkum
af smærri summum, sem seldar eru fram til geymslu að eins um
stuttan tíma; eg skal því ekki þrátta um þetta "i~ hinn háttvirta
7wnúngsfulltrúa, því þa~ raskar í rauninni ekki ástæðum málsins
hvorki til ne frá, og því getur sýnzt dálítll átylla fyrir þVÍ, sem kon-
úngsfu7ltrúi sagði, eða að minnsta kosti gæti vakizt um máli~ dá-
lítill vafi, þegar einúngis er byggt á kontingsrirkurðum 29. marz og
18. október 1786, og þessir úrskurðir lesnir ser í lagi, en se þeir
lesnir Í samballdivj~ leyfisbréf konúngs 1783 og 1785, þYÍ þessi
leyfisbréf eru undirstaða rirskurðunna og verður því að lesa þá í
sambandi vi~ leyflsbrðfln, þá hugsa eg, að þVÍ verði ekki neitað, að
koHektan se geymslufé eður depositum í hinum eiginlega og bundn-
asta-skllníngl, því þessi leyfisbréf sýna, að þetta fe hefir verið gefið
og konúngnr leyft að safna þVÍ til þess þYÍ yrði varið Í vissum fyrir-
fram ákveðnum tiIgángi, og þess vegna skortir alla heimild til að
verja því Í nokkrum öðrum tilgángi, heldur en þeim eina, er kon-
úngur leyfir að þa~ se geflð í. Ef að .aptur á mót svo MIN verið
til orða teki~ í leyfisbréfunum 1783 og 1785: "Ísland er fátækt og
bágstatt land, þar þarf mörgu að kippa í lag, mörgu að koma á stofn
til framfara, þess "egna leyfum ver, að Danir skjóti fe saman handa
því, til þess að bæta úr þörfum landsmanna yfir höfuð, efla atvinnu-
vegl, koma upp stofnunum", þá hefði mátt verja fe kollektunnar til
alls, sem landinu var gagn að, til vegaböta, til sk6laflutníngs, til
strandmælínga, til að styrkja nytsama og nauðsynlega aMutnínga
kaupmanna og hvers annars, er vera skyldi; en þessu er ekki svona
varið, komingur sagðí í leyfisbreft sínu 1783: "menn í SkaptafelIssýslu
hafa orNð fyrir miklu tjóni og fjármissi af eldgosi úr Skaptárjökli.
Ver leyfum, að safnað se gjöfum handa þeim til að bæta úr bágind-
um þeirra; a þarna er hinn sérstaki og vissi tilgángur kollektunnar
fólginn og fast ákveðinn. 1785 sagði og konúngurinn: "þal'l eru
fleiri, sem hafa orðíð fyrir ómetanlegu tjóni af jarðeldínum og afleíð-
ingum hans, bæði margir prestar og aðrir landsmenn; fyrir því leyf-
um ver, að líka se safnað gjöfum banda þessum mönnum yfir gjör-
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völl ríki vor og lönd"; her kemur þá aptur fram hinn vissi tilgáng-
ur kollektunnar. Nú leyfir konúngur 1786, að fe kollektunnar verði
sett inn Í ríkíssjöðínn til geymslu (deponeret), og af því skuli gjalda
lögakveðna vexti, en þetta leyfi getur þó með eingu móti heimilað
það, sem eptir sj.ílfr! stofnun fjárins var heimildarlaust, að verja fenu
síðan í öðrum tilgángi, en þeim, sem konúngur hafðí frá upphafi ,i-
kveðið. - Þa~ hefir veríð sagt, að konungur mundi ekki vera fáan-
legur til að breyta rirskurðínum 25. júlí 1844; en ástæðum þeirra
þíngmanna, er þetta hafa sagt, þarf eg reyndar ekki a~ svara, þessi
úrskurður hefir upp hafið úrskurðina 28. maí 1800, og 9. marz
1804, eða réttara sagt, lagt samþykki íÍ þá brúkun kollektupeníng-
anna, sem stríddi þvert í móti skýlausu boði þessara 2 úrskurða, en
þeir voru sjálfir þvert ofan í hin konúnglegu leyfisbréf af 1783 og
1785 og þá tvo úrskurði af 1786; þannnig hefir einn konúngsúr-
skurðurinn upphafið annan, og se eg því ekki, hvað er í móti því,
að eins fari fyrir þessum úrskurði 1844, enda gaf konúngsfulltrúi
tvívllaust í skyn, að ýngri komingsúrskurður gæti upphafið annan
eldri; það "ar því býsna mögur ástæðs, er hinn 3. konúngkjörni
þingmaður kom með, a~ konúngsrirskurbnrínn 1844 væri staðfestur
með hinni kominglegu auglýsingu til alþíngis 27. maí 1857; eg held,
að slík ástæða se fremur til þess að hlæja að, En ef þess er nú
gætt, a~ það er hvorki Friðrik konúngur ne Kristján komingur faðir
hans, sem hafa liN'6 hina herfilegu misbrúkun þessa fjár eða eru
sekir a\) því, heldur hin eldri fjárstjórn ríkislns, þá se eg ekki, hvað
konunginum eða þeim stjórnendum hans, sem nú eru, getur tekið
það sárt, eða álitio - 8VO að eg brúki orð konúngsfulltrúa, -
"að þíngið höggvi ofan í sama sáriðft víð konúng og stjóm hans
með þ"í a~ leita rettíngar á þessu máli. Þa\) kann að vísu að þykja
óþægilegt,ao þurfa að borga úr rfkissjéðí 200,000 rd., til þess að
"i'6retta kollektuna, en étilhlýðílegt er það ekki að fara því fram, úr
því rðtturínn er vafalaus ; ef þess er enn fremur gætt, a~ mísbnik-
nnln er frá eldritímnnum,að það einmitt er þessi í alla staðí heim-
ildarlausa mísbrúkun, sem 6rskiirtlurinn 1844 hefir sta~fest, - því
það nægir ekki að segja 'oss, að hún s~ býgg~ á ýngri kondngsdr-
skurðum, þegar þeir verða ekki nefndir og dagsetníng þeirra, -- þá
held eg ekkert Be á móti því, að bi'tja nm breytínguá þessum úr-
skurði, og stj6rnin er 8,'0 rettlát, því treysti eg, og eins ríkisþíng
Dana, sem sjálfsagt verbur að gera út nm þetta mál, að bæði hann
og stjórnin taka þessa máli vel og !þykkjulaust, þegar öllum má vera
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auðsætt, a~ ver stöndum á . retti vorum. Þa~ hefir verið sagt, al'!
nefndin hafi fari~ of lángt lít í þessa reilmínga og byrjað fd of-
snemmum tíma, en það get eg þó ómögulega sel'l, eða viðurkennt,
því "er höfum einga skýrslu Ielngið frá því 1797 til 1844, ver höf-
um ekki einu sinni feingi~ neina greinilega skýrslu 1\111 það, hversu
miklu var varið úr kollektusjöðnum til strandmælínganna eptir úr-
skurðunum 1800 og 1804; þessir úrskurðir leyfa að eins að verja af
vöxtum kollektunnar 1700 rd. árlega til strandmælínganna her lÍ

landi; þær stdðu yfir í samtals 16 ár, og heiili eptir því átt að ganga
til strandmælínganna, eptir þessum úrskurðum, einúngis 27,200 rdI.
en í þess stað hefir til þeirra gelngíð af kollektusjéðnum, eptir því
sem konúngsfullt'T'Úi 1845 skýr~i þá frli lÍ þíngi her, 84,111 rd., og
sest ljósast af því, hvað dyggilega þessum 2 komingsúrskurðum 1800
og 1804 hefir veríð fylgt kollektnsjöðnum í hag.

Framsögumaður : Eg hefi nú fáu að svara, því hinn háttvirti
varaforseti, sem bæði hefir svo gott vit og svo mikla þekkíngu lÍ

öllu þessu málefni, hefir ljóslega hrakíb astæðurþær, er hinn hatt-
virti konúngsfulltrtú nr ab leitast víð a~ veikja með astæður nefnd-
arinnar; eg vildi einasta svara því, er hinn hattvlrtl. konúngsfulltrúi
sagði, ab eg lllundi líka hara haft 1855 göða von um" ab fá þessu
máli framgeingt, en von þessi het7li ekki rætzt, og svo mundi fara
í þetta sinn; en eg verð a~ segja hinum háttvirta konúngsfulltrúa,
a~ eg hefi þó ríunníð nokkuð, þar sem verhö.cum feingi~ reikníng
yfir etyrktarsjéðinn frá 1844, og hafa menlll stundum mátt bíða
leingur, til ab sjá auglýsta reiknínga opinberra stiptana her innan-
lands, þó ver höfum óska~, a'ð þeir væri auglýstir landsmönnum,
og fyrst stjQrnin hefir "eitt oss þetta eptir bæn vorri frá alþíngi
1855, þá uppfyllir hún, ef tU vill, hinar meiri vonir, sem ver nú
setjum til hennar, þegar hún ser, a~ ver höfum þor og stöðuglyndi
til að fralllfylgjaretti vorum.

G. Einarsson: þa'ð liggur atkvæðaskrain í máli þessu. fyrir
mer eins ogö~rum, og ná .mun a'ð ,}>:víkomið, a~ eg eigi að kallast
tíl a'ð grelða atkvæði mitt Ilm atriN hennar. þa.'ð Yit~ nú allir, a~
~ er einginn l~ama~ur, en þetta mál yirMst mer vera svo vaxið,
a'ð talsverða lagaþekkíngu þurfi til ab gjöra ser akýra hugmynd um
það, en .það er einlægur vilji minn í þessu máli, eins og öðrum,
a~ hafa svo ljósar ástm~ur með sjálfum mer, sem mer er unnt,
fyrir atkvæðum ,þeim, er eg greíðí. ;Þa'ð hafa nú 3 lögfr~ir menn
af hinum konúngkjömutala~ í þessu máli, og verl) eg .a~ segja
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fyrir mig, að eg græddi ekkert lÍ ræðum þeirra; mer fannst, a~ þær
væri a~ eins einhverjir malaflutnfngsmanna hnykkir, og þó að einn
þeirra væri að tala um ljósleik þeirra, þá varð það ljós að myrkri
fyrir mer, eins og með fram re~ að líkindum, því að hið svo nefnda
ljós rann upp úr vestri (kom frá vestarl hlíð þíngsalsins). Hinn
hæstvirti kontíngsfulltrtíi talaði hins vegar hreint og beint og skilj-
anlega um hin verulegu atriði og ástæðnr málsins, en mer fannst
ræða hans vera hrakin af hinum heíðraða varaforseta, svo eg er
litlu nær; eg leyfi mer því að skora á hinu hæstvirta kontíngsfulltrtía
ai'J taka til andsvara enn að nýju, ef rnalíð kynni fyrir hið sama að
skýrast betnr fyrir mer.

Komtngsfulltrú'i: Eg finn einga þörf á því að rekja alla
ræðu hins heiðraða varaforseta eða svara henni, enda man eg lítið
af henni. Þa~ geta að sönnu verlð misjafnar meiníngar um, hvað
"el þa'O hafi átt víð, eða hagað, að fe hefir verið varíð úr kollektu-
sjóðnum til sumra þeirra fyrirtækja, er hann hefir verið latinn leggja
kostnað til. En þar þetta hefir verið ákveðíð með úrskurðum ein-
valdra konúnga, hverjum einginn hafði þá rett til að mótmæla, þá
er nú ekki mögulegt að finna að því eptir á, eða fá víðreisn á því
máli. Eg skal vað síðustu geta þess, að ríkisdagurinn í Danmörku
ætí'ð hefir láti~ standa "i'O úrskurði hinna einvöldu konúnga, allt
fram að hinni síðustu stjórnarbreytíngu hvað peníngaútgjöld af opin-
berum sjóðum snertir, og því þykir mer þingið reisa ser hurðarás
um öxl, ef það vildi fara fram á það, a'O slíkum úrskurðum yrði
breytt.

Framsiiqumaður : Mer hefir aldrel v dottíð í hug a~ neyða
konúnginn; en hitt hefir mer kornið til hugar, a~1'hann muni, eink-
um þegar hann er nú enn þá einvaldur yfir oss, sem eg þekki ekki
annað en hann sé, sjá rá~ til a~ breyta eldri konúngsrirskurbl. þai'J
hefir verið sagt, a~ sá konúngur væri dauður, er úrskurOinn gaf,
og ríkisráð það, er ráOi'Ohafi bnikun þess, væri líka líðið undir
lok ; þao er satt, en ríklssjöðurínn er ekki dauður, og ver eigum
máli'O víð hann, en ekkl víð konúnginn persónul-ega, eins og sá
háttvirti kontíngsf«lltrúi vildi fara að ibenda þinginu ·til vill inn-
g.tngsurnræðuna ; hinum háttvirta 'honúngsfulltrtía þótti nefndin reisa
sig heldur hátt með kröfur í þessu efni, og beindist einkum að mer,
sem uppasténgumannl. en eg vil segja honum það, að mer þykir
ekki neitt ·veglegra að verða með rðttu talinn sá örkvisi ættar vorr-ar,
sem ekki hefði þor~a:þreklyndii til að bera upp það mál, sem eg

420



þættist sannfærður Ulll a~ væri byggt lÍ góðum rístæðum. og það
víð sjálfan konúng vorn, því eg get heldur ekki skilið, að hann
eða hver annar danskur maður virði minna dreingiyndi, heldur en
þ6 þeir sæi,a~ vlð værum orðnir þeir hjálenduhjáræníngar, sem
ekki hefðum þor til að beiðast þess í heyranda hljóði, sem ver þ6 í
pukrí þættumst eiga rett til.

Á. Einarsson: Þa~ ereimíngis fáein orð í ræðum hins lHÍtt-
virta konúngsfulltr~ía, sem eg vildi minnast á, er eg hefi ekki tekið
eptir að framsögumaður hafi svarað. Hinn háttvirti konúngsfull-
trúi sagði, að rirskurðum kornings þess, sem væri einvaldur, yrði
ekki breytt) og færði það til síns máls, sem orðtækið segir: "In'er
kann að segja við konúnginn, hvað gjörir þri«! Eg verð þú að
álíta, a~ s,i konungur, sem setur oss þau lög, er skylda oss til <lll

borga öðrum skuldir sínar, hann muni og vilja, að ver fáum skuldir
vorar hjá öðrum ; eg er sannfærður um, að hinn hásæli komingur
vor Kristján hinn áttundi vildi láta oss njóta réttar vors í öllu
því, er honum var sjálfum kunnugt um hagi vora, og ver fremst
áttum tilkall til; en margur má sjá stundum með annara augum,
ekki sízt konungar, og eg el' líka víss um, að konúngur vor, sem
nú er, muni geta leiðrett úrskurði þá, er faðir hans gaf, ef þess
þyrfti, án þess að láta það lenda á erffngjum þess hásæla komings,
eins og konúngsfu1ltrúinn hðlt, þegar mál þetta var borið upp fyrst
mína á þinginu. Þa~ er reyndar satt, að Kristján komingur 8. er
dáinn, en við erum ekki konringslausir samt. Eg held her eigi víð
það, sem danskur komíngsfulltrúi sagbí her á þíngí, víð eitt tæki-
færi: "konúngurinn deyr aldrei", og þol deyr ekki heldur hans kon-
únglega rðttlætl. þetta má því heldur heimfærast til okkar Íslend-
inga, sem svo má virðast sem konúngurinn se einvaldur yfir oss,
meðan "er höfum ekki tekið þátt ail tiltölu í þeirri stjórnarbót, er
hann gaf. Eg get þess ekki til, a~ ver þurfum að komast í mál við
ríkissjóMnn út lír fjárheimtu þessari, til að ná retti vorum, því eg
treysti því, að stjórnin viti, að konúngur tók að ser umsjón skólans
viil stólsg6ssasöluna; mun hún því sjá, að það hefir ekki átt við,
a'ð byggja þetta skólahús og flytja skólann frá Bessastöðum og híng-
ail á kostnab Jcollektusjöðslns, eins og það getur ekkl heldur hafa
verið rétt, að. verja nokkru úr kollektusjébnum til nokkurra út-
gjalda án kominglegs úrekurbar. Eg vil ekki svara fleiri atriðum í
ræðu hins háttvirta konúngsfulltrúa, því það er nógsamlega búið,
en af þessu má sjá, fyrir hverju eg vil gefa atkvæði mitt.
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Forset-i: Fyrst einginn tekur framar til nuíls, er ályktaruur-
ræðu þessa máls lokið, og skal eg því biðja þingmenn gánga til at-
kvæða.

Síðan voru atkvæði greidd, og fóru þau á þessa leið :

a, uppástúnga nefndarin"}'ar: samþykkt með 17 atkv. gegn 5.
b, samþykkt með 17 atkv. gegn 5.
e, samþykkt með 17 atkv. gegn 5.
d, samþykkt með 17 atkv. gegn 5.

Forseti: þessu næst kemur þá eptir dagskránni til undirbrín-
Ingsumræðu vegabótamálið. Síðan var nefndarálitíð Ieíngið [rarn-
sögu71lanni, Þ. Guðmundssyni, og las hann það upp, SYO Iátaudu :

"Hi'ð heiðraða alþingi hefir kosið oss, er her ritum nöfn vor
undir, í nefnd, til að segja álit vort um konúnglegt frumvarp það til
tilskipunar um vegina .í Íslandi, er konúngsfulltrúinn fyrir hönd
stjórnarinnnar hefir borið undir þingið, sem ári'ð 1855 hafði allra-
þegnsamlegast beðið vorn milda konúng að láta semja og leggja fyrir
þetta þing þvílíkt frumvarp,

Eptir að ver höfum nákvæmlega íhugað og grannskoðað þetta
mál, leyfum ver oss að láta álit vort mn það í ljósi á þessa leíð :

Nefndin verður að viðurkenna, að hm konúnglega frumvarp se
í mörgum og veruleguni atriðum, einkum með tilliti til þess, ao
skylduvinna við vegabætur ,i aukavegunum ei er numin úr lögum,
endurbætt af stjórninni frá því sem alþíng 1855 stakk upp á, og
að það eigi, eini! og það nú, liggur fyrir, næsta vel vlð her á landi,
sem byggt ,i sanngjarnar! og eðlilegari undirstöðu, en þau nú gild-
andi vegabötalög, eptir hverjum hver hreppur heldur þeim vegum
víð, sem liggja í gegnum hann, án alls tillits til þess, hvort að inn-
búar hreppsins mestmegnis hafa not þessara vega, eða þeir eru sam-
eiginlegir þeim og annara sveita og enn þá stærri héraða ínnbúum,
og skyldu vinnan til vegabótanna, sem nú á þjó'ðvegunum eptir frum-
varpinu er breytt í peníngagjald, hefir korníð svo ójafnt niður ,í þá
ýmsu hreppa og héruð, að hún au'ðsjáanlega hefir orðið að standa í
vegi fyrir eptíræskjanlegrí og tilhlýðílegr] endurbót veganna, hvað

aptur hefir haft mjög skaðleg áhrif á samgaungurnar milli innbúanna
í hinum einstöku héruðum og landsfjórMngum og á öll víðskipti
landsbúa lnnbyrðís. Álítur nefndin, að þessi vandkvæði muni, þegar
fram líða stundir, ef ei með öllu hverfa, þá samt svo minnka, að
stórkostlegur verði mismunurinn, feingi híð fyrirliggjanda frumvarp
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til tilskipunar um vegina a~ mí lagagildi her á landi, að minnsta
kosti með nokkrum litlum breytingum á því fyrirkomulagi, sem það
ætlast til að á komi í tilliti til þessa mikilsvarðanda málefnis.

En þótt frumvarp stjórnarinnar se þannig úr garðl gjört, sem
ii var vikið, og nefndin haldi, a'6 þa'6 yfir höfuð að tala eigi a'ð a'ð-
hyllast af þinginu, hefir oss eingu að síður þótt á~tæ'6a til a'6 gjöra
eptirfylgjandi athugasemdir vi'6 nokkrar greinir þess, nefnilega:

2. grein.
Af því a'6 péstarnír Iara annaðhvort þjöðvegtna eða ankavegina,

og eingír eðrstaklegír póstferðavegir gefast her á landi, - þvi það
virðist ei vera næg ,istæ'6a til a'ð rýmka hugmyndina, líka vegna
kostuaðaraukans, þótt póstarnir híngað til hafi einstaka sinnum, helzt
á vetrardag. vegna ófæ];~ar, eða annara serlegra kríugumstæba, orðið
sumstaðar; kann ske stuttan kafla, að fara aðra leið en alfaravegina
-, leyfir nefndin ser að stínga upp á, að orðin í enda greinarinnar:
"og eins hina almennu pöstíerðavegi ((, verðí felld úr, og að grein
þessi a~ öðru leyti se óbreytt.

3. grein.
Nefndin álítur, að sýslumenn se ei einfærir um að bera upp

víð amtmenn nppástúngu um, hverja vegi skuli ,Bíta sem þjóðvegi í
sýslum þeim, sem þeim er trúa'ð fyrir, og hverja sem auka vegi, sök-
um ónógs kunnugleika á öllum vegum í sýslum þeirra, eínkum þeg-
ar þær eru víðlendar og margir vegir liggja yfir um" þær og eptir
þeim; því þess se dæmi, að sumir sýslumenn, sem þó eru búnir
að vera um mörg ár í .sömu sýslunni, aldrei hafi haft tækifæri til
a'6 ferðast í sumar sveitir í sýslunni og þekki því ekki vegina þar,
og þ,í ekki heldur, hverja astæða væri til a'6 álíta sem þjóðveg! og
hverja sem aukavegi , en ser í lagi hljóti þetta yfir höfuð að eiga
ser stað, þar sem S'"O á stendur, að sýslumannlnuru nýlega er veitt
sýslan, og se þvi með öllu ógjörníngur að láta sýslumennilla rá'ða
því, hvernig vegunum skyldi flokkað í sýslum þeirra, þeim einstöku
hreppum sýslnanna, og millum sýslna og fjórMnga, þar sem það lÍ

hinn bóginn liggur í augum uppi, a'6 amtmennirnir, sem eptir þess-
ari grein er falið æðsta urslmrðarvald í tilliti til flokkunar veganna,
hljóta, eins og náttúrlegt er, a'ð vera lángtum ókunnugri vegunum í
öllu amtinu eða í einhverri sýslu þess, en sýslumennirnir hver í sinni
sýslu. -'0 Nefndin álítur því öldúngis vera nauðsynlegt, 'a'ð i svo mik-
Ilsvarðanda-eful vsem því, a'ð akveða, hvað álíta skuli þjóðveg! og
hva'6 aukavegí, sýslumönnum yrði gjört að skyldu, a'b tilkalla 2 menn
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úr hverjum hreppi sýslunnar, Heill þá væntanlega kunnugustu vegun-
um þar í hreppi, til að gjöra ásamt ser uppástúngu til hlutaðeiganda
amtmanns um þá greindu tvíflokkun veganna þar; og finnst eðlileg-
ast, að hreppsbtiendur, hverjir í sínum hreppi, kjósi þessa tvo menn
it hreppskllaþíngl, þar kostnaðurinn til endurbotar og víðurhalds þjóð-
veganna á, eptir 15. grein, að greiðast úr jafnaðarsjéðunum, er allir
amtsbtiur, sem tíundarbært lausafð eiga, greiða á penínga að tiltölu
við þenna gjaldstofn hvers einstaks, og ei verður ætlazt til þess, að
nokkrir 2 menn geti verið eins kunnugir öllum vegum í sömu sýsl-
unni, og 2 greindir sveitarbændur eru vegunum þar í hreppnum.
þar að auki mundi það bundið miklum umsvifum og vandkvæðum,
að kjósa einúngis 2 menn úr allri sýslunni sýslumanni til ráðaneytis
við samnínga greindrar uppástúngu, og ber þess enn fremur að geta,
að nefnd sú, sem "er stíngutu upp á að stofnuð se til þess starfa,
einúngls þyrfti að gefa álit sitt í eitt skipti um flokkun veganna, og
væri hægast og umsvifaminnst að semja það á manntalsþíngum, víð
hverja tilhögun samnefndarmönnum sýslumannanna sparaðist leingri
ferðalög heim til þeirra.

Þegar nú enn fremur er haft tillit til þess, að ii uppastiingu
þeirri, sem her ræðir um, grundvallast penínga-útgjöld af hendi lands-
manna til jafnaðarsjéðannu, þykir ísjárvert að gefa sýslumönnunum
eins öbundnar hendur; og frumvarpið til ætlast, til að leggja skatt

ekki einúngis Ii sýslubúa sína, heldur einnig á alla amtsbúana, að
því leyti þeir eiga tíundarbært lausafé ; þar sem naumast mun verða
ráú fyrir því gjöranda, að amtmennirnir, sökum dkunnugleika þeirra
á vegunum í öllu am ti nu, breyti til muna uppástúngu sýslumanna nn a,
vi'ð hverja því yfir höfuð að tala mun verða að lenda.

Nefndin leggur því til, að 3. grein stjórnarfrumvarpsins se breytt
,í þessa leið:

"Þriggja manna nefnd skal vera íhverjum hreppi, til að ákveða,
hverja vegi álíta skull sem þjóðvegi, og hverja sem aukavegi í
hreppnum. Sil sýslumaður ætíð einn nefndarmanna og 2 innsveitis-
briendur, þeir er tíundarskylt lausafð eiga, sem hreppurinn þar til
kýs á hreppskllaþíngl. Annast hreppstjórar um kosningu þessara
manna, og að nýir se kosnir, þegar nefndarmaður deyr eba hefir
forföll.

Sýslumaðnr skal bera upp víð hlutaðeiganda amtmann uppá-
stringur nefndanna UlU það, hverja vegi álíta skuli sem þj6ðvegi í
sýslunni, og hverja sem aukavegí, samkvæmt reglunni í 2. grein;
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leggur amtmaður síðan úrskurð á rnalíð og birtir auglýsíngu um
það, til eptirbeytni fyrir alla þá, er hlut eiga að máli.

4. grein.
Til þess a~ amtmanni vinnist nægur tími til að gegnumgánga

og leggja úrskurð á uppástúngur sýslumannanna nm þau verk, er
vinna skal hið næsta sumar víð þjóðvegi þá, er liggja um hverja
einstaka sýslu, ætti sýslumenn á ári hverju innan névembermanaðar-
101m a~ hafa sent amtmanni sínum uppástúngur þessar, en amtrnað-
ur innan loka marzmanabar a~ hafa geflð sýslumannlnum til vitund-
ar úrskurð sinn her að lútandi, til þess að sýslumenn í tíma gæti
ráðstafað hinu nauðsynlega her að lútandi, á~ur en Iíöur að undir-
búníngi þeirra undir manntalsþíngin og vorannir þeirra byrja. --
því ætti í upphafi greinarinnar, í sta'ð orðanna: "innan loka janúar-
mánaðar", að setjast: ,)nnan loka ndverubernuinaðar", og aptur í
niðurlagi greinarinnar fyrir: "innan loka aprílmanaðar", a~ standa:
"innan loka marzrnánaðar", en greinin að öðru leyti vera óbreytt.

6: grein.
Þa~ álítum ver eiga vel vlð, af þeim ástæðurn , sem til eru

færðar víð 3. grein, að nefnd sú, sem þar er stringið upp á, semji
og sendi amtmanni nppastringu um að breyta stefnu þjóðvega, eoa
um a'ðleggja nýjan þjóoveg, þegar sýslumannl þykir nauðsyn til bera.
þVÍ rá'ðum ver til, að í staðinn fyrir: "þá skal hann", komi: "þá
skal nefnd sú, er getur í 3. grein, um þetta senda uppástúngu til
amtmanns" etc.

10. grein.
Her þykir betur tilfalli'ð og fslenzkulegra, að í staðinn fyrir:

"fasta braut", í fyrsta kafla, standi: "fastan veg"; er þa~ líka sam-
kvæmt hinum danska texta stjdrnarfrumvarpsíns.

11. grein.
Af því það er ókljúfanda fyrir sýslumann ao geta verið nálæg-

ur vio allar vegabætur þjóðveganna í sýslu sinni, sem þar að auki
fara fram um sama tímabil alstaðar í sýslunni, ætti hann ao geta
falið umsjónarmönnum sínum, sem stjdrnarfrumvarpið nefnir í 5.
grein, að akveða, hvar ræsar skuli gánga þvert yfir veginn, og hvort
gjöra skuli brýr yfir þá, annaðhvort úr steini eða tre, ellegar hvoru-
tveggja saman. Viljum ver þVÍ, að í næstseinasta kafla greinarinnar
verði eptir "sýsluma~ur(( skotíð inn "eoa sá, er hann kýs þar tíl",
og katli þessi orðist þannig: "Yfir ræsa þá, er gánga þvert yfir veg-
inn, skal gjöra brýr, annaðhvort úr steini eða trð, ellegar hvoru-
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tveggja saman, eptir því sem sýslu maour eður s:í, sem hann kýs þar
til, ákveður nákvæmar á hverjum einstökum stað", -- og ræður
nefndin her til sömu orðabreytíngar, Rem við næst undang.ingandi
grein, nl. ao í staðinn fyrir orðin: "föst braut" setjist "fastur veg-
ur", og í stað orðanna: "skal leggja veginn hærri ", komi: "skal
hækka veginn".

12. grein.
Ao því leyti stjdrnarfrumvarpíð ákvebur, "0 torfbrýr þær, sem

lagður eru yfir mýrlendi, skuli vera 1% danskri alin hærri til hlið-
anna en gruudvöllurlnn, er þar að liggur, en í miðju 2 eða 2 %.
al. hærri, að því skapi sem torfbrúin er breið, fær nefndin ei betur
seo, en að þessi hæð se óþarflega mikil yfir höfuð ao tala, því það
liggur í augum uppi, ao því hærri sem brúin er, þess kostnaðar-
meiri og örougri er byggíng hennar og viourhald, með því lika með
þessu fyrirkomulagi optslnnls getur vantað hentugan og nægan torf-
"öll til bniargjorbarlnnar, en ser í lagi til endurbótar brúarinnar. Ver
höldum þVÍ, ao þessar brýr þyrfti ei að Hra hærri til hllðanna en
1 al. og 1% al. í miðju, Nefndin álítur líka, ao brýr yfir mýrlendi
se lángtum varanlegri úr torfi og streíngjum, en úr torfhnausurn.
því stíngum ver upp á, ao í staðinn orðanna: "brýr úr torfhnausum"
"erM sett: "torfbrýr", og fyrir: "1 % danskri alin hærri", verði sett
,,1 danskri alin hærri", samt fyrir orðin : "en í miðju 2 eða 21/2

danskri alin hærri", komi: "en í miðju 1% danskri alin hærri".
13. grein.

Nefndinni virðíst of óákveoio í frumvarpi stjórnarinnar, yfir
hverjar litlar ár og læki skuli skylt að gjöra steinbrýr eða trébrýr,
þar sem það þó naumast getur álitizt, að stjórnin hafi ætlazt til,
ao allar litlar ár og læki skyldi brúa, heldur einúngis þær smá-ár
og læki, sem, þótt litlar se, geta fljótt vaxið, og orNo vegfarendum
til t.ilmunar. Til frekari skýríngar í þessu tilliti leyfir nefndin ser
ao stinga upp á, að upphaf greinarinnar se þannig orðað : "Yfir litlar
ár og læki, sem illt er yflrferðar", etc.

15. grein.
Nefndinni viroist það bæði sanngjarnt og rðttvíst, ao þar eo

vegabætur á þjóðvegum ei hvað sízt eru til mikils hagnaðar fyrir
veralanirnar, hverjum þar með eykst aðsókn, se þær í hverju
amti látnar á móts víð jafnaðarsjóðína taka hæfilega hlutdeild í
kostnabí þeim, sem rís af endurbót og viðhaldi þjóoveganna, og
þao því heldur, sem kaupmenn vorir yfirhöfuð ao' tala sjaldan eiga
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tínndarbært lausafé, og jafnaðarsjéðnnum á hinu bóginn er gjört a'ð
skyldu að standa straum ·af þeim kostnaði, er leiðir af hinni frjálsu
verslun. þessa hluttöku ætlar nefndin amtmanninum að akveða ept-
ir verzlunarskýrslunum, og þannig: að aldrei komi meira niður á
verzlanirnar í amtínu, en fjórN partur af þeirri upphæð, sem árlega
er jafnað niður til þjóðvegunna í amtinu.

Ver leyfum oss því að stínga upp á, að greinin orðíst þannig í
upphafinu: "Útgjöld til allra vegabóta, sem nefnd eru her að of-
an, skal greiða úr jafnaðarsjéðí hvers amts og af verzlunum þeim,
sem eru í amtinu, Í þYÍ hlutfalli, að þrír fjór'ðu partar greíbíst að
minnsta kosti úr jafnaðarsjöðnum, en allt að einum fjórMngi af
öllum verzlunum í amtinu, eptir því sem amtmaður ríkveður í hvert
skipti".

þa'ð vlrðist ei alls kostar vel tílfulllb, sem stjórnarfrumvarpi'b
ákveður, að þegar í einhverri sýslu þarf stdrkostnað til að leggja
nýja vegi eða til að gjöra stórkostlegar vegabætur. þá megi, ef
amtmanni þykir astæða til þess, eptir að hafa leitað álits um það,
jafna allt a'b 1 skíldíngs tillagi meira fyrir hvert lausafjarhundrað á
þessa sýslu, heldur en á hinar aðrar sýslur, nema því að eins, að
það liggi ljóst fyrir, a'b sýlsan sjálf hafi ser í lagi not af te'bum
vegabótum. þess vegna álítum ver, að milli or'ðanna: "stórkostlegar
vegabætur -- þá má", í seinasta kafla greinarinnar, beri að skjóta
þessari klausu: "ser í lagi ef það má álítast, a'b þær helzt se í sýsl-
unnar eigin þarfir",

16. grein.
Í þessari grein er þab ákvarðað, að það framvegis skuli vera

skylda innbúanna í hverjum hreppi, a'ð gjöra vi'ð og víðhalda hinum
almennu aukavegum, er liggja um hreppinn og nauðsynlegír eru til
almenníngs þarfa, og a'ð vinna SIÍ, sem útheimtist í te'bU tilliti, se
skylduvínna, en þó er hreppsbændum, eða meira hluta þeirra, leyft
heldur a'b kjósa, að einhver takist á hendur a'b láta gjöra verkið,
eða menn se lelgðír til þess, og er eptir frumvarpi stjórnarinnar
gjör'bur á skylduvínnunní, sem einúngis framvegis mun eiga Ser stað
með tilliti til aukaveganna, lángtum meiri jöfnuður, en híngað til
hefir átt ser stað, með því henni er skipt jafnt niður á alla verk-
færa karlmenn í hreppnum, hvers stands sem þeir eru, frá 18. til
60. árs, og eru au'bsjáanlega eptir, öllu samanheingi greinarinnarinn-
ar eingar aðrar persónur há'bar skylduvínnunnl, .en þar e'borðaríltækia
í enda greinarinnar "börn og vinnufélk" geta valdíð mísskílníag],
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stíngum yer upp á, a~ í staðinn fyrir: "húsbóndinn greiðir borgun
fyrir börn og vinnufólk, sem er á hans heimili", verði sett: "hús-
bóndinn greiðir borgun fyrir syni sína, er hjá honum eru, og vinnu-

menn".
17. grein.

Af því a'O hreppstjórarnir ekki geta vítað um ný.írsleytlð, hver

breytíng verður á abriðum jarða í hreppnum, með öðrum orðum,
nöfn bændanna í hreppnum í næstu fardögum, því síður nöfn vinnu-
mannanna hjá hverjum bónda, því þótt flestir bændur hafi um júl
ráOi'il vinnum enn sína fyrir hið næstkomanda krossmessu.ír, getur
af ótal orsökum orðíð stór breytíng her á, og ber margt til þess,
t. a. m. slysfarir á sjó eða landi um hdvetrartímann, annaðhvort
með flsklveiðar, verf'erðír, fjárhirMngll eða ferðalög, en um sumar-
málaleytlð er sem optast or'ili'O IÍt.5eo um, hverjir vinnumenn verbl
hjá hverjum búanda í sveitinni, eins og þá líka er komið í kríng
um allar [arðabyggfngar í hreppnum, álítur nefndin, a'O hreppstjór-
Ulll se ómligulegt fyr en um sumarmal að senda sýslumanni, ásamt
uppástúngunnl um þær vegabætur, er gjöra þarf á næsta sumri við

aukavegina í hreppnum, nafnaskrana yfir þá menn í sveitinni, sem
verkfærir eru og vegabótavinnuskyldir eptir 16. grein; en þm' af
lei'Oif aptur, að sýslumaður getur ei, fyr en í miðjum maí, lagt úr-
skurð sinn á uppástúngur þessar.

Samkvæmt þessu leyfir nefndin ser að stínga upp á:
að í upphafi greinarinnar verði í staðinn fyrir: "innan 101m janúar-
mánaðar", sett: "innan sumarmála". Enn fremur, a'O í staðinn fyr-
ir: "sem skyldir eru að leggja vinnu til samkvæmt næstu grein lí
undan", komi: "sem verkfærir eru og vegabdtavinnuskyldír eptir 16.
grein", og í stað "loka aprflmánaðar", verði sett: "innan miðju maí-
mánaðar".

19. grein.
Aukavegir skulu eptir þessari grein vera 5 áIn. á breidd, og

má amtmaðurinn einn leyfa, að brugðið se út af þessu, þegar lands-
lagi er svo háttað, að óumflýjanleg nauðsyn dregur til þess. þa'O
virðist nú bundið allt of mildum umsvifum og örðuglclkum í hvert
skipti a'tl útvega amtmanns leyfi til að víkið se frá þessari aðal. ..
regla; því þykir bezt vi'O eiga, að sýslumanni, sem sjálfsagt hlýtur
að vera kunnugrí landslagi nu en amtmaðurinn, se gefinn myndugleiki
til að gefa þetta leyfi. því leggjum ver til; að í staðinn fyrir: "amt-
maður", í upphafi greinarinnar, komi:. "sýsluma~ur".
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21. grein.
þessi greln ákveður, að sýslumaður tíltakí, á hvaða dögum skuli

vinna alS vegabótum á aukavegunum, en þær skuli þó yfirhöfuð að
tala ei fara fram á ö~rum tíma en í maí eða [rinínuinuðí, nema svo
serstaklega se ástatt á einhverjum stað, eða eitthvað annað beri til,
a~ óumflýjanlegt. se ab bregða lít af þessu, og skuli, þegar svona á
stendur, sýslumaður nákvæmar ákveða verkdaginn. Þa~ liggur nri í
augum uppi, að sýslumanninum er 6mögulegt að vita, hvaða dagar
eru hentugastir í hinum einstöku hreppum sýslunnar til vegabóta-
vinnunnar, eða hvert fólk þá eða þá er heima eða í ferðum til að-
drátta úr fiskiverum og kaupstöðum, eða hvernig veðráttu hagar í
hinum ýmsu hreppum sýslunnar, því her á getur opt verið Illikill
mismunur í víðlendrl sýslu; þar á móti hlýtur þetta að vera hrepp-
stjóra hverrar sveitar kunnugra. Getur hann því sætt lagi, þegar
bezt á stendur fyrir hreppsbúum hans til a~ vinna að vegabdtunum,
og er bezt tllfullið, ao hann ætíð ákveði daginn, á hverjum vega-
vinnan byrji. Ver viljum því stinga upp á, að í staðinn fyrir "sýslu-
maður" komi "hreppstjóri{{.

22. grein.
þao getur svo staðið á í víðlendum hreppum, að þeir vinnu-

skyldu eigi alSferClast 8'·0 lángan veg til vega vinnunar, að þeim
ekki veiti af 1 degi til ferðarinnar, til hverrar þeir þó þurfa að hafa
nokkurn undírbúníng. . Sá skriflegi seðill, með hverjum hreppstjór-
inn kallar fólki'b saman til vegavlnnunnar, ætti því að vera kominn
á þfngboðsleíðarenda svo tímanlega, að einginn hinna vinnuskyldu gæti
borið fyrir sig ofnauman fyrirvara.

hí viljum ver; að skotlð S6 inn í grein þessa, á milli "á enda"
og "einum degi" orðunum "ao minnsta kosti",

23. grein.
Í þessari grein er fyrírskípað, aCl verkamaour skuli vera kom-

inn á þann tiltekna stað á miðjum morgni og vera víð vinnu til
mlðaptans. þessi ákvörðun þyklr ei allskostar vel tílfallln, því það
er ómögulegt· tyrb þá, sem lángt eiga að, aðvera komnir) svo snemma,
nema þeir ferðist nóttina á undan, og mundu þeir þá koma ósofnir
no verkinu til skaða fyrír vínnuna, ·Viroist því-auðsætt, að of snemmt
er, að þeir byrji vegabdtavínnuna á miðjum morgni, heldur er lángt-
um tiltækilegra,.ao Yerki~byrji á dagmálum, og því s~ haldið á-
fram til náttmála ; ti~ þessa tilhöglln tapast ekkert af vinnutíman-
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um, en þar á móti vinnst það, a~ verkrnennírnlr verða lángtum hress-
ari og ötulli vm vinnuna.

Ver leyfum oss því að stínga npp á, að í staðinn fyrir klaus-
una : "skal hann vera kominn á hinn tiltekna stað innan sjöundu
stundar að morgni og vera ,'i~ vinnu til sjöundu stundar a~ kvöldi",
verði sett: "skal hann vera kominn á hinn tiltekna stað ekki seinna
en á dagmalum, og vera við vinnu til nattruála".

Samkvæmt þessu ræður nefndinalþíngi til a~ senda konúngi
vorum þegnsamlegasta álit sitt og bæn. um, a~ hm fyrirliggjanda
frumvarp stj6rnarinnar til tilskiptmar um vegina á Íslandi verði
gjört a~ lögum lí landi her með eptirfylgjandi breytíngum og vm-
auka, er nefndin stingur upp á:

1. Vi~ 2. grein: að orðin: "og eins hina almennu póstferðavegl"
verðí felld úr.

2. Vi~ 3. grein :a~ greininni se breytt lí þessa lei~:
IIÞriggja manna nefnd skal vera i hverjum hreppi, til a~ akveba,
hverja vegi álíta skuli sem þjéðvegí, og hverja sem aukavegi í
hreppunnm. Se sýslumaður ætíð einn nefndarmanna og 2 inn-
sveitarbúendur, þeir er tíundarskylt lausafé eiga, sem hreppur-
inn þar til kýs á hreppaskilaþíngi. Annast hreppstj6ri um
kosningu þessara manna, og ab nýir se kosnir, þegar nefndar-
maður deyr eða hefir forföll.

Sýsluma~ur 'Skal bera upp víð amtmann sinn uppástúngur
nefndanna um þa~, hverja vegi álíta skuli sem þj6~yegi i sýsl-
unni, oghv(lrja sem aukavegí, samkvæmt reglunni J. 2. grein;
leggur amtmaður síðan úrskurð á máli'ð og birtir auglýsingu um
það til eptirbreytni fyrir alla þá, er hlut eiga a~ máli.

3. vm 4. grein: a'ð í upphafinu í staðinn fyrir: "innan loka jan-
úarmanaðar", setjist: "innan loka növembermanaðar", og í nið-

_urlaginu í staðinn fyrir "innan loka aprtlmanabar" komi: "inn-
an loka marzménabar",

4. Vi'ð 6. grein: í staðínn fyrir: "þá skal hann", komi: "þá skal
nefnd sú, er getur í 3. grein; um þetta senda uppástúngu til
amtmanns" etc.

5. Vi'ð 10. grein: orðabreytíng í staðínn fyrir: "fasta braut", komi:
"fastan veg«(.

7. Vi'ð 11. grein: a'ð lÍ næstseinasta kafla se eptir: ~Isýsluma'ður(',
skoti~ inn :"e'ða sá,er hann kýs þar tU'!' og katli þessi verðl
orðaður þannig: "yfir ræsa þá, er gánga þvert yfir veginn, skal

430



gjora brýr, annaðhvort úr steini eða tre, ellegar hvorutveggja
saman, eptir því sem sýslumaður, eða sá, er hann kýs þar til,
ákveður nakvæmar á hverjum einstökum. stað",

Or~abreytíng sem víð 10, grein; og í staðinn fyrir:
"skal leggja veginn' hærri", komi: "skal hækka veginn".

7. Vio 12. grein: Í stað orðanna: "brýr úr torfhnausum" komi:
"torfbrýl"'; fyrir:' ,,1% danskri alin hærri" setj ist: ,,1 danskri
alin hærri", samt fyrir orbín : "en í miðju 2 eða 21/3 danskri
alin hærri", komi ~ "cn í miðju 1% danskri alin hærri".

8. Vio 13. grein: að upphaf greinarinnar se þannig orðað :" Yfir
litlar ár og læki, sem illt er yfirferðar, skal etc.

9. vm 15. grein: að greinin orðíst þannig í upphafinu: "Útgjöld
til allra vegabéta, sem nefnd. eru her að framan, skal greiða
úr jafnaðarsjéði hvers amts og af verzlunum þeim, sem eru í
amtinn, í því hlutfalli, að þrír fj6rou partar greíblst að minnsta
kosti lÍr jafnaðarsjöðnum, en allt a~ einum fjórMngi af öllum
verslunum í amtinu, eptir því sem amtmaður ákveður í hvert
skipti". A~ milli orðanna "stórkostlegar vegabætur, .- þá má",
se skotíð þessari klausu: "ser í lagi ef þa~ má álítast, a~ þær
helzt seÍ sýslunnar eigin þarfir.

10. Viii H;, grein ~ a~ i sta~iilll fyrir: "húsbóndinn grefðírborgun
'fyrir bðrn og vínnnfðlk", "orN sett: "húsb6ndinn grelðír borgun
fyrir synlema, er hjá honum eru, og vlnnnmenn" og a~ or~·
in : "æm eru á hans heimili", falli burt.

ll. Vi~ 17. grein :a~ í upphafi greinarinnar verði, í staðinn fyrir
"innan loka janlÍannánaoar" sett: "innan sumarméla". Enn
'fremur: í 'staNnn fyrir: "sem skyldir eru a~ leggja' 'Vinnu til
samkvæmtnæstu grein 'ii undan", komi: "semverki'ærir ern og
vegabétavínnuskyldír eptir l'6.gte1n"; loksins í '5t30 "innan
loka aprílménaðar" verði sett: "innan míðjn maírmínaðar",

12. Vi~ 19. grein : all í staðinn fyrir"aIntma~ur" í npphafí grein-
arinnar 'komi:' "sýsluJml~u'l'''.

13. Vi~2i.i grein: ·it'ð í staðlnn fyrir ,;sýsluma~ur" ver~ 'sett:
"hreppstjóri".

14. Vi~ 22. grein: at skotíð se inn á milli: ;,á enda - eínum degi",
þessum orðum : "ao minnsta kosti".

15. Vi~23. grein: aoísta~inn fyrir klansuna: "skal hann vera.
'kominn á hinn tiltekna "sta~ ittnan sjöilndn stundar abmorgnl
og vera vi~ vinnU til sjötll1'dll stundar a'ðkvöldii" ve~i S~!
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"skal hann vera kominn á hinn tiltekna stal) ekki seinna en á
dagmálum, og vera við vinnu til náttmála",

Reykjavík, 29. d. júlímán. 1857.

Þ. Guðmundsson, St. Jónsson. n. Andrésson, R. M. Ólsen.
formabur og framsögum. Þ. Jðnaseen",

Framsögumaðtlr,' Eg vona, al) umræðurnar ekki verði lángar
máli þessu, þó það se næsta míkilsvarðnnda ; því mer virðist, al)

stjdrnarfrumvarpið hafi endurbætt uppástúngur alþíngis 1855 í mörg-
um verulegum atríðum ; eg skal því ekki fara leingra út í innihald
þess, fyr en eg heyri, hvernig mönnum geðjast breytíngar þær, er
nefndin hefir gjört ,'i'6 stjérnarfrumvarpíð.

Jón Guðmundsson,' Eg er hræddur um, að vonir hins hátt-
'virta framsögumanns um stuttar umræður ekki uppíyllist ; eg fyrir
mitt leyti get a'6 minnsta kosti ekki lofað neinu góðu um a~ vera
fá0rður, Strax eptir a'6 eg lauslega hafði rennt augum yfir frum-
varp stjórnarinnar fann eg á því marga og mjög verulega galla, og
a'6 nefndin, sem kosin yrði í malíð, hefði mjög vandasamt verkefni
fyrir höndum, því mer þykir frumvarpið eingan veginn aðgeingllegt,
og er því laust Yi'6, a~ eg geti slegíð því gull hamrana, þó nefndin-
gjöri það, og heldur ekki nefndinni sjálfri fyrir það, hvað vel henni
hafi tekizt a'6 bæta úr göllum frumvarpsins; en gullhamrar nefndar-
innar eru þar að auki ÞyggMrá fölskum grundvelli, Því þíngi~ 1855
stakk einmitt upp á því, al) skylduvinnan væri ekki alveg úr lögum
tekin. Mál þetta er svo vafasamt, það játa eg, a~ varla var vi'6 Því
að búast) að nefndin á jafnstuttum tíma gæti leyst starfa þenna af
hendi" svo vel væri. Eg skal nú, ekki, þreyta þíngtð með því al)
fara út. í smaatríð! eður smá-orð, heldur skal eg eímingís halda mer
til aðalstefnu og aðalefnis frumvarpsins, og svo hefði nefndin einnig
átt að gjöra.

Nefndin hefir þá fyrst og fremst rekið sig á það, að aðalgrundvöllur
undir máli þessu, nefnilega sá, hvaðan taka skuli fe það, er þarf til að
standast kostnað þann, er af vegabótunum leiðir, er bæði órettlátur og
ónógur; og hefir hún, eins og sjá má á breytíngu þeirri, er hún hefir
farið fram á vi't>15. grein, áliti'6 þa~ ránglátt, að jaínaðarsjéðírnír skyldi
greiða allan kostnaðinn, en mer virðist, að nefndin hafi bætt líti() úr, þar
sem hún hefir viljað grípa til annars eingu rettIátara stofns, með því
að ".i1ja láta hinar föstu verslanir í landinu, bera mikið af kostnað-
inum, því mjög-margir verða samt þeir, sem verða lausir vi't> a't>greiða
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neitt til vegab6ta, þ6 þeim bæri það, eins og öðrum, því undan sann-
gjarnri greiðslu eða skylduvinnu til vegabóta ætti einginn, sem lí
löglega me~ sig sjálfur, að vera þeginn ; þíngíð 1855 fór líka fralll
á það, ab köstnaðurlnn og skylduvinnan víð vegabæturnar skyldi ber-
ast jafnt af öllum, en stjórnin hefir alls ekki skeytt því í aðalefninu
nefnilega með tilliti til þess mikla kostnaðar, sem útheimtist til þjó~-
veganna, heldur einúngis fallizt á þetta í hinu óverulega, nefnilega
hvað aukavegina snertir, eins og sjá má á 16. grein frumvarpsins;
þar hefir stjórnin aðhyllzt relta grundvallarreglu, en, sem sagt, ein-
úngis í því, sem óverulegast er og minnst um vert. þetta hefir
nefndinni yfirsezt, sem þó var auðgefið a~ sjá, enda þótt ekki muni
héðan af auðunníð a~ breyta þessu í aðra stefnu samkvæmt 16. gr.
Samt sem á'tlur skal eg leyfa mer að benda til, hvernig eg hefi Í-

myndað mer að vegabétakostnaðurinn sem jafnast og rettlátast gæti
korníð niður, Eg vildi þá fyrst og fremst ekki leggja þetta mikils-
varðanda mál um vegabætur eimíngis í hendurnar á valdstj6rninni;
hún hefir haft allar vegabætur þessa lands á hendi síðan 1776, og
höfum ver þVÍ mí undir það 100 ára reynslu fyrir því, hvernig þetta
hefir gefizt; vegírnlr víðsvegar á Íslandi eru þegjandi vottar og sýna
það .bezt sjálfir; ef sýslumaðurlnn og amtmaðurinn hafa verið dug-
legir menn, þá hefir eitthva~ dálíti~ verið gjört að vegabótum; en
hafi sýsluma~ur ekki veríð duglegur, en amtmaðurinn linur Í sókn-
um, hefir alls ekkert verlð aðgjört ; mer virNst því næsta kynlegt,
a~ menn skuli vilja læsa sig utan í þetta fyrirkomulag, sem hefir
reynzt 6nægilegt og aflvana til að hafa fram neinar vegabætur, og
halda fast vi~ það ; það er sannarlega fullbúið að sýna sig I Nauð-
synin á nefndum í öllum almennum sveitamálum ryður ser her á
landi meir og meir til rúms, einkum í öllum þeim málum, sem
þurfa yfirgripsmikillar alúðar og framkvæmda vi~; og eg álít ðum-
flýjanlega nauðsynlegt f þessu almenna landsmáli, a~ það yrði eink-
anlega fali~ sýslúnefndum og hreppanefndum kosinna manna, bæði
hvað snertir framkvæmd vegabótanna, til þess í því efni að vera
valdstj6rninni til aðstoðar og rábaneytia, einkum hvað snertir alla
níðurjöfnun á kostnaðinum til vegabótanna á almenning, til hverra
vegabóta þeim væri varið og hvernig. Her a~ lútandi 2 greinir
eða 3 nýjar vildi eg stinga upp á miUi 2. og 3. gr. frumvarpsins,
þess efni~.

Hver sýsla ætti eptír :efnahag sínum og ásigkomulagi að greiða
víst ákveN~ gjald til· aðal> eður þjó~veganna. Skyldi sýslu-
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nefndin innan ársloka hvers árs gefa amtmanni áætlan sína og
skýrslur fyrir því, hvaða vegab6ta á þjóðvegum nauðsynlega víð
þurfi, hvað mikíð fe til þessaravegabóta þyrfti, og hvað sýsl.;.
an gæti borið næsta ár til kostnaðarins, sem af þeim flyti; úr
skýrslum þessum frá öllum lögsagnarumdæmum amtsins ætti sí~-
an amtmennlmlr að gjöra eina heild eða aðalyfírlit, og þ6 víst
mætti gjöra r;Í~ fyrir, að heimtaðar yrðí miklar og kostnaðarsamar
vegabætur, en hins vegar vísað á lítlð fe úr hverri sýslu a'ð tiltölu
til að koma þeim fram, þá má ætlast til, að amtmennirnir geti
lagað þetta og eptir vissu og eðlilegu hlutfalli jafnað niður kostn-
aöínum sem og líka dregíb nokkuð úr þeim vegabótum, sem upp á
var stúnglð, og þegar 8"0 sýslunefndin fær aptur frá amtmanni þessa
niðurjöfnun amtmanns, þá jafnar hún kostnaðinum nlbur .1 hroppana,
<Í þann hátt, sem stúngíð var upp á í sveltastjrimarlagafrumvarpínu, um
niðurjöfnun þess kostnaðar á hreppana, er þyrfti til almennra sýslu-
þarfa, en hreppanefndirnar jafna síðan því vegabötadtsvarí, sem hverj-
nm hreppi er gjört, eptir þeim grundvallarreglum, sem gilda fyrir níður-
jöfnun á aukaritsvörum til sveita, á hvern þann mann í hreppnum, sem
lÍ löglega með sig sjálfur. En þegar sýslunefndin á:kve~'ur þá upphæð,
sein kemur á hvern hrepp, þá ber henni jafnframt að hafa tillit til þess,
hvort miklir eru aukavegir eða ekki í hreppnum, því það er mesti
munur á þessu, og er sanngjarnt að hlífa þeim hrepp unum fremur við
vegabótagjaldi, sem hafa mikla -Qg kostnaðarsama aukavegi, en auka
ao því skapi heldur gjaldið á þeim hreppum, sem hafa litla sem
eínga aukavegi. því þess ber vel að gæta, bæði með tilliti til þessa
atríðis, og einkum með tilliti til þess, hvaðan kostnaðínn eigi a~ taka
til vegabótanna, að þa~ er mjög svo t:ánglátt, eins og stjérnarfrum-
"arpio fer fram, .að SUIll hern~ að mestu eður öllu skuli sleppa vi'ð
hvoruveggja, bæ~i vegabdtakostnað að mestu og skylduvinnu vm vega-
bætur .1 aukavegum, eins og til a~ mynda einkum mjög ví~a með fram
sjónum; þar tíunda fáir, og flestallir líti~, og eru þ6 opt eins efn-
a'ðir og efnaM en sveitab6ndinn; gjalda þeir þannig eptir stjórnar-
frumvarpinu lítill sem ekkert til almennra vegabóta, þegar kostnað-
inn til þeirra á a~ taka úr jafuabarsjóðí ; aptureru sjaldnast vi~ sjav-
arsíðuna miklir aukavegir, og sleppa þeir þá einnig fyrir skylduvinn-
unni líka. Þa~ "irMst augljóst, a~ þetta fyrirkomulag er óhafanda,
enda hefir nefndin sjálf fundið þetta og út úr vandræðum hlaupið í
verzlunina. En eptir því, sem eg hefi nú bent til um uppástúngur
mínar, veJ~ur kostaab! þessum jafna~ niður á alla að eingum und-
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anteknum,eptir .grundvallarreglunum um auka-útsvar. Mer virð-
ist þannig 2 hin verulegustu atriði þessa máls, nefnilega kostn-
aðurinn og umsjónin yfir vegabötunnm, óhafandi;Í þann hátt, sem
nefndin samkvæmt frumvarpi stjórnarinnar hefir fallizt á, og þessu
verður 6umflýjanlega nauðsynlegt a~ breyta, og vildi eg til þessa
hafa skotíð inn, .eíns og á~ur er Sllgt, 2 eða 3 greinum, er þá kæmi
milli 2. og 3. gr., en breyta 3. og einkum 4. gr. í þá stefnu, og
svo öllu frumvarpinu.

Einnig er stjórnarfrumvarpinu mjög svo ábótavant með tilliti til
forrnsíns, því þar er grauta~ saman Iagadkvörðunum og erindisbréf-
um verkamanna í belg og hvað Innan um annað ; eða hvað kemur
það vegab6talögunum víð, hvort byggjaeknli brýr úr torfhnausum
eða streingjum, grjóti eður tre, hnullringum eða hellum, eða hvar og
hvernig leðjunní eða sandinum eigi a~ moka upp í? þess háttar á
eimingis heima í skilmálum þeim, sem settir eru starfamönnunum,
og þeim skilyrðum, með hverjum þeim er feinginn sá og sá vegur-
inn til aogjörQa, en það mætti æra éstöðugan a~ tína til allt þess
konar inn í sjálft lagaboðíð, svo að alstaðar gæti átt viQ á landinu,
hvar sem væri og í hverju einatöku tilfelli.

Eg. gæti strax, ef eg ekki væri hræddur um a'b þreyta híð heibr-
aða þing, tekíð fram breytíngar þær, er eg illítnau~synlegar á hinum
ýmsu greinum stj6rnarfrumvarpsins, eptir þVÍ sem eg nú hefi tekíð
fram um aðalatriðin, er breyta þurfi, þ"í eg hefi þegar hugsað mig
um ell þessi einstöku bleytingaratkYroM víð hverja einstaka grein,
en eg skal ekki gjöra þa~ a~ sinni, og þab því síður, sem mer er
þa~ mjög vafasamt, hvort mer takist að koma breytíngaratkvæðum
þessum avo vel fyrir og orða þau svo skipulega. ai'>þíngíð treystist
til að samrýma þau vii'> frumvarpi\) og gánga til atkvæða um þau
eptir eimíngis eina umræðu, og því værí eg fyrir mitt leyti, ei ekki
væri svona lángt lioi~ á tímann,· í nokkrum vafa um Þa~, hvort ekki
væri rettast .a~ skora ánefnWna, a~ hún tæki aptur álit sitt um
nokkra daga, og reyndi a~ laga þ~ íþá stefnu, er eg nú lleft bent til.

Framsögumaður : Hinum hefðraða varaftweeta ge~jast þá hvorki
að nefndarálitinu rW a~ stjórnarfrumvarpinu.; en breytíngar þær,
er hann vill gjöra, eru SYO stórkostlegar, a~ hann víst hefir rett fyr-
ir ser í þvi, a~ tíminn se of naumur til þess a~ koma þeim fram, því
hann þyrfti þ.á fyrst a~kippa frumvarpínu úr lið, og síðan aptur í
Iíðínn. Einkum var þ~ .samt tl'ennt, sem hann fann að, og var
þa~ þá fyrst, hvernig mnsjóninni me~ vegabétunum værí fYI:Ú'komi~,
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og undrast eg það, að íslenskur maður, sem sjálfur hefir verið í
sveit, skuli láta ser detta í hug, að vilja setja nefndir til þess atJ
hafa umsjónina á hendi; eg er hræddur um, að fyrirkomulag þetta
yrði örðugt til sveita og einúngis til að gjöra umsjónina "klúsatJa",
að hafa marga menn, sem þyrfti atJ vera að ríða hver til annars og
allt af halda fundi og aptur fundi, og það um málefni, sem í sjálfu
sðr sýnist einfalt, ef undir einn mann heyrði, og held eg það væri
einúngis til að draga kraptinn úr umsjéninni ; mer virðlet eins og
hann hafi fyrir ser á borðinu hjá ser sveltastjörnarmallð sitt með
öllum þess nefndum, yfir- og undir-nefndum, sem, eins og allir vita,
er fallið, en sem hann þó víst ætlar að reisa aptur á fót, ófreskjuna
þá, og hafa þa~ her til fyrirmyndar. Eg get ekki sðð, a<>þessa þurfi,
þó eg fyrir mitt leyti helzt vildi, að sýslunefnd væri sett, ef eg þá
mætti vera fyrir utan hana. Eg get ekki se<>gagnið, sem af þessu
fyrirkomulagi geti hlotizt, enda hefir hann ekki enn þá sýnt fram á það.

Hitt annað, sem hinn heiðraði varaforseti helzt hafði á móti
stjórnarfrumvarpinu, "ar það, að kostnaðurinn til þjóðveganna skal
greiðast úr jaínaðarsjéðunum, eða af Iausaíénu einu, og vill hann,
atJ allir búsettir menn greiði gjald til þjöðveganna viðurhalds, hvort
"em þeir eiga lausafé eða ekki, og þessu gjaldi se jafnað níður af
sýsluneíndum og hreppanefndum á alla búendur eptir hvers efnahag
og ástæðum, og atJ vegabótasjóMr se stofnsettir. Með því hann þann-
ig vill koma á óbeinlínis skatti, sem altend þykir ísjárvertJur, en
sleppa meb öllu gjaldstofni þeim, lausafenu, sem stjömarfrunivarpíð
hefir tlltekið, þá raskar hann þar með öllum grundvellinum í stjórn-
arfrumvarpinu, og tætir það allt í sundur, svo eingin heil brú verð-
ur í því, og hlýt eg öldúngls atJ mótmæla þessari aðferð, og fæ eg
ekki skilið, að nefndinni se mögulegt að gánga inn á þessar hans
stórkostlegu breytíngar, eða að honum vinnist nægur tími til að semja
nýtt frumvarp, er taki stjórnarfrumvarpinu fram.

E. Ó. Kúld: þrátt fyrir tölu hins háttvirta framsögumanns
vero eg þó að halla mer í þessu máli í þá sömu átt og hinn heiðr-
aði varaforseti, því undir eins og eg sá frumvarp stjórnarinnar, fannst
mer eg finna á því ekki allfáa galla, og. þá svo stórkostlega, að eg
fanu strax, að eg mundi ekki geta aðhyllzt, að það yrbí lögleitt eins
og þatJ er, heldur þyrfti a'b breyta því, og það meira en minna, og
sú breytíng fann eg strax að var mjög mikið vandaverk, enda hefir
nefndinni el,kí tekizta<> leysa þetta vandasama starf svo af hendi,
að henni tækist með þeim breytíngum, er bún fer fram á, atJ sætta
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mig víð frumvarp stjórnarinnar. Stjórnin hefir byggt þetta frum-
varp sitt á býsna - gömlum stofni, því þa~ eru nú liðin víst ein 17
IÍr, sfðan máli þessu "ar fyrst hreift, og mer finnst, að nefndin hefði
fremur átt a~ reyna a~ hrista ryM~ af því, en hún hefir gjört, og
ummynda það dálíti~ eptir tímanum og kríngnmstæðunum og þeim
anda, sem nú lifir hjá þjöðínnl. Hinn háttvirti framsögumaður taldi
ómögulegt tímans vegna, að taka svo mörg og umfángsmikil breyt-
Ingaratkvæði til greina, sem hinn heiðraðí varaforseti að öllum lík-
indum hefir hugsað ser við nefndarálit þetta; en þó eg mí játi fús-
lega bæði það, a~ tíminn er nú orðinn naumur, og mörg, og það
mjög merkileg mál, eru enn óleidd til lykta, þá vildi eg fyrir mitt
leyti þ6 fremur, að nefndin tæki að ser neíndaralltið aptur og reyndi
að koma ser saman víð hinn hefðraða varaforseta um breytingar-
atkvæði hans, einkum þegar eg lít til þess, að þetta mál el' komið
frá stjórninni og þar a~ auki næsta mikilsvarðanda mál, og er þess
vegna því nær 6hugsanda, að hætta við það svona án þess a~ útkljá
þa~; nefndin gæti líka feingíð tvo menn til, ser til styrktar, og það
því fremur, sem sumir þíngmenn eru nú farnir a~ losast úr nefnd-
um, þótt sumir hafi enn, ef til "ill, meira en n6g a~ starfa. Eg
vil að eins taka eitt dæmi þess, hversu frumvarpið, enda með at-
hugasemdum nefndarinnar, er alls óhafanda og óbníkanlegt. það er
nefnilega gjört rá~ fyrir í frumvarpinu, að brria skuli smá-ár og
læki, sem geti orðíð illir yfirferðar, en á hinn b6ginn verður ekki
gjört rá~ fyrir meiri tekjum á ári, eptir því sem mer skilst, en
1200 rdl ; mí þori eg að fullyrða, a~ her á landi eru til margar
smá-ár og tækir, sem sannarlega geta orðíb mjög illir yfirferðar, og
eru þ6 svo lagaðír, að ekki verður gjörð yfir einn eða tvo læki gagn-
leg brú fyrir minna fe en 1200 rdl., ef þeir hrykki þá til þess, og
þá ætti eingar vegabætur að eiga ser stað það árið, nema þessi eina
brú, og sjá allir, hvað mikið yrM ágeingt með þessu m6ti. Eg vil
því styðja að því, að nefndin taki malíð aptur til meðferðar því hitt
finnst mer reyndar ekki aðgelngilegt, að leggja út í það, að ræða
máli~ með allri þessari trossn af breytíngaratkvæðum, sem ver eigum
í vændum; eg held það mætti segja um það eins og sagt var um
stóra sklalíð Mrna um .ári~ í sveitastjórnarmálinu, að það yrði held-
ur til mikitI "frúkostur({, þegar það kemur fram á þessi borð.

H. Kr. Friðriksson: þ~ er einkum um 15. gr. að eg villeyra
mer að fara nokkrum orðum, eða það, hvaðan fe~ skuli taka til vega-
bótanna. Þ~ar til þess er lítið, a~ í frumvarpi stjórnarinnar er
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gjört rá~ fyrir, að jafna~ar"jóMr amtanna borgi fe þetta, þ,i er það
sannarlega ekki aðgeingllegt ; þvi það munu allir verða að j,ita; a~
lausaféð hefir nóga byrði að bera, og það se all" eigi sanngjarnt a~
leggja meiri álögur á það, Epir þeirri niðurstöðu, sem skattanefnd-
in komst að hérna um ári'ð, þá var lausare~ í landinu 50 - 60,000
hundraða, en eptir [arðatalí Jóhnsens er þa'6 talið 69 --70,000
hundraða, og sú upphæð gefur af ser árlega 1458 rd., ef 2 skildíngar
eru lagðir á hvert lausafjdrhundrað, en ef tekin er meðaltala af hinu
fyrra, eða 55,000 hundraba, þ;í gefur sú upphæð af ser að eins
1146 rd., og yrði þa'6 þá allt, sem verja mætti til vegabóta ,í :írí
hverju um land allt. Í suðurarntlnu var lausafjnrbundraðatnlan árlð
1846 20,540 hundrað», eptir því sem stendur í skýrslu stiptarntmanns
Iloppes um tekjur og gjöld jafnaðarsjéðanna það ári~, og eptir þVÍ

yrði allt gjaldið til vegabóta í suðuramtlnu 428 rd., sem er her um
bil hið Sama og það fil, sem Reykjavík ein ver til vegabóta árlega
í þessu hinu stóra umdæmi sínu, og þetta ætti þá a'6 nægja í ðllu
suðuramtinu. Þa'6 getur nú hver maður se~, hversu þessi aætlun
er alls éhafandl, því að með þessu móti yrði vegabæturnar á aðal-
vegunum miklu minni en að undanförnu, meðan skyldu vinnan var víð
höfö. Nefndin hefir fundið til þess, hversu ósanngjarnt þetta gjald
væri á lausafenu, og þess "egna grípíð til þeirra öyudlsúrræða,
að sleingja nokkru af vegabdtakostnaðlnum yfir ,í verzlunina; hún
hefir nógu breitt bakíð ; en mer vírblst nefndin hafi komíst fr:l
því miður heppilega, því hún hefir nefnilega ab eins lagt kostnaðinn
á föstu kaupmennína, en eingan á lausakaupmenn, og vlta þó allir,
a'6 þeir geta haft allt eins mikinn hagnuð af aðséknínnt, eins og
föstukaupmennlrnlr, og mig furðar mjög á þessu hjá hinni heiðruðu
nefnd, þar sem í henni eru tveir lögfréðlr menn, því allir sjá, a'6
þetta er einginn jöfnuður, og sannarlega undarlegt, úr því þeir héldu
gjaldstofni frumvarpsins, að þeir skyldi fara a'6 skjóta þar inn í með
öllu ólíkum gjaldstofnl, sem kemur mönnum fyrir sjónir eins og fall-
inn úr skýjunum; og þegar menn bera saman bændur vi~ kaupmenn,
kemur sami ójöfnu'ðurinn fram, því hver sá bóndi, er tíundar 50
hundruð, á a'6 greiða 1 rdl, 4 sk. til vegab6ta, en á hinn bóginn
skal hver kaupmaður, hversu aumur og vesall sem hann er, gjalda
!) -10 rdI. árlega; auk þess er það og alveg fráleitt, að tleygja ö'ðr-
um eins kostnaðiyog hér er um a'6 ræða, upp á verzlunina; annað
mál er það, þótt kaupmenn taki þátt ( honum, sem meNimir sveit-
arinnar. Mer getur ekkl betur sklllzt, en að sá grundvöllur, sem
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stjórnin byggir þab lí, hvabnnvegubdtakostnaðínn skuli taka, gjöri
frumvarpið alveg lJ~ eingu, og eg er þess vegna yfir hofuð á sama
máli og hinn helðrabl varaforseti, að það væri æskilegast, ef nefndin
víldl taka nefndaralltíð aptur nokkra daga, og gjöri það að beinni
uppástúngu minni; því a~ annars kostar verður þínglð að öllu leyti
að treysta því, a~ hinn heíðraðl varaforseti komi breytíngaratkvæð-
um sínum SYO haganlega fyrir, að þau eigi alls kostar vi~ nefndar-
áliti~; því a~ eg get eigi ætlað, að menn geti átta~ sig á öllum
þeim fjölda af breytfngarkvæbum, sem hann mun koma með, svona
"i~ umræðuna, og munað þau svo, að þeir þá geti komlð með önn-
ur breytíngaratkvæðl við þau; og þó Þ\'Í verði eingan veginn neitað,
a~ tíminn se naumur orðinn og margt að starfa, hygg eg samt, a~
ekki væri évinnanda verk, að nefndaralitið kæmi aptur frli nefnd-
inni sí'ðast í næstu viku, og yrðl þá rætt a~ nýju.

Forseti: Eptir því sem þetta mál er vaxið, get eg ekki a'ð svo
kom nu sett þa~ til atkvæða, hvort vísa skuli því til nefndarinnar
aptur, heldur álít eg nauðsynlegt, að umræðunum verði haldið áfram
leingra, a'ti minnsta kosti um hrfð,

G. Einarsson: Þa~ verður þó einhver a~ tala nefndinni líkn-
armál, og verð eg Í því skyni a~ telja henni það til málbóta, að
hún hafbl að mínu áliti ekki göðan grundvöll að byggja ofan á, þar
sem var frumvarpið frá stjórninni; það er sannarlega ekki haganlega
lagað handa islandi. Mer stendur á sama, hvort þa~ er a~ llpp-
runanum til gamalt eða nýtt; en hitt liggur mer ekki Í lðttu rúmi,
a~ stjórnin skuli ekki gefa verulegan gaum uppástúngum alþíngis í
þeim málum,sem befnlíniskoma Íslandi við, Hefði stjórnin lagt
til grundvallar fyrir frumvarpinu bænarskrá þá, er send var frá al-
þíngl 1855 í því máli, sem her ræðir um, þá mundi betur hafa Iarið,
Hvað sveita- og sýslunefndunum "i'ð víkur, þá munu þær bráðum
ry~ja ser til rúms og eru nú þegar farnar að gjöra það, t. a. m. í
fjárklá'ðamálinu, hvað mikið sem sumir hinna konúngkjdmu manna
spyrna á móti þeim. Á eitt vil eg benda þínginu, sem eg tel að-
algalla á frumvarpinu, og hann er sá, að þjó~vegirnir verða út und-
an öllum aðalumbdtum, en sveitavegirnir fá mesta viðgjörðina, t. a.
m. bóndi, sem tíundar 10 hundruð lausafjár, á samkvæmt frumvarp-
inu að greíða 20 skk. til þjöðveganna, en a'ðminnsta kosti hefir þessi
sami rnabur 2 menn verkfæra, og á Því samkvæmt sama írumvarpí
a~ leggja 2 manna verk til sveitaveganna og jafngildir þal) her um
2 dölum. Eg er varaforseta samdóma í því, a'ð þetta frumvarp geti
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ekki hlgzt til grundvallar fyrir vcgabótalögum, sem her eiga að gilda,
nema því se a~ kalla umsteypt; annars fáum "i~ áþekk lög og helgi-
dagatilskipunina, og er ekki óskanda eptir mörgu þvílíku; af tvennu
illu er betra, að allt hvíli vi~ híð gamla, heldur en að nýtt komi
cingu betra, eða réttaru sagt, lakara í mörgu verulegu.

St. Jónsson: Mer þykir þa~ hafa tekizt mjög ólánlega til, að
þeir menn ekki komust í nefndina, sem mest og bezt gjöra ser far
um a~ amæla henni fyrir aðgjörðir sínar, en eg er hræddur um, að
þó svo hefði veríð, að aðrir hefðí farið með þetta frumvarp en nefnd-
in, þá mundi þeir ekki hafa gj(jrt það nefndarálit, sem ekki hefði orðið
eitthvað að fundið, eins og eg er líka viss umj ab þó nefndin nú tæki
máli~ til sín aptur og færi að fjalla um það á ný, þá mundi menn
finna einhvern galla á því, þegar það kæmi frá nefndinni í annað
sinn. Þa~ væri kann ske öðru máli a~ gegna, ef hinn háttvirti
varaforseti og varaþingmaður Snæfellínga fcingi llláli~ í hendur, þá
skyldi maður vÍst vona mikils, eptir því sem þeim farast orð; en
mér þykir þó nokkuð varasamt öldúngis a~ kollsteypa grundvelli
stjórnarinnar í þessu máli, og þó menn segi, að hann se gamall, þá
getur lIler ekki sýnzt, a~ það se nein astæða i því. En það er bágt
a() segja nokkuð nm breytíngaratkvæbín, þangað til þau verða sýni-
leg eða heyranleg ; ef þau gæti nokkurn veginn samrýmzt "ib uppá-
stúngur nefndarinnar, þá er vel mögulegt, a~ nefndin kunni að fallast
á eitthvað af þeim á sínum tíma. Vi~víkjandi því, sem hreift hefir
veríð, a~ of lítið mundi verða gjört víð þjó~Yegina, en aptur meira
víð ínnansveítar- og auka vegi , þá er nú mest komið undir því,
hvað rnlkið verður dregið undir sveita eða þjéðvegína. Hinn helðr-
aðí varaþingmaður Snæfellínga heit, ao 1200 ríkis dalir mundi ekki
gjöra betur en hrökkva til þess einúngis að byggja brýr yfir smáár
og læki her á landi; mer finnst þa~ nú væri gott, ef menn á einu
ári gæti brúlagt allar ár og læki, og mer finnst það mikil framför,
og þá yrði mikið gjört á mörgum árum. Eg neita því ekki, að eg
get ímyndað mer, að föstu kaupmennirnir víldí kann ske helzt vera
lausir víð, að greiða nokkurt fe til vegabótanna, en eg held það þurfi
ekki að koma þeim ver, en að þeir se bundnir her fastir víb hæl,
eins og hinn heiðraði þingmaður Reykjavíkur vildi með uppastúngu
sinni til þessa þíngs, þó hún feingi nú braða endalykt. A~ lokum
vll eg geta þess, að meðan breytfngaratkvæðlu ekki eru komin fram,
tiýnist mer cingin ástæ~a til að "ísa málinu aptur til nefndarinnar.

II. Kr. Friðriksson: Mer hefir aldrei dottið í hug, að þetta
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gjald, sem nefndin stfngur upp á a~ leggja skuli á kaupmennina, yr~i
ókljúfanda gjald fyrir þá, en mer þykir það rángt og ósanngjarnt, að föstu
kaupmennirnir einir skuli verða fyrir þessum gjöldum, en ekki lausa-
kaupmennirnir líka, sem opt hafa eins mikla og meiri verzlun; það "er
þó sannarlega ósanngjarnt, a~ hversu vesall kaupmaður sem er, skuli
greiða til vegabótanna 9 eða 10 ríkísdali, en aptur á móti bóndinn,
sem tíundar 500", eg tek það upp aptur, það voru eingin mismæll,
því a~ þeir eru til, sem tíunda þetta, og sumir meira, að hann, segi
eg, skuli ekki greiða nema 1 ríkisdal. Eg bý nú að vísu ekki uppi í
sveit, en eg fer þó nærri um, hversu mikíð vegabætur kosta, og a'ð ekki
verður mikið afrekað til vegabóta með 400 dölum í hverju amti. því ef
menn telja tíundarbætt fe 55,000 a á öllu landinu, þá yrði tillagið þar af
til vegabótanna, yfir allt land, ekki meira, en 1146 rdl. En hvað sem
um þetta er, finnst mer ekkert se á móti því, að heyra breytíngar-
atkvæði hins háttvirta varaforseta, þó eg se hálfhræddur um, að
menn fari að ruglast, þegar hann er búinn a~ telja þau öll upp, að
minnsta kosti 40, og þótt mönnum ge'ðja'ðist þau eigi ön, mundi
menn vera farnir að gleyma hinum fyrstu, þegar menn ætti a~ fara
a~ gjöra aptur breytíngaratkvæbl vi'ð þau. Mer finnst það ekkert
ókljúfanda verk fyrir nefndina, a~ taka breytíngaratkYæ'ði varafor-
seta og hafa málið S'"O búið aptur svo snemma, að ályktarurnræ~an
gæti verið síðast í næstu viku.

J. Hávarðsson: Eg ímynda mer, a'ð fe það, sem varið yrði til
vegabótanna á ári hverju, se dálíti~ meira en það, sem 2 hinir heíðr-
uðu þíngmenn hafa sagt; mer telst svo til, að það muni vera her
um bil 2000 með kaupstaðagjaldlnu, og lítur þa~samt svo út, sem
það se of lítið, ef verulegar bætur lí vegunum ætti að gjörast á ári
hverju. En mer sýnist það verst, a'ð svo margir sleppa hjá þessu
gjaldi, því eptir nefndarálitinu em það her um bil 7000 manns
sem greíða skulu fe til vegabóta ; en eptir uppástúngu hins háttvirta
varaforseta yr'ði það þó yfir 9000 manns, og ætti sama upphæð a'ð nást,
sem á~ur er getíð, þá væri það því léttara, sem fleiri eru, er greiða
skulu. Eg get þar að auki ekki skilið, á hvaða undirstöðu menn
ætti að byggja kaupstaðargjaldíð ; eg veit, að sýslumenn hafa sagt
mer, að skýrslur kaupmanna se ekki fullkomlega áreíðanlegar og
ekki sem nakvæmastar, svo ekki væri ætí'ð tryggt að byggja á þeim.
Eg get og ekki verið með þVÍ, að lausakaupmenn sleppi hjá öllu
vegab6tagjaldi, en það væri einasta lagt á fastakaupmennina. Eg
vildi helzt, eins og nú stendur á þessu máli, að nefndin tæki mál-
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efni~ aptur til sín, ef hún álítur ser þa\) mögulegt tfmans vegna,
og kysi ser 2 menn til aðstoðar, því það er óse~, hvaða stefnu mál-
efni þetta kann a'b fá, ef nú á strax a~ bera upp og ræða um svo
mikil breytfngaratkvæðl, sem her ern fyrir hendi, eu ef þett.a fæst
ekki af nefndinni, þá mun eg helzt halla mer a~ breytíngaratkvæð-
um hins hrittvirta varaforseta.

Forseti: Eptir alþíngistilskipuninni er ekki að 'gjör:l rá~ fyrir
því, a'b nefndir taki sjálfar aptur álitsskjöl sín, til að gjöra víð þau,
en þíngi'b verður með atkvæðum a'b skera úr, hvort vísa skuli málinu
til nefndarinnar. Eg álít nú þetta mál enn ekki svo rætt, a~ menn
geti geinglð til atkvæða um, hvort því skuli vísa til nefndarinnar
eða ekki, og eptir því sem her stendur á, getur ekki atkvæðagreíðsla
um það fram farið fyr en að lokinni undirbúníngsumræðunní. A~

ö~ru leyti skilst mer SYO, sem tilskipunin gjöri því a~ eins rá'b fyrir
að vísa máli til nefndar aptur, þegar það þykir ekki nægilega upp-
lýst eða sKýrt af nefndarinnar hálfu eptir þeirri stefnu, sem nefndin
hefir sjálf tekið ~er, og á þeim grundvelli, sem máli~ sjrilft stendur á.
En ef nýr grundvöllur er lagður, eða með öðrum orbnm : ef einhver
þíngmanna vill láta taka nýja stefnu, sem ekki lá fyrir nefndinni,
þá verða þeir, sem koma fram með þess konar nýjar uppástúngnr,
a~ reyna að koma þeim fram í gegnum umræður á þínginn og breyt-
íngaratkvæðl, en það er ekki rístæða til þar fyrir að vísa málinu aptnr

til nefndarinnar. Hitt er aptur á móti sjalfsagt, a~ þeir, sem hafa breyt-
íngnratkvæðin eða nýjar upp.istúngur, beri sig saman víð nefndina.

V. Finsen: þa~, sem eg ætlaðl a~ segja, stefndi í nokkuð líka
lítt og það, sem hinn hattvírtí (orseti nú mælti. Mer finnst eptir
því, sem fram er komíð, ekki ástæ'ba til a'b hræðast svo míkið þessi
breytíngaratkvæN. Eptir því sem mer skildlst á ræðu hins háttvirta
varaforseta, eru það eiginlega 2 aðalatrlðl, sem breytíngaratkvæðí
hans gánga lít á, nefnilega umsjónin með vegabótunum og kostnað-
urinn, og það er þá í eNi sínu, a~ samkvæmt þessum aðalatriðum
þyrfti a~ breyta mörgum greinum frumvarpsins, en þetta yrðí þó
ekki annað en or'babreytíngar, svo breytingaratkvæðin verða þ:i í
sjálfu ser ekki svo mörg eða fjarskaleg. Mer finnst nú vera mest
"ert, þegar svona stendur á, a'b menn gæti haft tækifæri til a~ kynna
ser og athuga breytíngaratkvæðín sem bezt vi'b nndírbnníngsumræð-
una, svo menn gæti þá Yi'b hana strax askilíb ser vara- og vi 'bauka-
atkvæði vi~ þau, og þar e~ undlrbúníngsumræðan mun naumast,
hvort sem er, verða endnð á þessum fundi, vildi eg því stínga npp
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,í, a~ öll þessi mörgu breytíngaratkvæðí væri skrifuð upp og lög~
fram á milli funda, og, ef mögulegt væri, prentuð, á~ur en fundur
yr~i haldinn til að ljúka alyktammræðunnl, til þess al> skýra sem
mest hugmyndir þingmanna. Ekki getnr mer fundizt nein astæða til
að vísa málinu aptur til nefndarinnar, þótt breytíngaratkvæNn se
mörg og breytíngarnar se verulegar víð nokkrar einstakar greinir.
Eg segi a~ öðru leyti fyrir mig, að eg vil heldur sveitastjórn til að
hafa umsjón með vegab6tunum, en mer þykir ísjárvert að koma með
uppastringu úm það svona í þessu lagaboði, ál>ur en sveitarstjórnar-
lög ern gefin; að ö~ru leyti kemur líka nokkuð undir því, hvemig
uppásningan er um fyrirkomulag þessara sveitastjórna, en það mun
nú sjálfsagt koma fram í þessum 40 atkvæðum, sem þíngrnaður
Reykvíkínga nefndi.

St. Jónsson: Nefndin gæti kann ske al> nokkru leyti geínglð
inn á það, sem hinn háttvirti forseti og hinn 5. komingkjörní þíng-
hafa sagt. En a~ öðru leyti er eg ekki svo getspakur, að eg viti,
hvað mörg breytíngaratkvæðín muni verða; kann ske þau verðl mí
ekki alveg 40, eins og þfngrnaður Reykvíkínga ætlar; hann veit þó
líklega ekki í margra huga. þar sem einn hinna heiðruðu þíng-
manna sagði, að vegabæturnar mundi verða minni eptir en :í~ur, ef
þessu nefndaráliti væri fylgt, þá get eg eingan veginn fallizt' á það ;
því eptir nefndarálitinu yrM þó lagt miklu meira til vegabótanna
her eptir en híngað til eptir frumvarpinu, þegar það er rett skoðað,
bæði til fjallvega, þjó~vega og aukavega. Loksins vil eg geta þess,
að eg hlýt að vera með þvI heldur, að öll þessi miklu breytíngar-
atkvæði verði tekin til greina af nefndinni, en að nefndarálitið se
rekið aptur f nefndina. En þeir, sem svo vel eru kunnugir tölu breyt-
fngaratkvæðanna, munu nú kann ske betur geta dæmt her um, en eg.

Framsögumaður: Ef a~þessu máli verður vf~a~ aptur til
nefndarinnar, viI eg gjöra þíngmönnum ljóst, a~ eg á morgun er
boðaður af stiptamtmanni austur í Árnessýslu til ab sýna honum
embættisbækur mínar, og verð ekki kominn aptur fyr en eptir þrjá
daga, svo þíngmenn sjá af því, ab eg alls ekki get leingur verið í
nefndinni. Annars þykja mer þau vnndræbí kynIeg, að menn þykj-
ast vera neyddir til a~ "ísa málinu aptur til nefndarinnar. En mer
finnst, al> hinn háttvirti varaf01'S'eti gæti korníð til nefndarinnar með
sín mörgu og stórkostlegu breytíngaratkvæðí, sem mer er ómögulegt
nú sem stendur al> átta mig f, og láti~ hana sjá þau, því ef svo
"reri, gæti nefndin horíð sig saman vi~ hann, og kann ske aðhyllet
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eitthvert eitt þeirra, og þótt nefndarálítið raskaðíst stórum við það,
væri það þó skárra, heldur en a~ stjérnarfrumvarpíð verði með öllu fellt.

Forseti : Þa~ væri gott, ef hinn háttvirti varaforseti vildi lesa
upp fyrir þínginu breytíngaratkvæN sín.

Jón Guðmundsson: Fyrst að svo margir þíngmenn skora ;í
mig um að skýra frá öllum þeim breytíngar- og vlðaukaatkvæðum,
sem eg hefi hugsað mer og rá~gert við stjömarfrumvarpíð, þá skal
eg nú taka þau fram i rðttrl rö'ð og eru þau þessi:
')1. Vi~ 2. grein. ,)Sem innbúar eins eða fleiri héraða", breytist í:

,)innbúar einnar eða fleiri sýslna". Niðurlag greinarinnar "sem
þj6~vegi - póstferðavegi", falli burt.

2. Milli annarar og 3. greinar verði skotíð inn í nýjum greinum:
a. Nefnd manna i hverri sýslu og hverjum hrepp, undir forstjórn

sýslumanns fyrir sýsluna og hreppstjóra fyrir hreppínn, skal
hafa lÍ hendi umsjón og framkvæmd allra vegaböta, eptir því
sem segir í þessari tilskipun.

b, Í hverri sýslunefnd skulu vera auk sýslumanns 3 menn, kosnir
til 3 ára lÍ manntalsþfngum af hverjum þeim búanda, sem
skiptitíund grelðlr, Í fyrsta sinn fer kosníng fram í hverjum
hrepp sýslunuar, en hlutkesti ræður á fyrsta sýslunefndarfundi,
hverjir úr skuli gánga af þeim, sem fram yfir eru 3. A~ 1
ári llðnu geingur einn hinna 3 sýslunefndarmanna úr nefnd-
inni, og ræður því samkomulag nefndarmanna eður atkvæða-
fjöldi, en hinn elzti af þeim, sem úr gekk af hinum kosnu,
kemur aptur í hans stað í nefndina. Þannig skal einn maður
gánga úr sýslunefndinni árlega, og annar koma í staðinn, á
meðan hinir kosnu menn til endast. Þegar þeir eru þrotnir,
skal kjósa um aptur eins og fyr segir.

Kosníngarrétt og kjörgeingi hefir a~ ö~ru leyti hver sá bú-
andi, sem kosnfngarrðtt hefir til alþingis.

e, Í hverri hreppanefnd skulu einnig vera 3 menn auk hrepp-
stjóra; þeir skulu kosnir á hreppskilaþíngi. Kosníngarrettur
og kjörgeingi til hreppanefndar eru hin sömu sem til sýslu-
nefnda. Úr hreppanefndunum geingur einn árlega, en annar
er kosinn í staðinn á sama hátt.

d. Ef jöfn eru atkvæði í nefndum þessum með og mót einhverju
málefni, ræður þa~ atkvæðið, sem sýslumaður eða hreppsnefnd-
arformaður styður,

e. þar sem þjöðvegur liggur milli tveggja sýslna, skulu sýslu-
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nefndir beggja sýslnanna eður útnefndir menn sinn úr hvorri
eiga fyrirfram fund með ser á sýslurnótum til þess að koma
ser niður á, hvaða vegabætur nauðsynlega vi~ þurfi á þeim
vegi, hverja stefnu þær skuli taka og hvernig þeim skuli haga.
-Geti þeir ekki orðíð á eitt sáttir um það mál, skulu sýslumenn
beggja sýslnanna skrifast á um það, en verði þeir einnig sinn
á hverju máli, skal amtmaður skera úr. Se sá vegur milli
anda, þá skulu báMr amtmennirnir koma ser saman um malíð,
og leggja úrsknrð á.

Ao öðru leyti kostar hvert amt vegabætur á vegum milli
amtanna, 110 því leyti sem sá eða sá partur vegarins heyrir
amtinu til.

3. Vio 3. grein í upphafi. "Sýslunefndir" í staðinn fyrir "sý~lu-
menn".

4. Vio 4. greinar fyrri katla. Sýslunefndirnar skulu á ári hverju
innan loka ndvemberm, senda amtmanni:

a. Nakvæma uppástúngu um þær aðgjörðir, sem mest nauðsyn er
á á þeim þjóðvegum, sem liggja um sýsluna.

b. Áætlun yfir kostnað þann, er nefndin hyggur a~ sú vegabót
útheimti.

o. Áætlun um, hvað miklum kostnabí til vegabóta fært se að
jafna niður á sýsluna híð næsta ár, eptir efnahag manna, ár-
ferN og öðru ásigkomulagi.

5. Vi~ 4. greinar síbarí hluta. Ný grein:
Þegar amtmaður hefir feingi~ þessar uppástúngur og áætl-

anir úr öllum lögsagnarumdæmum í amtínu, leggur' hann úr-
skurð á það, hverjar vegabætur skuli vinna á þjóðvegum hið
næsta ár og hve míkíð af þeim kostnaðí, sem þar til 'útheímt-
íst, ao hvert lögsagnarumdæmi skuli bera (sjá breytíngaruppást.
víð 15. grein).

6. Vi~ 5. grein. Orðín (í 1. katla grein.): "ao láta vinna", falli
burt. Enn fremur (í 1. katla gr.): ,,,þegar yfirvaldinu þykir
það óráNegt að láta bjóoa verkíð upp, eða", falli burt.

7. Vi\') 6. grein. "Þegar sýslumanni" breytist í: "þegar sýslu-
nefndinni".

8. Vi~ 7. grein. Síðari hluta gr.: "Svo er hann einnig - ekki
heldur-að neinu bætt", falli burt.

9. Vi'b 8. grein. "Yfirvaldinu", breytist í; "Sýslunefndinni".
10. Vi~ 10. grein. Á eptir "fasta braut", bætist inn í: ',jskurN
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skal grafa út úr brautinni, hvar sem vatn "ill staðnæmast í
henni".

A'ð hitt annað af greininni: "Ef" -- "ofan í veginn", falli
burt.

11. Vi'ð 11. grein. Orðin í upphafi greinarinnar: "föst braut",
breytist í: "föst eða grelð braut".

Á eptir orbunnm : "leggja veginn hærri", (nefndin: "hækka
veginn"), bætist: "c'ða bera ofan í hann sand eða möl".

Á eptir orðunum: "mjög laus", bætist inn í: I,e'ða liggur
yfir jarðfasta ur'b".

Hið annað af greininni: "Moldu þeirri" -- "þar að auki
leggja moldarlag", falli burt.

12. Vio 12. grein breytist þannig:
"Yfir mýrlendi skal gjöra brýr, er skulu vera Ir2 dönsk alin

á hæð, og a\) minnsta kosti 2 t;;. dönsk alin á breidd, og skal
gjöra meðíram þeim skurði og ræsi gegnum þær, sem fyr er
sagt".

13. Vio 13. grein: A'b öll greinin falli burt.
14. Vi'b 14. grein (í fyr.rakaflagr.): "Yfirvaldi", breytist í: "Sý:>lu-

nefndunum". (Í 2. kafla gr.): "þegar því verður víð kornið"
falli burt.

15. Vio 15. grein (1. kafla): "Útgjöld" etc. -- "skal greiða" með
níðurjöfnun á hvern þann mann, sem á löglega með sig sjálfur,
eptir þeim reglum, sem gilda fyrir aukatitsvörum til sveitar.

þá upphæð til vegabóta, sem amtmaður hefir ákveMo (sjá
breyt.uppáat. vib síðara hluta 4. gr.), a\) lenda skuli á allri
sý,slunni, skal sý~luneflldinniour jafna Ii hina einstöku hreppa
þannig, ao helmíngur kostnaðarina se mi~a'burvi'b allt tíundar':
bært lausafa í sýslunni, . en hinn helmíngurínn vio öll jarðauf-
gjöld, og jafnar hún síðan niður og akveður, hve mikið eptir
þessum mæltkvarða hverjum hreppi ber ao greiða, en víð þessa
nioul'jö{OWl.skal sýslunefnd in þó hafa seJ'~taklegt tillit til þess,
að hve miklu leyti miklir aukavegír, er útheimta kostnaðarsama
a'ðgjör'b, eru til í hreppnum e~a ekki, þv.í þar sem slíkir vegir
eru, skal hreppnum að því skapi vægja fyrir kostna'bi til al-
mennra vegabóta.

Þyki einhverri hreppsnefnd, a~ á hrepp sínu se lagt of þúngt
veg,lÞót4gjald, má þÚ;f.l kæra þa~ .fyrir: amtmaaaí og færa rök
fyrir, og sker hann úr.
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þeirri upphæð, sem sýsluneindin þannig gjörir hverjum hreppi
a~ greiða, skal hreppsnefndin niðurjafna á hvern búanda mann
í hreppnum, og sem þar á löglega með sig sjálfur, á þann
hátt, sem segir í upphafi þessarar greinar.

Niðurjöfmm þessari skal hreppsnefndin hafa lokíð fyrir hvers
iírs manntalsþíng; fær hún sýslumanni skýrslu þar yfir, en hann
kallar inn á manntalsþínginu af hverjum hreppsmanni þab, sem
honum er gjört al) greiða.

Einginn rnabur má skorast undan al) greiða þa~ vegabóta-
útsvar, sem þannig er á bann lagt, og má þv! taka það lög-
taki, ef "il) er þrjóskazt að greíða jen heimilt er hverjum manni
að kæra það fyrir sýslunefnd, eður og amtmanni, ef hann get-
ur fært rök til, að honum se ofgjdrt ; verði Ila'ð staðfest með
æbra úrskurði, þá fær hann jafnmikla Hmm í vegabétanlt-
svari sínu hið næsta ár, eður og dánarbú hans endurgjald af
vegabétarsjóðnum.

16. Vi'ð sömu gr. Ný grein: 2. kafli 15. gr. "þegar" - .,verkinu
skilar álei~is(( breytíst þannig: "Einginn, sem tekízt hefir á hend-
ur vegabótaverk fyrir borgun, á heimtíng á a'ð fá hana full-
greidda, fyr en búið er að sanna með lögmætri akoðunargjörð,
a'ð verkið se svo af hendi leyst, eins og áskili~ var. En ef
verklð er umfángsrnikil}, má forstöðumaður fá smátt og smátt
aUlt.að 2/3 hinnar umsömdu borgUWlr,~ptir því, sem verkinu
skilar áleiðis",

17. Vi'ð sömu grein. Ab allur síðarl helmíngur 15. greinarinnar:
"M öðru leyti4' - "sem einu sinni er likve'ði~t( falli burt.

18. Vi'ð 16. grein. A'ð orðin (í 1. kafla gr.) "til ~lmenníngs þarfa"
falli burt.
A'ð (í 2. kafla gr.) "frá 18 til 60{(breytist $; "frá.J8 til 50{(.

19. Vi'" 18. grein. A'ð seinasti kafli greinarimlar "a'b svo. miklu
leyti'(( ,- "til þessa kostaabar" faUi burt,

20. Vi'ð Hl. grein;' "amtma~ur« breytist í: »8ýslunefnd«~
21. Vi'ð 20. grein. Niðurlag fyrra kafta greinarinnar: "Ofannefndar

sektir" - "sýsluma'ður nákvæmar akveður" breytist þannig:
"þessar sektir skal greiða í sveitarsjöð".

22. Vi~2h peln: F'y-~ri .wuti; sre.iJlarinnar breytist þannig:
"HrepMriJ'fnðin tilleKur, :'·áhva"ða dögum "erkit slu1i vinna, en
það .Dl.lÍþ6 e~ki ..ve;tl;\ á. ~Il~ $3 _en í maí, jÚD~, eða önd-
verðum júlímánu~i{(.
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A~ það, sem eptir er af greininni, falli burt.
23. Vi~ 25. grein (sem kemur inn milli 22. og 23. greinar frum-

varpsins): A~ upphaf gr. orðíst þannig: "Hreppsnefndin skipt-
ir aukavegum hreppsins niður í hluti eður kafla og ætlar til
tekinni tölu þeirra manna, sem vegab6taskyldan hvílir á, a~-
gjörð á hverjum kafla um sig, eptir því sem bezt liggur víð,
en sýslumaður kveður til á manntalsþíngum, eptir uppástringu
hreppstj6ra, einn eður tvo umsj6narmenn yfir hvern kafla.
(þetta kemur í staðinn fyrir upphaf gr.: "Me~an lÍ verkinu
stendur" - "n1u~syn til bera").

Síðari kafli gr. breytist þannig: .',Svo skal álíta, að þessir
umsjónarmenn hafi" o. s. frv.

24. Vi~ 23. grein. Vi~ enda greinarinnar brotist: "og skal greiða
skaðabætur eptir málavöxtum ",

25. Vi~ 24. grein. Fyrir aptan "Hreppstj6ra(( (í upphafinu) bætist:
"og umsjdnarmönnum".

26. Milli 26. og 27. gr. frv. komi ný grein, þannig orðuð :
"Hreppstj6ri skal víð hver árslok semja og senda sýslumanni
greinilega skýrslu um allar þær vegabætur, er gjörðar hafa ver-
fb á aukavegum í hreppnum það ár og á hvern hátt þeim hafi
orM~ framgeingt (shr.20. gr.).

27. Vi~ 28. grein. A~ aptan víð greinina verði bætt: "Amtma~ur
skal og láta auglýsa árlega í tímaritum landsins yfirlit yfir þann
kostnað, sem á hvert lögsagnarumdæmi er akveðlnn til vega-
bóta og hvað miklu fe hafi verið til þeirra varið í hverju fyrir
sig; þar með skal fylgja stutt skýrsla um þær vegabætur. sem
hafa verið gjörðar í öllu amtinu.

28. Víð 29. grein (í níðurlagí greinarinnar). A~ fyrir "jafna~ar-
sj6~(( komi: }}vegabétasjöð",
Forseti: Af því svo er orðíð áliM~ á tímann, getur umræðan

að þessu sinni ekki haldið leingra fram, og verbur henni haldið á-
fram á öðrum fundi, sem eg mun síðar leyfa mer a~ akveða.

Fundi slítíð.

3. ágúst -.. tuttugasti fundur.
Forseti: Auk hins 6. konúngkjörna þfngmanns, er enn er sjúk-

ur, þá hefir hinn háttvirti varaforseti tilkynntruer, a~ hann gæti
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eigi vegna serlegra atvika korníð lí þíng í dag; einnig hefir hinn
háttvirti 4. og 5. konúngkjörni þingmaður tilkynnt mel' forföll sín,
og skal eg geta þess, al'>hinn fyrnefndi er af stiptamtmanni stefnd-
ur til al'>mæta í dag austur í Árnessýslu, og vera þar viðstaddur
vib skoðun embættisbóka sýslunnar; en eg skal þá sjá um, a'ð fram-
sagan í vegabótamálinu verði feingin öðrum, meðan hinn 4. kon-
ilngkjörnl þingmaður er fjærverandi.

Síðan Hr þíngbók frá síðasta fundi lesln og samþykkt.
Forseti: Hinn 5. konúngkjörni þíngmaður hefir tilkynnt mer,

að hann se kosinn formaður í kúgildamálinu. Eg hefi og með-
tekið 2 bænarskrár vlðvfkjandí kláðamálinu ; önnur þeirra er frá
Reykholtsdals- og Hálsahreppum, með 16 nöfnum undir, hún fer því
fram, al'>af verðí tekinn vdrðurinn fyrir vestan Hvítá; hin bænarskrá-
in er rituð á frjálsum fundi að Lundi, með 25 nöfnum undir, hún
afbíður almennan niðurskurð, og tekur fram nokkur atriði, sem al-
þíngi er beðið að taka til greina í því máli. Eg skal þá með sam-
þykki þíngsins láta afhenda þessar bænarskrár nefndinni i kláðamálinu.

Síðan voru bænarskrárnar afhentar skrifara nefndarinnar, E.
Ó. Kúld.

Forseti: t'að, sem nú kemur fyrst eptir dagskránni til um-
ræðu, eru skýrslur og reikníngar bókasafns alþíngis síðan á sí'ð-
asta þíngl, og síðan al'> kjósa 3 menn í nefnd, eins og vant hefir
verið, til að gæta bókasafnsins til næsta þíngs.

Sí'ðan skýrði forseti þínginu frá brðíum og reikningum um bóka-
kaup til bókasafns þíngsíns, og voru alls keyptar bækur fyrir 113
Id. 72 sk., og að auki voru 20 rd., er gefnir voru fyrir geymslu og
gæzlu bókasafnsins, eptir ákvðrðun alþíngls 1855. Í öðru lagi skýrði
forseti -þínginn frá öllum bókaskiptum þeim, sem fyrir milligaungu
hans böf'ðufram farið milli Stórþíngisbókasafnsina í Noregi og al-
þingis. Norðmenn höfðu sent bókasafni alþingis 1 expl. innbundið
af Stórþíngistíðindunum frá 1814-1854, en forseti hafbl aptur sent
til bókasafns Stórþíngisins nokkrar bækur og kort, sem snerta Ísland,
og skoraði hann síðan á þíngmenn al'> taka ályktun um, hvort for-
seti mætti eigi ávísa það, sem þyrfti til al'>senda stórþínginu bækur,
með öl'>rum kostnaði alþíngis.

Var þetta síðan, eptir nokkrar umræður, samþykkt með 17 at-
kvæðum.

þYí næst skoraði forseti á þíngmenn að kjósa 3 menn í nefnd
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til a~ annast um bókasafn alþíngis til næsta þíngs, og voru þessir
kosnir:

H. Kr. Friðriksson með 18 atkvæðum,
forseti J. Sigurðsson - 16
P. Petursson 11

Forseti: þessu næst kemur, eptir dagskránni, til undirbúníngs-
umræðu læknaskipunarmálið.

Síðan let forseti afhenda framsögumanni, H. Kr. Friðrikssyni,
nefndaralitlb, og las hann það upp, svo látanda :

"Ilil) heiðraða alþíngi hefir kosil) oss, sem her ritum nöfn vor
undir, í nefnd, til al) segja álit vort um uppastiingur nokkrar frá
landlækninum. Dr. Hjaltalín, er varaþíagmaður Reyhíkínga bar upp
fyrir þíngíb, um betrun læknaskipunar her á landi; en uppástúng-
urnar eru þær, er mí skal greina:
1., að alþíngi mætti þóknast að gjöra sitt ítrasta til þess, al) upp-

rístúngúr alþíngis 1855, um styrk víð háskólann handa 3 mönn-
um, er leggja stund á læknísfræðí, ásamt fjölgun 3 lækna her í
suðuramtínu, fái framgáng hið allrabráðasta.

2., að sjúkrahúsi og læknakennslu verði komið á her í Reykjavík
svo fljótt, sem faung eru á, og að læknir verði settur ,i spítalann,
eða al) minnsta kosti her í héraðið, landlæknínnm til hjálpar.

il., a~ landlækninum verði Ialið á hendur a~ lesa fyrir Iærlsveinum
á prestaskólanum yfir meðferð á voveíflegum sjtikdómstílfellum,
sem og yfir höfuðreglumar í hinni almennu heílnæmlsfræðl
(IIygieine), svo a~ útsjón yrði til, al) þessi mikilsvarbandi íræðí
geti mel) tímanum íeíngíð sem flesta áhángendur.

4., a~ iltlærðum og yfirheyrðum yfirsetukonum verði fjölga'ð á þann
hátt, a~ hver hreppur í öllu landinu hafi eina yfirheyrðu ljós-
möður.

Ver nefndarmenn höfum átt mel) oss marga fundi, og rætt þetta
híð mikils varbanda mál mjög vandlega, og er það álit vort um það,
sem nú skal greint.

1. Ári'ð 1855 sendi alþíngi konúngi allraþegnsamlegasta bæn-
arskrá um, a~ 7 ný læknaembætti yrði stofnuð her á landi, þ. e. í
Árnessýslu, Skaptafellssýslum, Keflavík íGullbríngusýslu, Barðastrand-
ar- og Stranda-sýslum, Þingeyjarsýslu, Mýra- og Borgarfjarðarsýelum,
og, þegar ske má, í Múlasýslum. Nú hefir konúngur vor svarað
þessari beíbnl alþíngis í anglýsingu sinni til þessa þíngs, dags. 27.
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d. maím. þ. á. undir stafli~ rr., 6. þannig, að því máli se svo vel
á veg komíð, a~ líkindi se til, a~ því verði ráMl'l tillykt.a, :il'lurUngt
um líður, og kynni ÞYí al'l virðast ekki bein astæða fyrir þingið,
a~ ítreka þessa bæn sína a~ þessu sinni, en ver verðuni að biðja
hlð heíðraða þing að gæta þess, að þörfin er brá~, þar sem lækna-
Iæðín her á landi er svo mikil, að megin landsins má því nær heita
læknalaust, þótt 8 læknar se á öllu landinu, 1800 [] mílum, það verður,
þegar læknirinn á Vestmannaeyjum er fráskilinn, og sem eingir lands-
búar geta not af haft nema eyjamenn einir, að eins 1 læknir á meir en
250 [J mílum; þess er og gætanda, a~ þa~ sem sagt er í auglýsingunni
um máli~ allt, getur eins vel, og, ef til vill, öllu fremur, lítið a~ öðru
bænaratríbí alþingis 1855, því, al'l konúngur heiti 100 rdI. styrk í
4 ár hverjum þeim íslenzkum stúdenti, sem eptírleíðís stundar lækn-
ísfræðl vi~ háskólann, ef hann sannar, að hann haldi áfram lærdóms-

iðkunum sínum í læknísfræðl, og skuldbindur sig til a~ sækja um
læknisembætti her á landi, er hann hafi lokið embættisprófi sínu.
En enda þótt ver fúslega játum, a~ ef þetta íeínglst, væri nokkuð
feíngib, þá getum ver ekki dulizt þess, a~ upphvatníng þessi fyrir
íslenzka stúdenta til a~ lesa læknlsfræðí víð háskólann mundi þó koma
a~ litlu haldi, og fáir mundi fyrir alvöru fyrir þab fara a~ lesa lækn-
ísfræðí, nema því a~ eins, að embættin á~ur væri stofnuð og þeir
því ætti vísa von um, að fá þegar embætti, og þeir væri búnir að
ljúka af embættisprófinu, og því heldur verðum ver að telja líklegt
al'lsvona fari, sem kostnaðurinn vi~ namlð í Kaupmannahöfn, enda
þótt styrkur, sá feingist, sem um var beðið, þó er ærið mikill, en
þeir fáir her á landi, sem SYO se aflögufærir, að þeir geti kostað
um 200 rdI. á ári upp á sonu sína, og það í 6 eða 7 ár, Ver er-
um því einhuga á því nefndarmenn, að hi~ öflugasta rá~ til al'l hvetja
menn til al'l stunda læknisfræbí víð háskólann se að stofna ernbætrín.
En auk þess er læknaþörfin nú orbín svo tílflnnanleg almennfngl, en
óvissan mikil, hve nær ver munum fá svo marga Íslendinga til a~
stunda læknísfræðí vi~ háskólann og taka embættispróf í henni, a~
1 verði læknir handa hverri sýslu, að ver erum einhuga á Því, a\')
alþingi eigi á nýja leik allraþegnsamlegast a\') ítreka bæn sína, er það
bar fram fyrir hans konúnglegu hátign 1855, og bj~ja hann náðar-
samlega a~ líta á þörf vora, og stofna læknaembætti þau 7, sem
um var be~i~ 1855, svo fljótt sem au\')i~er, og jafnframt veita hverj-
um þeim íslenzkum stúdenti, er lesi læknísfræðí vi~ háskólann, 100
rdI. aukastyrk. Aptur á hinn bóginn getum ver eigi se\') næga á-
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stæðu til, no þínglð eigi nú framar ao biðja um fjölgun lækna í
suðnrumdæmínu, eins og landlæknirinn hefir sttinglð upp á, heldur
en annarstaðar á landinu.

2. Þegar ver nú víkjum nuili voru að hinu öðru atrlði, um
stofnun spítala og læknaskóla her í Reykjavík, þá erum ver allir
einhuga á því, ao það se í rauninni eigi ao eins hinn réttl vegur
til ao fjölga læknum, og landinu hinn hollasti og hagkvæmasti, heldur
og einnig, ef til vill, hinn eini vegur; því að enda þótt styrkur sá,
sem nm var beðið 1855, handa þeim Íslendingum, er stundaði lækn-
ísfræðí í Kaupmannahöfn, mætti vera töluvero upphvatning, þá er
þó samt sem áour kostnaðurinn viú námio þar svo mikill, að hann
er ao eins fáum löndum vorum kljúfandi, og sökum þessa og ýmis-
legs annars getum ver litla von haft um, að ver nokkru sinni fámu svo
marga Íslendínga, er hafi tekið próf í Iæknisfræbi vlð Kaupmannahafnar-
hrískóla, ao landinu se borgið, Á hinn briginn hefir reynslan sýnt það
og sannað, ao leyfi það, sem komingur gaf landlækninum og héraðs-
læknum, í rirsknrðí sínum 12. d. agristrn. 1848, að segja til aðstoð-
arlæknum gegn þóknun úr jafnabarsjóðum amtanna, hefir því nær ao
eingum notum komið ; enda liggur það í augum uppi, ao embættis-
menn þessir muni hafa næsta lítinn tíma afgángs til slíkrar tilsagnar.
Ver nefndarmenn' erum því einhuga á því, að hið eina do til að
fjölga læknum til hlítar se, að stofna kennsluskóla handa lækna efn-
nm her á landi, og þ,í sjálfsagt her i Reykjavík, með því allir verða
að jríta, ao Mn er hentugastur staourinn til slíkrar stofnunar. Ver
viljum eigi neita því, að kennsla sú, er feingist í skóla þessum, eigi
yrði eins fullkomin og kennslan við háskólann; en með haganlegu
fyrirkomulagi oggóoum kennurum erum ver líka sannfærðir um að
kennsla þessi yrði vel viðunandi, þVÍ að enda þótt að læknar þeir,
sem her verða lærðir, eigi næbí eins umfángsmikilli lærdómsþekkíngu
og þeir gæti vm héskölann, þá gefst þeim þó vissulega tækifæri til
ao kynna ser hina innlendu sjúkdóma, og nárnið yrðí því landsmönn-
um eins notadrjúgt eins og þeirra, er stunda læknisfræði við Kaup-
mannahafnarháskóla, og aominnsta kosti mætti þeir verða svo und-
irbúnir, ao þeir á stuttum tíma og með eigi miklum kostnaði gæti
tekið ser svo fram vi'b háskólann, ef þeir vildi, ao þeir yrbí allvel
al'> ser í iðn sinni; en til þess ao kennslan gæti orðið sem bezt og
fullkomnust, sem verða mætti her á landi, þá yrðí jafnframt kennslu-
skólanum ao stofna spítala eður sjúkrahús, og með því Reykjavíkur-
búar ern nú þegar orðnir framt :al'> 1400, auk þess al'> allmlkll að-
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sókn el' at> henni bæðí af innlendum og útlendum, og meiri en at>
nokkrum öðrum stað á landinu, þá er það auðséð, at>hún og íþessu
efni er hentugasti staðurínn fyrir læknaskólann og spítalastoínun-
ina.

Þegar ver nú snúum oss a~ því, hvaða kostnað slík kennsla og
spítali hefir í för með ser, þá höfum ver nákvæmlega íhugað þá á-
ætlun, er nefnd sú, er sett var í rnalíð á alþíngi 1847, hefir gjört
um kostnaðinn, og getulll ver eigi betur se~, en hún se í alla staði
rífleg; en sá kostnaður, er hún taldi at> verða mundi árlega, er
þessi:

1, til spítalahússíns 12,000 rd., eða árlega
2, áhöld til spítalans 1000rdl., eða árlega
3, yfirkennaralaun .
4, undirkennaralaun
5, árlegt víðhald spítalahússins
6, umsjón og vöktun sjúkra
7, til eldivíðar og ljósa
8, styrkur handa þeim, er geingi í skólann
9, handa 4 holdsveíkum, er veikin væri nýbyrjuð á og

yfirlæknir áliti læknandi, eða þá öt>rum sjúklíngnm, ef
eingír þess konar holdsvelkír væri .

480 rdl.
40 -

900
600
100 -
100 -
100-
200 -

400 --
samtals 2,\)20 rdl.

Ver viljum nú eigi bera á BlÓti því, að heldur kunni að vera tæp-
lega ætlað fyrir sumt, t. a. m. fyrir eldivið og ljós, en á hinn bóg-
inn erum ver eins sannfærðír um, a~ hægt er a~ komast af með
minna fyrir sumt t. a. m. fyrir spítalahrisið, og eins ætlum ver, að
ef læknir fæst í Keflavík fyrir Suðurnes, þá:w eigi landlæknínurn
of ætlað, að vera yfirkennari skólans, og þyrfti þá eigi að bæta \'i~
hann fyrir þann starfa 900 rdl., heldur a~eins 5 eða 600 rdl., svo
að þegar allt er vel athugað, mun áætlunin fremur ríf en tæp; en
allt um það viljum ver eigi minnka hana í heild sinni. því næst
kemur þá til álita, hvort ver höfum nú svo mildi efni fyrir hönd-
um, a~ tími se til kominn að hrella þessu máli, og viljum ver þá
geta þess þegar, að með því mál þetta er lIljiig arfðanda og næsta um-
fangsmíkíð, getum ver eigi lagt það til, að komingur se beðinn a\)
rá~a nú þegar þessu máli til lykta, og eigi svo, a~ alþíngi eigi gef-
ist kostur á·~ segja álit sitt um fyrirkomulag kennsluskólans og
spítalans, og þa'/) því síður, sem rá~a má af hinum fyrri umræðum
um má1i~, a~ menn geti litlar vonir haft um, a~ stjórnin skjóti fe til
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þessa úr ríklssjéðnum, en fyrirtæki þetta verðí að vera komið undir
fjártillögum landsmanna sjálfra; en það fe, sem til þessa ætti að
"erja, er spítalatéð ; það er þetta, og er talin 4% leigan:

1. Spítalasjöðlmir allir eru 31,637 rdl. 56 sk., sem
svarar ársleigu 1265 rdI. 48 sk.

2. Spítalahlutirnir, að meðaltölu 738 -- 12-
3. Afgjald spftalajarðanna 389 -- 64-

Árstekjurnar eru því samtals . 2,393 rdI. 28 sk.
Vantar þ,i enn eptir áætluninni 525 rdI. 68 sk. :í ári, eða innstæðu,
sem svarar þessari leigu; en það er 13,139 rdl. 48 sk. Ef ver á
hinn bóginn teljum, hversu miklar eignir spítalanna verða orðnar vill
arslok 1860, og teljum enn, a~ 4 gjaldíst af 100 hverju, þá verður:

1. Innstæðan, sem núna er, þá orðin með öllum leigum, sem af
henni gjaldsat 37,011 rdI. "sk.

2. Hinir árlegu spítalahlutir og
jarðaafgjöld með öllum leigulll 4,981 - 80-

Samtals 41,992 rdl. 80sk.
eða leigur af innstæðunnl, eins og hún verður þá orðin, 1680 rdI.,
og þegar þar við er bætt spítalahlutum og jarðaafgjöldum 1128 -,
verða árstekjur spítalanna allar 2808 rdl.,

og vantar þá að eins 112 rd., sem svarar einmitt leigunni af 1 árs
tekjum, eða 2808 rd., eða með ö~rum orðum, árstekjur spítalanna
ætti að vera orðnar víð lok ársins 1861 fyllilega það, sem þarf til
læknaskóla og spítala. Enda þótt nú uppástúnga um stofnun spítala
og læknaskóla yrði lög~ fyrir alþíngí 1859, getum ,-er þó eigi ætlað,
a~ þa~ mál yrði komið í kríng til framkvæmdanna fyr en 1861;
enda gæfist þínginu 1859 kostur á að kveða upp álit sitt um það,
hve nær hefja skyldi þetta fyrirtæki.

p,i er og það, a~ ver teljum þa~ víst, a~ rá~ mætti finna til,
að auka tekjur spítalanna, án þess að greiðendum verði gjaldið þýngra
en nú, enda þótt ver hvorki viljum ne í bragði getum komið með
neinar uppasningur um, hvernig betur megi haga tekjum spítalanna
og heimtíngu spítalahlutanna, en nú á ser sta~, og hvernig gjöldin
mætti koma jafnar niður en nú; viljum ver að eins nefna eitt dæmi
til a~ sýna fram á þetta, og þa~ er, að öll þíljuskíp, sem stunda
veíðar-kríng um landið og sem öðum fjölga, ern nú sem stendur
laus við öll gjöld til spítalanna, og sjáum ver þó einga ástæ~u til,
ao þau se laus með öllu vil) þetta gjald, og ver erum sannfærðir um,
ao margt fleira mætti til tína til þess a~ sýna, a~ spítalahlutirnir

454



verða eigi eins drjúgir nú, eins og þeir mætti og ætti a~ verða, og
þess vegna teljum ver þa'ð vel vi'ð eiga, a'ð stjórnin mí þegar fari a'l>
ritast á um þetta mál vi'ð hlutaðeígandí embættismenn, og láti síðan
semja um það frumvarp og leggja það fyrir alþíngi 1859.

3. Um þri'ðju uppástúnguna var nefndin í mestum vafa og þótt-
ist sjá fram á það, að mörgum mundi þykja þa'ð Isjárvert að leggja
prestaefnum meiri byrðl á herðar, en guðfræbisnámlð, með því kennlsu-
tíminn væri svo stuttur, eigi nema 2 ár, eða réttar sagt, 18 mánu'ðir;
líka mundi almenníngur, þegar hann vissi, a'ð prestar hefðí lært eitt-
hvað í læknísfræðí, gjöra bæði meiri kröfur til lækníngaþekkíngar
þeirra, en hófi gegndi, og líka meiri ómaka, en þeim mætti á herð-
ar leggja, með því laun þeirra væri lítil, en þeir mundi fá litla borg-
un fyrir lækníngarnar. Eigi mundi það heldur þykja eiga all" kostar
vel víð, ne heldur bein þörf, al'! kenna prestum lækningar, þar sem
á hinn bóginn væri verið a'ð biðja um lækni íhverja sýslu; en nefnd-
in gat þó eigi áliti'ð þessar ástæður nægar til að hrekja uppástúng-
una, og getur eigi betur se'ð, en bæði se sannarleg nauðsyn til þess,
a'ð henni yrði framgeingt og me'ð henni mikil'! áunnið, þa'ð er þá
í fyrsta lagi, að enda þótt læknir væri í hverri sýslu landsins, liggur
þa'ð í augum uppi, a'ð allur þorri landsbúa eigi gæti feíngíð nokkra
sem helzt hjálp þeirra í mjög braðum og voveitlegum sjúkdómsá-
föllum, með Því Iandíð er svo stórt og strjálbyggt og vegir illir og
ógrei'ðfærir, og viljum ver a'ð eins taka eitt dæmi: þótt 1. a. m,
læknir væri í Barðastrandarsýslu, og ver gjörum rá'ð fyrir, a'ð hann
sæti um miðbik sýslunnar, eða :í Barðaströnd, þá eru þaðan allt að
2 fullkomnustu dagleíðum á sumardag suður a'ð Gllsfírðí, og hver
von er þá til, a'ð læknirinn geti í voveiflegum atburðum komið mönn-
um þar a'ð Iíðí, t. a. m. drukknuöum, þegar þeir ætti að liggja 4
daga, þegar bezt leti, frá því slysið vildi til og þangað til læknirinn
kæmi? og mörg þess konar voveif1eg tilfelli bæði geta korníð og
koma einatt fyrir á landi voru.og margir eru þeir, sem slasast með
ýmsu móti, að annaðhvort missa lífið, eða verða al'!lifa víð örkumsl
alla æfi, sökum þess al'! ön læknishjálp er svo fjarlæg, a'ð hún verð-
ur eigi feingin fyr en um seinan. Af þessum ástæðum vírðíst oss
liggja í augum uppi, a'ð lækníngaþekkíng presta í voveíflegum sjúk-
dömsatburðum aldrei yrði óþörf her á landi, hversu gó'ð sem lækna-
skipunin yr'ði. þVí síður getum ver þó fal1i'ðfd því, að prestaefnum
verbí kennd aðalatríðl hinnar almennu heílnæmísfræði ; því eptir því
sem her á landi er ástatt, verðum ver a'ð álíta hana ómissandi hverj-
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um menntuðum manni, ef menn annars láta sig það nokkru varða,
heldur a~ kippa í lag ltínaðarhattum landsbúa, og það veitir elngum
hægra en prestunum. Þegar sú mótbára er borin fram, að þeir, sem
lÍ prestaskólann gánga, eigi hafi tíma til þessa náms, og tefjist við
það frá guðfræðísmímínu, þá getum ver eigi gjört míkíð úr þeirri

mótbáru, því a~ ver erum sannfærðir um, eins og landlæknirinn
hefir sagt í uppástúngum sínum, að 60 - 80 tíma kennsla getur mik-
i~ a~ gjört í þessu efni, og lærisveinar á þeim tíma sannarlega lært
það, sem til er ætlazt, fyrir tilsögn laglegs kennara, og öll töfin er
þá 1 stund á vilm , og er það auðsðð, a~ það getur alls einginn
hnekkir verið aðalnáml þeirra. Þegar enn fremur er sagt, að al-
menníngur muni heimta meira af þeim fyrir þessa kennslu, en með
rðttu megi, þá getum "er alls ekki se~ neina astæðu til þess; þvert
lÍ móti hlyti það að vera til þess, að prestar sjálfir sæi, hvað þeir
mætti treysta ser, og gæti öllu fremur en nú leiðbeint mönnum, hve
nær þeir hlyti að leita læknisíns. A~ þessi kennsla legðí prestum nýja
byrðí á herðar, er heldur eigi rett, því að það er svo sem auðvitað,
að ,í eingan prest verður lögð nein lagaskylda til læknínga, og á
hinn bóginn munu flestir nú sem stendur leita til prestsins, þegar
bráða nauðsyn ber að höndum, eins og IíkaeMilegt er.

Aptur á hinn bóginn þykir oss mjög Isjárvert, að skylda presta-
skólamenn til a~ nema þessar lækníngar, og því síður þykir oss víð
eiga a~ láta þá gánga undir nokkurt próf í þessu, því að prófið gæti
einmitt vakið þ,i hugmynd hjá alþýðu, a~ prestar væri ritlærðír lækn-
ar, og það lægi eins konar skylda á þeim a\)f1ist vlð alls konar
lækníngar. Ver höldum þYí, að alþíngi eigi einúngis a\) biðja um,
að landlækninum verði falið á hendur, að kenna prestaskólamönnum
þessi atrlbí Iæknisfræðínnar stutt og greinilega og eptir svo nákvæm-
um reglum, sem vm þykir eiga, og verja til þess 1 tíma á vilm, án
þess þó á hinn bóginn bein skylda liggi á þeim til námsins.

4. Fjórða atriðíð el' um, a~ ritlærðum og yfirheyrðum yfirsetu-
konum verði svo fjölgao, að ein verði í hverjum hrepp landsins. Ver
nefndarmenn erum allir einhuga á því, eins og ver þykjumst sann-
færðir um, a~ allir hinir helbruðu þíngmenn se það líka, að til þess
beri brýna nauðsyn, að fjölga yfirsetukonum, eptir því sem landlækn-
irinn hefir sningið upp á, enda er það ekki nú fyrst, að þörfin til
þessa hefir orðið tilfinnanleg, því það sest á alþíngistíðindunum 1847
bls. 19, 20, 579, a\) til þíngsins hafa þá komið ýmsar bænarskrár um
þetta efni, og sömulelðls, ao landlæknir Jón heitinn Thorsteinsen
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hefir þegar fyrir 1845 sent stjórninni frumvarp um þetta efni, og
nefndin, sem þá nr í málið sett og svo alþíngi á eptir hleypti þessu
atríðí þá fram hjá ser, einúngis íþeirri von, að stjórnin mundi bráð-
um bæta úr þessari þörf landsmanna; en þótt síðan se llðln 10 ár,
vitum ver alls ekki til, a~ stjórnin hafi nokkuð sem helzt við þetta
mál gjört, til a~ þoka því alelðls, og mjög er hryggiIegt til þess að
vita, a'ð enn skuli eigi vera nema einar 3 yfirheyr'ðar yfirsetukonur
í öllu vesturumdæmínu, og 10 í öllu norður- og austur-umdæminu;
en eigi er við því að búast, að dugandls kvennmenn vilji gefa sig til
þessa starfa, meðan eingin er upphvatníngin fyrir þær, eða þær fá
alls eingau styrk, þegar þær hafa lært, því að þótt þær fái 2 rdl.
64 sk. um áríð, sjá það allir, að þetta má eigi heita þóknun,
miklu fremur smánarboð, þegar því á hinn bóginn fylgir kvöð ; en
eigi er til þess að hugsa, að þeim verði svo borgað starf sitt, að
það geti verlð neinn atvinnuvegur fyrir þær. Ver nefndarmenn erum
þess vegna allir á því, að þær ætti að eiga vísa þóknun á ári hverju,
20 - 30 rd., og þetta værirettast lagt á hreppana, eða að hver hreppur
ættia~ borga sinni yflrsetukonu, þegar hún feingist ritlærð og yfirheyrð
af lækni; en oss þykir sanngjarnt, að kaupið se nokkuð misstórt, eptir
því sem hrepparnir eru stórir, því að því stærri sem hreppurinn
er, því meiri kvö~ liggur á yfirsetukonunni, og því meiri laun ætti
hún að fá, og a'tti því kaupið í hinum minnstu hreppum að vera
20 rd., en í hinum stærstu 30, og svo þar á milli,eptir því sem
amtmaður nákvæmar ákvæðl. Þa~ virðíst oss sjálfsagt, a'ð jafnaðar-
sjó'ðir amtanna eigi að kosta læríngu þessara yfirsetukvenna, enda
sjáum ver eigi, að jafnaðarsjóðum vesturumdæmisins og norður- og
austurumdæmisins se það ofvaxnara heldur en jafnaðarsjóðl suður-
umdæmisins, þar sem þó nú eru komnar undir 30 yfirheyr'ðar yfirsetu-
konur. En það álíturn ver æskilegast og jafnvel sjálfsagt, a'ð land-
læknirinn ætti að minnsta kosti að yfirheyra allar yfírsetukonur, á~ur
en þær gæti álitizt útlærðar, eða þá sá héraðslæknir, sem hann til
þess kysi. En með því þessi laun yfirsetukvennanna eru nýjar álög-
ur á almenníng, getum ver eigi lagt það til, að stjórnin leggi álög-
ur þessar á nú þegar, heldur ætti stjórnin a'ð leggja um það frum-
varp fyrir alþíngi 1859.

Af ofangreindum astæðum leyfum ver oss að raða hinu heiðr-
aða alþíngi til, að rita konúngi vorum alIraþegnsamlegasta bænarskrá
Ilm þetta mál, og taka þar í fram þessi atrlðí :
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1. A'ó konúngur vor allramildilegast vildi greiða sem allramest fyrir
bæn alþíngis 1855:

a) a'ð ný læknaembætti verðl stofnuð í Árnessýslu, Bkaptafells-
sýslum, Keflavfk í Gullbríngussýslu, Barðastrandar- og Stranda-
sýslum , Þíngeyjarsýslum, Mýra - og Borgarfjarbarsýslum og
Múlasýslum.

b) að í stað þeirra 200 rdl., sem með allra hæstum úrskurðl 12.
ágúst 1848 er heitið a'ó megi árlega verja úr hveri! amts
jaínaðarsjóði, til þess a() landlæknir og hérabslæknar her á landi
geti kennt aðstoðarlæknum. þlí vilji hans hatígn allramildilegast
heita árlegum 100 rd. styrk fyrst um sinn hverjum þeim ís-
lenzkum stúdenti, sem eptirleiðís stundar Iæknlsíræði við há-
skólann, og a'ó hann njóti þessa styrks um 4 .ír, ef hann sann-
ar, a'ó hann haldi áfram lærdómsíðkunum sínum í læknisfræði,
og skuldbindur sig til, a'ó loknu embættisprófi, a'ó sækja um
læknisembætti her á landi, og a'ó þessi styrkur skuli endur-
gjaldast ríkissjdðnum úr jafnabarsjóðum amtanna.

2, a'ó konúngur skipi svo fyrir, a'ó nú verði þegar Iaríð a() hugsa
fyrir því, að stofna spítala og læknaskóla í Reykjavík, og frum-
varp um það lagt fyrir alþíngi 1859.

3, a\) konúngur allramildilegast vilji skipa svo fyrir, að stjórnin nú
þegar fari a\) ritast á um það "io hlutaðeígandí embættismenn,
hvernig bezt og haganlegast megi haga öllum tekjum spítalanna
og heimtíngu þeirra, og leggi frumvarp til reglugjörðar um það
fyrir alþíngi 1859.

4, a'ó landlækninum verði falið á hendur, a'ó lesa fyrir lærisveinum
1\ prestaskólanum um meðferð á voveíílegum sjúkdómsatbur'óum,
sem og yfir aðalreglurnar í hinni almennu hellnæmísfræðí.

5, að konúngur allramildilegast vilji skipa svo fyrir, að fyrir al-
þíngi 1859 verði lagt frumvarp til tilskipunar um það, a'ó útlærð
og yfirheyrð yfirsetukona verði sett í hvern hrepp á landinu, og
flH þar ákveðin árleg laun af hreppsbúum.

Reykjavík, 30. júlí 1857.

H. Kr. Friðriksson, 6. Sívertsen. H. G. Thordersen,
formabur og framsðgumabur. Jón Kristjánsson. E. 6. Kúld",

Framsögumaður : Eg hugga mig ,-ið þab, þótt eg mæli eigi
svo vel fyrir þessu máli, sem það á skilið, og treysti því, a'ó öll-
um þíngmönnum muni þykja þa\) svo árfðanda, að þeir vilji styr«ja
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það og styðja, Eg vil þá fyrst geta þess, a~ alþíngi 1855 sendi
bænarskrá til konúngs um þetta mál, og vildi nefndin núna eigi
breyta aðaluppéstringum þeim, sem þá var fari~ fram; og vildi því
eigi stinga upp á neinu því, er komlð gæti í bága vi~ uppástúngur
alþingis 1855; hún hefir því haldið fast víð það, að biðja um, a~ 7
ný læknaembætti yrM stofnuð, og a~ laun þeirra yrM tekin úr rík-
íssjdðnum, og verbur þetta því, eins og allir geta se~, einginn hnekk-
ir fyrir spítalasjöðínn. En nefndannenn voru og sannfærðir um,
að ver mundum aldrei geta feíngíð nógu marga lækna í embættin,
fyr en læknaskóli yrði settur her í landi; reynslan hefir sýnt, a~
íslenzkir læknar hafa aldrei veríð nógu margir í þau fáu læknaern-
bætti, sem her hafa verið, og því síður mun það verða, þegar em-
bættunum verður fjölga~; en á hinn bóginn vildi nefndin eigi mæla
fram með því, að skóli þessi og spítali yrM á stofn settur, fyr en
nóg fe væri fyrir hendi til þess, svo a~ hann færi eigi af fjárskorti
þegar í byrjun í ólag og, ef til vill, kollsteyptist með öllu, og með
því ~~ þetta fe er landsins eign, þá vildi nefndin, a~ alþíngí gæf-
ist síðar kostur á a~ segja álit sitt um þetta mál, á~ur en því yrM
ráM~ til lykta, enda þótti henni, sem það ætti eini konar rett á því,
og þess vegna hefir nefndin beðið um, a~ stjórnin legði frumvarp
um þetta mál fyrir alþingi 1859. Nefndin sá nú, a~ ef önnur til-
högun væri höt1l á spítalahlutunum, þá mundi verða nóg fe til að
byrja þessa stofnun 1861, og nokkuð, ef til vill, verða þó afgángs;
nefndin geingur a~ því vísu, a~ spítalahlutírnír heimtast eigi full-
komlega, eins og til er ætlazt með löggjöfinni, bæðí tilsk, 27. maí
t 746 og komingsbréf 26. maí 1824, og hefir hún tekíð eitt dæmi
til, um þiljuskipin, til a~ sýna fram á þetta, því a~ það hefir víst
aldrei Yeri~ tilgángur löggjafans, a~ þau skyldi vera undanþegin
öllu gjaldi til spítalasjéðanna j það er og svo tilætlazt í konúngs-
brefi 26. maí 1824, a~ spítalahlutir væri greiddir af hákallaveíðum, og
væri nú lögin ljósari, svo a~ fari~ yrðl eptir þeim í framkvæmdinni,
og þessir hlutir feingist, þá mundi miki~ aukast tekjur spítalanna.
Nefndinni var eigi ugglaust um, a~ þingmenn mundi, ef til vill, koma
með þá métbáru, a~ spítalinn væri a~ mestu fyrir Reykjavík, en
eigi fyrir allt landíð ; en þessari mótbáru vil eg svara með hinu
sama, er eg sagði via inngangaumræðu þessa máls, því, að spítalinn
væri einkum stofnaður vegna kennslunnar víð skólann, en kennslan
er fyrir allt landið ; en auk þess verð eg a~ geta þess, að síðan
Bjarni landlæknir Pálsson var uppi, hefir hverjum landlækni þótt'
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spítali nn þarfur og nauðsynlegur, sem af þrí uni niða, a\) þeir hafa
allir be'bi\) um hann. Þa\) er að vísu satt, að fleiri sjúklingar munu
sækja spítalann hððan af suburlandi og einkum úr Reykjavík, en
annarstaðar af landinu, og væri eg því eigi svo mótfallinn, a\) Reykja-
vík, ef til vill, borgaði nokkuð í notum þess, en það er líka ab-
gætanda, að meir en 2 hlutar af öllum spítalaeignum eru her á
suðurlandí ; þær eru nú samtals um 21,200 rd., en í öllum hinum
fjórMngunum samtals rúmar 10,000 rd.; híð sama er að segja um
spítalahlutina, er sjá nuí af alþínglstíðlndum 1855, að þeir eru meir
en helmíngi meiri úr suðurumdæminu en tir hinum babum. Ef tillit
er haft til alls þessa, þá er það eigi ósanngjarnt, þótt suburland nyti
nokkurs meiri hagnaðar af þessari stofnun, heldur en hin umdæmín,
Nefndin áleit, og eg vona, a\) allir þíngmenn se á sama nuilí um
það, a\) nú væri kominn tími til al') hugsa um þetta mal. Hið 3.
upp.istringuatriðl nefndarinnar er svo ljóst, að eg þarf eigi a\) skýra það ;
það munu allir verða .a\) iáta, að þessi kennsla, sem Iarlð er fram á
í uppástúngunni, getur eigi verlð nein byrði á prestaskölamönnum, en
ef fjölgar þeim prestum, er numið hafa þessar lækníngar, þá getur
þa\) orðíð a\) miklu liðl fyrir alla alþýðu manna, t. a. m. ef menn
drukkna, eður slasast, beinbrotna, eða hönd eða fótur geingur úr
liOi,o. s, frv., en sem læknar eigi geta hjálpa\) almennt, enda þótt
læknir yrði í hverri sýslu, vegna þess, a\) ávallt yrðí svo lángt til
hans a\) sækja úr meiri hluta sýslunnar, a\) hjálp hans kæmi um seinan.
Í 4. uppásnínguatríðt nefndarinnar er farið fram á, að fjölga yfir-
setukonum svo, að ein verði í hverjum hrepp, en nefndin áleit, að
þessu yrði eigi framgeingt, nema því a\) eins að menn gæfi þeim
von um einhvern styrk til að lifa víb, þegar þær væri búnar a\)
læra; nefndin vildi samt, a\) þessi styrkur skyldi vera nokkuð misjafn
eptir því sem hrepparnir væri misstórir ; en það mætti nú segja á
móti þessu, að því stærri sem hreppurinn er, því meiri aukaborgun
feingi yfírsetukonurnar, ert nefndinni þótti þetta þó eigi næg ástæða
til þess, a\) styrkurinn eður launin skyldi vera jöfn, því að borgun-
Inverður þó jafnan lítil í sarnanburðí víb það, hve kvöðín er miklu
meiri í hinum stóru hreppunum ; nefndin áleit þó, a\) Mn yrði a\)
hafa nokkra hlíðsjén af borgunlnní, og fór því nokkurs konar með-
alveg, með því Mn ákvað mismuninn eigi meiri en 10 rd., eða frá
20 til 30 rd. Til alþíngis 1847 komu ýmsar bænarskrár um þetta
efni, og þa'bfórst þá fyrir, að rita bænarskrá um þetta atriði, því
a~ þá lá frumvarp hjá stjórninni frá landlæknínum, sem þá var ; en
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það var eigi fyrst 1845, a~ landlæknir Thorsteinsen stakk upp á
þessu máli, heldur 1823, en ekkert hefir enn korníð út af öllu þessu,
nema tömar-brðfaskrlptír fram og aptur; þess vegna ber fulla nauð-
syn til þess, að alþtngi skerist í þetta mál, svo ao því verði fram-
geingt, og landsmönnum verði að nokkru leyti borgið. þetta var
það hið helzta, er eg vildi taka fram, og treysti eg því, að þfngið
muni gjöra góðan róm a~ SyO umvarðanda máli.

G. Brandsson: Þa~ sannast her, a~ ekki ber allt upp á einn
daginn; eg man til þess, að á alþíngi 1855 bar hinn heiðraði vara-
forseti upp sömu uppástúngu, sem nefndin hefir nú kornið fram með,
í tilliti til læknaskólans og sjúkrahtíssins, en þá þóknuðist þfnginu
að fella hana með 13 athæðum gegn 4; eg styrkti þessa uppástringu
þá og eins vil eg gjöra mí, því mer finnst hina sömu nauðsyn bera
til þessa enn þá, eins og þá var. Nefndin hefði gjört vel, ef hún
hefði farið leingra út í spítalahlutina, og bæðí bent á, hvernig þeir
yrði auknír, og eins hitt, hvernig allri tilhögun og rabstöfun þeirra
yrði hagað til meiri ábata fyrir spítalasjéðínn. Nú er spítalahlutur-
inn að eins greiddur af fiski þeim, sem aftast á réðrarsldpum og
bátum, og fugli að nokkru leyti; en nefndin hefir bent til þess, að
spítalahlutur yrði líka goldinn af þiljuskipum, og þykir merþa~ vel
til fallið; en mer finnst þá líka, a~ nefndin hefði átt að athuga það,
hvernig uppboðum spítalahlutanna er háttað ;þa~ er svo mælt fyrir
í tilskipun frá 27. maí 1746, a~ hver sýslumaður skuli selja hlutina
í sinni sýslu, þegar fiskurinn se þurr orðinn, og eigi þeir ekkert að
fá fyrir það ómak sitt, enda mun það hafa víð geínglzt híngað til;
nú hefir bæjarfógetinn í Reykjavík haldið uppboð á spítalahlutunum
í Gullbríngusýslu víst í tvö eða þrjti undanfarin ár, og hafa menn
seo í "TíNndum um stjórnarrnálefni Íslands", að hann hefir faríð
þess á leit vi~ stjórnina, að hann feingi borgun fyrir uppboðshaldið.
Sýnist þetta þó vera Iyrlrhafnarlítíð, þar sem hann þarf ekki að ferð-
ast til þessa frá heimili sínu, hvað þó hefir átt ser stað um suma
sýslumenn. Mer finnst nú, að þetta uppboð ætti hreppstjórar a~ hafa,
þeir eru SYO vanir því, hvort sem heldur er, a~ gjöra allt eða flest
fyrir ekki neitt, og SyO hafa þeir mest fyrir spítalahlutunum, því
þeir semja alla listana yfir þá; eg held og, að :fiskurinn mundi selj-
ast betur, ef hver hreppstjóri væri látinn bjöða hlutina upp í sínum
hrepp, og a~ þeir stæði síðan skil af andvirðinu til sýslumanns síns,
hver síðan kæmi því inn í spítalasjéðínn ; það kynni og að mega
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spara fleirri gjöld, er hvíla á spítalasjöðnum, 1. a. m. sumt þa(), sem
geingur í ömakslaun, o. s, frv.

Nefndinni þótti eingin von til þess, a~ landlæknirinn hefði tekið
menn til kennslu, þótt verja hefði mátt 200 rd. til þess úr jafnaðar-
sjó~num, og bar það fyrir, að hann hefbi of mikið að gjöra; en þó
ætlar nefndin honum að vera bæðl yfirkennari ,'i~ læknaskólann, og
þar a~ auki að kenna víð prestaskóla nn ; Mn hefir reyndar getið
þess, a~ læknir kynni að verða settur honum til aðstoðar í Keílavík ;
það kann nú að verða dálítill lettir, en þó held eg pao se varla telj-
anda, því ferðir landlæknis ins þangað hafa ekki verið svo miklar
híngað til, að þær hafi gjört honum stórvægilegar tafir, svo mer sýnist
nú þetta vera nokkuð hvað á móti öbm. Vi~víkjandi uppástúngu
nefndarinnar um yfirsetukonurnar vil eg geta þess, að þó mer þyki
hún að ö~ru leyti gó~, þá þykir mer samt, að nefndin hafi ekki haft
nóg tillit til stærðar hreppanna, þar sem hún tiltekur laun þeirra frá
20 til 30 rd., því þa~ er mikill munur á, hversu margir menn eru
í hverjum hrepp, hvort það eru til dæmis 100 eða 1400 manns, því
svo er mikill munur á fðlkstölu í hreppum sumstaðar ; her í Reykja-
vík eru t. a. m. tvær yfírsetukonnr, sem hafa 50 rd, hvor, og þó
þurfa þær ekki annað en gánga hús úr húsi, en í hinum stærri
hreppum verða yfirsemkonur að Ierðast lángar leíðlr. Mer finnst
menn hljóti að segja um þenna mismun á laununum, að hann se bæðl
of mikill og oflítill, nefnilega a~ í stærstu hreppunum verði borgun-
in of lág, en í hinum minnstu of há; dæmið, sem eg tók af ljós-
mæðralaununum hérna í Reykjavík, held eg sanni þetta, og fyrir því
hefbí mer fundizt réttara, a~ launin væri ákveðin fr.í 10 til 40 rd.,
eður jafnvel frá 5 dölum til 40 rd. Þa~ þykir mer sanngjarnt, að
hrepparnir borgi ljésmæðrum sínum, því þó hreppstjórarnir hafi eing-
iu laun, þá getur sú ósanngirni aldrei verið ástæða til að fara eins
með yfirsetukonurnar. Hinn heíðraðl framsögumaður óttaMst fyrir
þeirri mótbáru gegn læknaskóla og spítala í Reykjavík, að menn
mundi álíta, a~ Reykjavík ein hefði gagn af þessu; þá vero eg að
segja, a~ mer henr aldrei dottíð slík mótbára í hug, því bæði skól-
inn og spítalínn eru einkanlega til þess a~ kenna mönnum lækning-
ar, en þaðan eiga læknarnir ao koma út um alltJandlð. þá sagðí
hinn heiðraði fram8ögumaður, a~ spítalahlutirnir kæmi mestir her
af suðurlandí ; þessu neita eg ekki, en menn verða líka að gæta þess,
ao híngað koma útró~rarmenn bæði að norðan og vestan, og af fiski-
hlutum þeirra er spítalahlutnrinn tekinn allt eins og Sunnlendínga.
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J. I1ávarðsson: Eg er ekki vanur a~ vera margtalaður her á
þíngi, og skal eg heldur eigi vera það Í þessu rmili ; eg er ekki mót-
fallinn máli þessu a~ efninu til, því það er hæst nauðsynlegt ; þa~
er einúngis níðurröðunín á níðurlagsatríðunnm, sem eg kann ekki
vel víð, og vildi hafa breytt á þann veg, a~ 2. níðurlagsgreínín yrM
sú 1., hin 3. yrði 2., hin 4. sú 3. og hin 5. yrðí sú 4., en hin 1. apt-
ur yr~i sú 5.; ástæða mín fyrir þessari niðurröðun er sú, a~ á al-
þíngi 1855 var beðið um 1. níðurlagsgreínlna og þá a~ eins til braða-
byrgða ; en nú er fyrst beðið um ön hin atriðin og þau eiga að
standa um aldur og æfi; að sönnu finnst mer og 1. níðurlagsgreínín
ekki vera svo umfángsmikil ne margbrotin, a~ það hefði eigi m<Ítt
vera brilð a~ koma henni í krfng núna eptir 2 <Ír, þar kostnaðinn
til þess átti að taka' af landsins efnum, og því fannst mer vel hlý~a
að senda stjórninni bendingu um það, a~ flýta sem fyrst þessu mik-
Hsvarðanda málefni, og það er full astæða a~ þíngi'ð gjöri þetta, af því
mönnum finnst, a'ð íramkvæmdinnl seinki of mjög; af þessu er það,
a'ð mer finnst full astæða til a~ breyta svona níðurröðuninní, enda
fannst mer hinn heiðraði (ramsögumaður hafa fylgt þessari niður-
urröðun, er eg stíng upp á, Í ræðu sinni, af því hann innvortis með
ser hefir fundíð hana rétta,

E. 6. Kúld: Eg veit ekki, hvort eg muni verða mjög mót-
fallinn fyrir mitt leyti þeirri niðurröðun, er hinn heiðraði þíngmaður
Suður-Múlasýslu vildi hafa á nlðurlagsatrlðunum, því mer finnst það
í sjálfu ser ekki annað en orðabreytíng. þa'ð gladdi mig stórlega,
a'ð heyra hinn heíðraða þíngmann Gullbríngusýslu gefa nefndarálit-
inu svo göðan vitnisburð, og vera þVÍ svo meðmæltan. sem hann þó
í rauninni var í öllu aðalefní málsins; hann fann það einúngis til,
a'ð nefndin hef'ði farið of stutt út Í tilhögun og meðferð á spítala.
hlutunum; eg get þó ómögulega veríð hinum heíðraða þíngmanni
samdóma í þessu, vegna þess a~ það a~ miklu leyti lá fyrir utan
verkahring nefndarinnar, a~ rannsaka þetta efni, þess vegna let nefnd.
in ser nægja a'ð benda stjórninni til þiljuskípanna, til þess einúngis
a'ð taka eitt dæmi af mörgum; það bar heldur einga nauðsyn til
að fara lángt út í þetta efni, þar sem nefndin hefir eímingís beðið
um, a'ð stjórnin legði frumvarp um þetta fyrir alþíngi 1859. Hinn
heiðraði sami þíngmaður var nefndinni samdóma um nauðsynina til
að fjölga yfírsetukonum, og eins um það, að þeim væri gefin nokkur
laun; en honum þótti of lítill munur gjörbur á launaupphæðínní, og
vildi hann láta hann vera frá 5 rdI. til 40 rdl.; hann vildi þá bjó~a
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yflrheyrðrl ljésmöður eina 5 rdl. í laun; eg vildi sannarlega hafa
öskað, a~ þetta vanvirðuboð hefbi aldrei komið fram af vörum hins
heiðraöa þíngmanns, með því það ber og heldur einga nauðsyn til
þess, að tiltaka svosárlítil laun, því það er einginn hreppur SYO

aumur, að hann geti eigi láti~ meira af hendi rakna, þar sem SyO

mikið liggur víð. Þa~ getur vel verið, að stjórnin aðhyllist eigi
þessa uppasningu nefndarinnar, og þínglð gjöri það heldur ekki, en
eg fyrir mitt leyti er samþykkur nefndinni í því, að hún hafi gjört
rett í því að akveða eigi meiri mismun, en hún gjörði. þá var hinn
heíðraðí þingmaður nefndinni samdóma í því, að spítalinn væri ekki
fyrir Reykjavík eina, heldur í raun rettri fyrir allt landíb, og styrkti
hann það, sem nefndin og hinn heiðraði framsögumaður hefir sagt
um þetta atríðí ; en eg vil leyfa mer a~ taka fram cnn eitt atvik
þVÍ til sönnunar, að það se mest nauðsyn á, að hafa spítalann í
Reykjavík og að hann se þó jafnframt fyrir allt landlð ; það er Irjalsa
verslunin, er eg lí víð ; híngað koma flestir útlendir menn, og með
þeim kunna opt að flytjast sjrikdörnar inn í landíð ; þess vegna er
full nauðsyn á, að hafa her spítala til að taka þangað sjiiklínga,
svo að sjúkdómarnir breiðíst ekki út um landið ; eg get einnig bætt
því víð, að híngað eru ferðalög mest alstabar frá úr landinu, og er
það því í öllu tilliti bezt, a~ spítalinn se her settur. þa'ð þykir
mer gleðilegt, að allir þíngmenn vilja láta kenna læknum her á landi,
enda hugsa eg, að flestum megi þykja það auðsætt, að kennsla her
í landi er affarabezt, og gæti eg tekið mörg dæmi að vestan, ef eg
vildi, þessu máli til sönnunar.

G. Brandsson: Hinn heiðraði varaþingmaður Snæfellínga hefir
víst gleymt ræðu minni eða mísskíllð hana; það var aldrei bein
uppástúnga mín, að laun yfirsetukvennanna væri ákveðin 5 til 40
dala, og eg hefi ekki veríð neitt fastur á þVÍ, heldur að þeim væri
borgað eptir fyrírhöfninní, sem þær hafa og eptir því sem þær ynni
til, þetta var·· einúngis dálíti~ bendíngaratríðí til nefndarinnar; þar
sem hinn sami heiðraði þíngrnaður sagði, að það hefði legið fyrir
utan verkahríng nefndarinnar að fara að gjöra nýjar uppástúngur um
spítalahlutlna, þá held eg þó, ao hún hafi gjört þær í tilliti til þilju-
skipanna; hann sagðí, a~ beðíb væri um frumvarp, hvar Í allt þetta
gæti orðið tilteki~ miklu nákvæmar en núna; það er gott, og því
betra, að .stjórnin er beðin að skrifast á um þetta víð alla embætt-
ismenn landsins; en eg held, a~ bæði henni og þeim mætti koma vel,
a'ð fll sem flestar bendingar frá þínginn um þetta mál; því yrðí þá ekki
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kennt um seinna, að slíkt frumvarp væri a~ öllnleyti sprottlb af Út.-

lendri rót; ver vitum hvernig frumvllrpurn stjórnarinnar í sumum
málum reiðir af; ,-er þekkjum nú, hvernig það gekk með frumvarp-
i~ til sveltastjérnarinnar, og ver þurfum ekki lelngra a~ fara en til
vegabétamalsins núna á þessu þíngi; því þau mörgu breytíngarat-
kvæðl, sem kornin eru fram vi~ það, sýna bezt, hversu undirbúning-
ur þess hefir verlð ófullkominn; það væri því, eptir því sem eg held,
allrabezt, a~ bendíngaratrlðín kæmi strax sem flest, til þess rnalíð
mætti þess minni hrakníngum seinna.

M. Andresson: .Á~ur en eg tala neitt um efni þess máls, sem
her er mí til 'umræðu, eða nefndarálit það, er nýlega var leslð, skal
eg leyfa mer a~ geta þess, að þegar eg Ierðaðlst á þetta þíng, hafði
eg ásett mer - og það eptir ésk og áskorun kjósenda minna --- a\)
bera fram uppasningu eða bænarskrá til þíngsins víðvíkjandl lækna-
málinu, ef eingin bænheyrela kæmi frá stjórninni um betri læknaskipun
her lÍ landi, en þegar eg hafði lesið hina konúnglegu auglýsíngu frá
27. maí þ. á., sleppti eg þessu 1ÍÍ0rmi, því eg mat svo mikils þau
orð konúngs vori; í auglýsíngunni: "a\) Iæknauuillð se mí svo vel Ii
veg komið, a\) líkindi se til, a~ því verði ráM\) til lykta, ;í~ur lángt
Iíður, og a\) stjórnin muni róa a\) því öllum árum". Þa\) getur mí
verið, a\) þetta komi af því -- hvað mig snertir -, a~ "eg trúi öllu
og vona allt", eins og menn segja í daglegu tali; í hið minnsta se
eg þab, ab hinn háttvlrt! þingmaður Reykvíkínga hefir ekki lagt eins
mikla þý~íngu 06 eg í þessi ámlnnztu orð, er í auglýsíngunnl standa,
því þá hefðí hann ekki korníð með þær miklu og mörgu uppástúng-
ur í læknarnalínu, sem hann hefir borlð upp á þínginu; en eg ætla
nú ekki a~ finna a\) því, a\) hann hreífðí þessu máli, hefbl hann
gjört það a~ öllu leyti í sömu stefnu, sem þíngi~ 1855 fór fram á,
og ekki farið mörgum fetum leingra, því þá hefði það má ske ver-
io til þess að flýta fyrir málinu, en vegna þess, ao þetta nefndará-
lit, sem mí ræðir um, inniheldur mikilvægar uppástúngur, sem ekki
var fario fram á í þessu máli 1855, og sem eg óttast fyrir - ef
þær fá framgáng á þínginu - a~ verðí málinu til fyrirstöðu hjá
stjórninni, þá ætla eg að fara nokkrum orðum um nefndaraliríð og
nlðurlagsatríbí þess, eptir þeirri rö\), í hverri þau standa, ef mer tekst
ao muna þau rétt,

1. níðurlagsatríðí nefndarinnar er mer ao öllu leyti geOfellt, og
það svo, ao eg hefði jafnvel óska\), að ekkert annað bænaratriði væri
í þetta sinn tekíð til greina af þinginu, því þar er einúngis beN\)
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UIU a~ flýta málinu sem mest er unnt; þó vil eg geta þess, að undir
tölul. 1. staflið a sakna eg þess vara-bænaratriðis, sem smo í bæn-
arskrá til konúngs 1855, og því getur verið, a'ð eg korni með víð-
aukatkavæðí í þá stefnu, þ6 eg se ekki alrábinn í því, enn sem
korníð er.

Eg er að öllu leyti samþykkur nefndinni i því, sem hún tekur
fram undir tölul. 1. stafl. b, um styrk til þeirra stúdenta, sem tæki
fyrir sig að nema læknisfræðí.

þa'ð, sem nefndin undir tölul. 2 ræður þínginu til, a'ð biðja
um, er eg hræddur um að ekki svari til þess kostnaðar, sem slík
stofnan útheimtir, það er nefnilega læknaskóli og sjúkrahús i Reykjavík.
Hvað læknaskólann snertir, er það ætlun mín, að hann yrðí næsta
þýðíngarlítíll, fáir lærisveinar og ekki full-lærðlr ; það hefir her á þíng-
inu verið gjör'ð sú áætlun um lögfræbíngaskéla, ef hann yrðí her
stofnaður, a'ð ekki mundi þar læra meir enn 2 eða mest 3 :í ári ab
jaínabartali, því af þeim 8 stúdentum, sem ætla mætti að á ;Íri hverju
kæmi út frá lærða skólanum, mundu að líkindum 3 leggja fyrir sig
guðfræðí, 2 - 3 sigla, og þá er fátt eptir, en hvað þa ? ef þessum er
skipt í 4 staði, og læknísfræðinnl bætt við, þ,í verða fáir í hlut; svo
er eg einnig 6ttasleginn fyrir því, að á þeim skóla yrðí einginn meir
enn hálflærður, vegna þess ab her mundi vanta þann spítala, sem
nokkurt verulegt gagn væri í, en allir vita, að "lí æfing, sem kandi-
datar, er lesa læknisfræði erlendis, fá vi'ð það að g.ínga á spítalana,
dregur þeim drjúgast. En ef þeir ætti a'ð læra her fyrst læknísfræðl
og svo þar á eptir sigla til aa verða fullnuma i þeim lærd6mi, þá
mundi fara aa verða nær UJll kostnaðinn. Sama er um spítalann að
segja, eg held hann yrði næsta þýbíngarlítill, nema má ske fyrir
Reykjavík eina, og þ6 get eg allvel trúað því, aa margur sá af Reykja-
víkur innbúum, sem yrðl veikur, væri heldur kyrr í sínu eigin húsi,
en að leggja sig á spítalann, en úr fjarlægum sveitum mundi varla
nokkur maður vera fluttur þangað, allra sízt úr því að kominn væri
læknir í hverja sýslu; svo mikið er talað um það, hvað dirt se að
lifa í Reykjavík, og þab af hennar eigin innbúum, að varla munu
margir, ef hjá því geta komizt, flytja sig þangað.

þar sem nefndin vill bíðja um frumvarp, er lagt verðí fyrir næsta
þing, um betri tilhögun og fyrirkomulag lí eigum spítalanna, er eg
henni ekkert mötíallínn, því það er nauðsynlegt og aríðanda, aa tekj-
ur þeirra ekki rýrist í meðferðínnl.

Um lækningakennslu þá lí prestask6lanum, sem nefndin undir
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tölum) 4 tekur fram, "eit eg varla hvað eg á a\') segja ; mer kemur
helzt til hugar þetta: mig gildir einu, hvort hún er af eða lí; svo
lítil og ófullkomin kennsla mundi verða að litlum notum; eg vil samt
spyrja hinn heíðraða framsögumann, hvort nefndin hefir ætlazt til,
al'l landlæknirinn gjörði þetta ókeypis án launahækkunar, því se svo
þ:í má segja: "gott er allt gefins"; en eg ímynda mer, al'l nefndin
muni í hið minnsta hafa ætlazt til, all hann feingi gó\'l daglaun; því
kennslutíminn svarar þó nokkuð meir en einum sólarhríng hvert ár.
Ef nú svo tækist til, al'l prestaskólastúdentar hefbl ekki lyst til að
velta athygli fyrirlestrum hans, _. því þeir mega halda fyrir eyrun,
ef þeir vilja - þá mundi ekki af þessu fljóta nokkurt verulegt gagn.

Hvað yfirsetukonurnar snertir, er eg nefndinni öllu heldur sam-
dóma; það er sannarleg nauðsyn, al'l þeim se fjölgal'l, og það svo,
a'ð 1 se í hverjum hrepp; laun þeirra, eptir því sem nefndin stíng-
ur upp á, eru að vísu ekki há, en þó gjöra þau, yfir höfu'ð að tala,
mikla útgjaldahæklmn. Á landinu em 167 hreppar, og ef hver þeirra
ætti að meðaltall al'l greiða til yfirsetukvenna 25 rdI., sem er mitt á
milli 20 og 30 rdl., er nefndin hefir stúngíb upp á, þá aukast víð
þetta útgjöld landsbúa um 4175 rdl., og líti maður til einstakra hreppa,
þá verða þetta tilfinnanleg ritgjöld á SUll1Umþeirra, 1. a. lll. eru 6
hreppar á landinu, sem hafa færri en 10 búendur, ætti hver þessara
hreppa að greiða yfirsetukonu sinni 20 rdl., þá er þetta ekki lítil út-
gjaldahækkun á hverjum þeirra; hefti nefndin, í níðurlagsatriði, tek-
il'l fram það, sem hún í nefndarálitinu stíngur upp á, um laun yfir-
setukvenna, þá hefti eg má ske gjört við það breytíngaratkvæM,
en þess gjörist ekki þörf, einkum þess vegna, al'l nefndin ætlast til,
að þíngil'l bil'lji um frumvarp í þessu máli, er lagt verði fyrir alþíngi
1859, og þá er tími til al'l lagfæra 6jöfnurnar.

Yfir höful'l al'l tala held eg nefndin heíðí gjört bezt, al'l fara ekki
leingra út í þetta mál, eða bil'lja um fleira, en þíngíð gjörl'li 1855,
allrasíst al'l biðja um læknaskóla og sjúkrahús her í Reykjavík, sem
hefir ærinn kostnað í för með ser; eg er hræddur um, að slíkt verði
lækna málinu til fyrlrstöðu, því stj6rnin mætti hugsa, al'l eins og þetta
þíng færi fram lÍ annað og fleira en beðíð var um 1855, svo mundí
þíngíð 1559 koma með nýjar bænir, og væri því bezt al'l fresta úr-
slitum málsins fyrst um sinn.

Mer virtist nokkur m6tsögn í nefndarálitinu og ræðu hins hátt-
virta framBÖgumanns; nefndin álítur bezt al'l stofna læknaembættin
fyrst, svo al'l þeir, sem tæki fyrir sig að lesa læknisfræbí, ætti viss-
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an atvinnuveg a'tl af loknu lærdémsprdfl, en framsögumaður - hafi
eg tekið ri'ltt eptir - "ill heldur, ao læknar verði fyrst skapaðir, ef
eg mætti svo segja, og embættin síðar ; þetta veit eg ekki hvernig
getur samrýmzt hjá nefndinni; eg ætla SyO ekki ab fara fleiri orðum
um þetta mál a'tl þessu sinni.

J. Hávarðsson: Mer fannst þeim heíðraba þingmanni fní Snæ-
fellsnessýslu finnast öllu eðlilegri sú niðurskípun, seru eg vildi hafa
á niðurlagsgrelnunum, en hann sagði samt þao væri lítil orðabreyt-
íng, og fannst mer liggja í þeim orðum, ao ekki væri ao stóla upp
lí, al) hann eður nefndin mundi taka þetta til greina, og því ætla
Pg a'tl leyfa mer ao taka um það breytíngaratkvæðí eins og eg hefi
ol'oao þao líour, að önnur niðurlagsgrein í nefndaralltinu verði SIÍ

fyrsta og hinar næstu II eptir, sú3., 4. og 5. verði ao 2., 3. og 4., en
~tÍ 1. í nefndarálitinu verði ao hinni 5. grein; eg ætla enn fremur
a~ taka mer fleiri breytíngaratkvæðí. Í 2. grein nefndarinnar stend-
nr, a\) komingur vor fari ao hugsa fyrir því að stofna spítala og
læknaskóla í landinu, sá helðraði framsögumaður hefir nú sýnt fram
<Í, ac þae er lángt sí'ban ao fario var að hugsa um þessa stofnun; það er
líkast, aa því mí se kominn tími til ao fara að stofna skólann, því þó
Iarlð verði a'tlvenda a'tlþví strax, að koma skólanum á, þá er nefndin og
f~'amsög~(maður búinn að sýna fr.im á, ao einasta verour leyfið korníð
1861, og þ;l glínga 1 eða 2 ár til a~J byggja skólann, og eptir þann
tíma verður fyrst farlb að kenna í honum, og þeir, sem fyrst verða
ritskrlfaðír úr honum, verða það ekki fyr en 1866 eaa 67, -. en af
því þetta dregst svo mjög, þá ætluðust menn til 1855, og eg held
cnn, a'tl þángao til lærði nokkrir vje háskólann til ao bæta iir mestu
þörf landsmanna, og vildu í því skyni veita þann styrk úr jafnað-
arsjóðnum. Í 5. grein nefndarinnar stendur svo, ali konungur vilji
svo fyrirskipa, ao fyrir alþíngi 1859 verði lagt frumvarp til tilskip-
unar um það, a'tl útlærð og yfirheyrð yfirsetukona verði sett í hvern
hrepp í landinu. Mer finnst eins og eiga að gripa þær úr loptinu,
þar ekkert el' talað um, að þær eigi a'tl fá uppfræðíngu, sem þó ætti
fyrst a\'} tala um. Eg held því, að greinin ætti a'tl orðast öbruvísí,
t. a. m. lí þessa leið, ao komingur vilji skipa svo fyrir, að fyrir
alþingi 1859 verði lagt frumvarp til tilskipunar um það, að svo
margar efnilegur konur fái kennslu í yflrsetukonufræðl, ao sín geti
orblð sett í hvern hrepp í landinu, og fái þar ákv eðín laun af hrepps-
búum, og í þessa stefnu ætla eg að taka mer breytíngaratkvæðí.

P. Sigurðsson: Eg ætla nú eimingis ao vera Iáorður ; eg hefi

468



lýst því yfir á~ur, a~ eg er ;i stefnu ueíndarínnar í öllum höfuð-

atriðum, En það er og hefir verið ávallt mín sannfæríng, aÐ þá
fyrst yrði verulegt gagn a~ læknunum her, þegar a~ kennslan færi
fram Í landinu sjálfu, og er einkum með því, a~ stjórnin verði beðin
um frumvarp til þessa máls, þegar mönnum þætti efni spítalasjóð-
anna orðin nægileg. þessi efni ern lítil, en menn vona þau aukist
nokkuð með ári hverju. A~ öðru leyti ætla eg ekki mikið að hreifa
smríatriðunum í nefndaruppésningunurn. En eg vildi þó lauslega
geta þess, er snertir efni~ nm yflrsetukonurnar, ekki einúngis, hverjir
skuli gjalda eða hvað þeim skulí goldíð ; en það er einkum eitt,
sem mer finnst a~ nefndin hafi gleymt al'l taka vara á, og það er
það, a~ hún hefir ekki skuldbundið yfirsetukonurnar til, al'l hver um
sig af þeim verði ac vera búsett Í sínum hrepp, þegar nefndin vill,
al'l hver hreppur launi einni, þVÍ eptir nefndaralitlnu geta þær flutt
þrjár og fjórar saman til eins og sama hrepps, en þá kynni ;;\"0 a~
verða, a~eingin yrði í sumum hreppunum ; mer sýníst nú, ao nefnd-
in hefði átt a~ gefa einhverja ákvörbun í þessu efni. Eg er líka

6ráOinn að samþykkja þetta hreppagjald til þeirra að S"O ko III nn,
þó a~ eg eingan veginn neiti því, að æskilegt væri, ao þær gæti
feingið einhverja þóknun í Iaunaskyni. Hvað snertir hospítalshlut-
ina, þá hefir Því verið hreift her, a~ betur mætti fara með þá, en
kann ske sumstaðar er gjört; en hvað sem því Iíöur, þá vil eg vekja

máls á einu atriði, sem verulega snertir þetta mál, og það er um
íyrlrkomulaglð á Vestmanneyjum með hospítalshlut, er þar aftast, og
haf'bi eg líka 11sett mer, a~ koma fram með uppástringu hill' 11 þíng-
inu um þetta efni; en þegar eg heyrði, að landlæknir vor ætlabi aa
koma her með uppástúngu um lækna og spítala, þá áleit eg nuil-
efni þetta heyra þar undir. Í Vestmannaeyjum er einginn hospítals-
hlutur goldinn til spítalanna, heldur rennur hann inn í sveítarsjéð
eyjamanna; en eg segi ekki, aa þeir kunni ekki aa hafa nokkurn
rett til þessa, því eg ímynda mer þeir hafi komingsúrskurð fyrir því,
á móti þVÍ þeir annist sjálfir sína spftalalíml, þar eð þeir ætti ekki
gott með, sökum fjarlægðar, a~ koma þeim ~í spítala Iandsins, óg
það þVÍ yrði þeim örðugt ab nota ser af spftölunum, en þa'b "al' þú
ekki örðugra fyrir ~;í en suma aðra, sem það var gjört a'b skyldu
a~ greiða hlut þenna ; en þa"o er mönnum kunnugt, al'l S\"O var skip-
a~ fyrir með konúngsúrskurði 12. ágúst 1848, aa spítalar landsins
skyldi leggjast niður, en tekjum þeirra safna í sjéð, en hreppi hverj-
um var gjört a~ skyldu, að annast sína holdsveiku þurfumenn. Eu
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eyjamenn gjalda eingan spítalahlut af sínum eigin skipum, og sama
er að segja um skip þau, er róa í eyjunum, og sem þó eru komin
ofan af landi, a~ allur s,í hospítalshlutur er þar lagður til sveitar-
sjó~s, en nú sýnist rettast vera, að hospftalshlutlr þeir, sem til falla
:í Vestmannaeyjum, verði framvegis lagðir til þess almenna spítala-
sjóðar. Og þótt nú eyjamenn hafi komingerirskurð fyrir þessu, þá
ætla eg samt, af þessum fyrtöldu ástæðum, að taka mer víðaukaat-
kvæði, ao þessi 1Íhöroun se numin úr lögum, og þeir gjaldi spítala-

hlut til sömu stofnunar og aðrlr. Eg vildi geta þessa, til þess stjórn-
in gæti gjört þær raðstufanír, er henni þætti vlð eiga, líour en þetta
mril I.æ III i undir álit alþíngis.

Framsögumaður : þao hafa nú ýmsir talað um þetta nefnd-
anilit, og finnst mer, að allir hafi stefnt a~ hinu sama, fremur að
greiða fyrir því og styrkja, nema hinn heíðraðí þíngmaður Árnes-
sýslu; því a~ hans hjálp tel eg sem einga hjálp. Hinn heiðraði þíng-
maður Gullbrfngusýslu talabí míklð um, a~ það vantabí í álit nefnd-

arinnar uppástringur um, hvernig bezt verði lagaðar og auknar tekj-
ur spítalanna; það er nú líka satt, a~ nefndin hefir ekki tekið þetta
fram, en það þéttist hún hvorki fær um í þetta sinn, ne heldur átti
þa~ víð, a~ hún gjörðl það núna; nefndin vissi líka, a~ ýmsar uppá-
stúngur nm þetta atriði voru áður gjörðar, og þær mundi koma til
umtals á þínginu 1859, þegar malið kæmi aptur frá stjórninni, og
þá mundi það varla falla vegna breytíngaratkvæðanna, sem yrði gjörð
við það, því a~ málið væri eigi svo ruargbrotíð í eðli sínu. þar
sem hinn helðraði þíngrnaður bar það upp á nefndina, a~ hún herði
sagt, a~ svo fáir mundi læra hjá landlæknimun vegna embættisanna
hans, þá er þa~ ekki rétt hermt, því a~ þab hefir nefndin aldrei
sagt, heldur a~ læknar yfir höfuð mundi eigi hafa tíma til þessarar
kennslu og þar á meðal þá landlæknirinn líka. En þar sem honum
þótti þa~ mótsögn, a~ nefndin herði sagt þetta, en vildi þó láta
hann kenna á lækna skóla, þá hefir hann ekki gáo a~ því, a~ það er
mikill munur, hvort landlæknirinn á einn að kenna læknaefnum,
ellegar a~ þa~ er fastur kennari annar líka,.sem einúngis hefir þann
starfa á hendi a~ kenna vi~ skólann; auk þessa mundi og nokkuð
Iétta önnum á Iandlækninum, ef læknir feingist í Keflavík, og þegar
þetta er teki\) til greina, þá held eg mótsögnin verði ekki svo mik-
il. þá þótti hinum Sama hefðraða þíngmanni laun yflrsetukvenn-
arma eigi réttilega metin eptir stærð hreppanna, og vildi jafnvel setja
laun þeirra 5 dali í minnstu hreppunum. Eg vil nú eigi þræta um

470



það, a~ nefndin hafi hitt hinn reUa meðalveg í þessu efni, og þa~
getur vel verið, a~ það mætti vera 15 dalir í hinum smæstu hrepp-:
unum, en naumast minna, eigi það nokkur upphvatníng a~ vera. þá
sagði og sami þíngmaður, a~ eg Í fyrri ræðu minni hefði komizt í
mótsögn vlð nefndaralltíð og sagt, a~ mismunurinn væri í raun réttri
oflítlll, en það sagðí eg ekki, heldur a~ mismunurinn væri of lítill,
ef eimíngis væri liti~ á kvöðina, og þótti nefndinni, sem launin mætti
vera þVÍ minni, sem þær feingi meira fyrir starfa sinn, og enda þótt
all svo se, að í þeim hreppunum, sem fólksmergNn er mest, þar se
lfka á stundum fátæktin mest og yfirsetukonurnar því a~ tiltölu f,H
þar minna fyrir starf sítt, heldur en í hinum fámennari hreppunum.
þá verða þar þó fleiri, SCIIIborga, þótt hjá sumum verði lttið, og til
alls þessa þóttist nefndin hafa tekið tillit Eg þykist eigi þurfa a~
svara honum fleiru, því að öll ræða hans laut mest að uppástung-
um um það, hverníg auka mætti spítala tekjurnar, og um þær þótti
nefndinni nógur tími a() hugsa, þegar frumvarpið kæmi frá stjórninni.

Híun heíðraði þíngmaður Suður-Mrilasýslu sagði ser þætti óvlð-
kunnanleg níðurröðunin á níðurlagsatríðum nefndarinnar; mer finnst
það mí gjöra líti~ til, Í hvaða röð atriðin eru sett, þó hefi eg ekkert á
móti breytíngunni, ef 1. atriðið kæmi Í nokkurn bága vi~ hinar upp-
stúngurnar; en þa~ er það, sem eg ekki get fundið, þVÍ ail fyrst að
það var beðið um fjölgun lí læknum 1855, þá er eðlilogast a~ setja
þá bænina fyrsta nú, með þVÍ eg hvergi finn í bænarskrá alþíngis
1855, ail það hafi verill beðið um læknafjölgunina til brríðabyrgða,
heldur eimingts um þenna aukastyrk handa þeim, sem stundaði lækn-
isfræbi við Kaupmannahafnarháskóla, enda stendur Í uppástringu
nefndarinnar núna um það efni:"fyrst um sinn". Hinn heiðraði þíng-
maður RángveIlínga fann það að, a~ nefndin eigi hefbl skuldbundið yfir-
setnkonumar til a~ vera Í sama hrepp alla æfi sína; ef hún ekki
vill sjálf vera í hreppnum, þá verður hreppurinn að bera það eins
og annan kross ogmótIæti a~ missa hennar, og reyna til að fá ser
aðra, enda yrðl Mn og þá a~ missa laun þau, sem hún hefbi haft
af hreppnum. Hinum heiðraða þingmanni Árnesínga geingu mjög í
augu orð aliglýsíngarinnar, a~ læknamálinu eptir bæn alþíngis 1855
væri svo vel á veg kornið, og honum þótti nefndin ekki hefbí gjört
nógu Illiki~ úr þessum loforðum, en eg játa, að eg fyrir mitt leyti
gjöri nú ekki svo mikið úr þess konar loforðum frá stjórninni, og þar
sem sagt er í auglýsíngunni í fslenzkunnl, að stj6rnin rói a~ því UlI-
um árum, þá er það allt öðruvís! orðað ídönskunni, og vel getur
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verið, a~ ekki se rói~ jafnt <Í bæði borðin, svo a~ allt snúist í hríng ;
og því þótti nefndinni ekki bein ástæðn til að sleppa 1. atríðínu fram
hjá ser, en hann saknaði varaupprísttingu alþíngis 1855, en það var
alls einginn söknuður fyrir nefndina að nrlssa þeirrar uppéstiingu,
því hún hefði einmitt kornið í bága "i~ hinar uppasningurnar, en
allt um það er alls eigi loku fyrir skotið, ef tekjum spítalanna og
heimtíngu þeirra verður kornið í haganlegt og gott horf, a~ þá verði
nokkuð afgángs til a~ launa læknum, ef ,í þarf a~ halda, en eg get
ekki ímyndað mer, að stjórnin ætli ser ao fleygja upp li spítalasjóð-
ina bæði kennslu læknaefnanna og launum þeirra II eptir, því ao það
væri mjög svo ésanngjarnt. Hann var og mjög efablandinn um not
spítalans, því ao haun yroi eigi nema fyrir Reykjavík eina, og jafn-
vel mundi f,iil' þaðan leggjast inn á hann; hann er bæði gamall og
reyndur og því a~ líkindum betri spamaður en eg; en það mun fara
fyrir þessari stofnan eins og fyrir hverri annari, að hún muni eigi
verða notuð í fyrstu eins vel og mætti, en því meir, sem hún yrðí

eldri; en þessi spítali verður eigi eimlngis fyrir Reykjavík, heldur
fyrir allt landið, þar sem aðalaugnamíbíð er a~ letta og fullkomna
kennsluna; enda mundu og svo margir veikir leggjast inn á hann,
ao lærisveinar mundi hafa töluverð not af, og ef Bjarna heitnum
Pálssyni þótti þörf lÍ spítala um 1770, Þ<Í væri þao ekki síður nú,
enda þarf ekki l.íngt að sækja dæmi þess, a~ aðrir en Reykvíkingar
lllundi hafa not af spítalanum; það þarf ekki leingra a~ fara en til
mannanna, sem kólu á Mosfellsheíði í vetur. Eg er sannfærður um,
ao þeir hefði tekið til þakka, ef einhver spítali hefði verið, sem
þeir hefði getað lagt sig inn lÍ her í Reykjavík. þar sem hinn heiðr-
aðl þfugmaður sagði, að kennslan yrN ónóg her í Reykjavík eða rðtt-
ara sagt, eigi fullnóg, og getur því eigi stutt malíð, þar sem öllum
spítalasjéðunum yr'bi til þess varlð, þá verð eg ao svara honum því,
ao þeir, sem lærðu hjá Bjarna heitnum Pálssyni, þóttu hæfir læknar á
sinni tí~, og eg hefi aldrei heyrt, að Jón læknir Petursson hafi verið
talinn ónýtur læknir, og lærði hann þó hjá honum einum, og hefir
líklega ekki haft aðra sjúklínga undir höndum, meðan á lærdómin-
um stóo, heldur en þá, er honum gafst færi á að sjá hjá honum. þá
þótti hinum sama heiðraða þíngmanni það a~ nefndanílltinu, a~ eigi
væri tiltekið, hvort landlæknirínn ætti a~ lesa kauplaust fyrir lækna-
efnunum eða ekki, en ha~ gott allt gefins, enda þótt hann vonaðíst
lítils gagns af kennslunni; eg velt mí. eigi, hve mikils hann metur
líf og heilsu manna, en eg hefi aldrei iuetlð þa~ í nisklldíngum ; en
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bjargi prestur, sem hefir lært hjá landlækninum, þó ekki Be nema
einum alla sína æfi, fyrir lífs og heilsu tjóni, þá tel eg fullborgað
kennslukaupíð, og eg tel það sjálfsagt, a~ landlæknirinn eigi a~ fá
einhverja þóknun fyrir kennsluna. þlí þótti honum enn laun yfir-
setukvenna töluverður útgjaldaauki, og eg játa, að svo er, en það er
líka míkið unnið, ef yfirheyrð yfirsetukona fæst, og vel tilvinnanda
fyrir hreppinn, þó hún eigi a~ hafa 15 til 30 dala. þá sagði hann
og, a~ eg hefði komizt í mótsögn við nefndina, þar sem nefndin hefði
talið embættið hið eina rá~ til al'> fjölga læknum, en eg hefbí talil'l
það lælmaskólann, en þetta er mísskllnmgur, því eg sagoi, að hi~
elna ráo til a\'! fá nóga lækna væri a~ stofna lælmaskólann, en í
nefndarálitínu stendur, a~ til þess a~ "inna menn til al'>stunda lækn-
Isfræði í Kaupmannahöfn þyrfti a'ö stofna embættin, en þó mundi
aldrei vinnast svo margir til þess, al'>landinu væri borgið, og það er
tékio þar fram með berum orðum, a~ til þess væri hið eina do, að
stofna lækna skóla her í landinu sjálfu. Mer er farið a~ leiðust þrá-
staglíð um það, hve dýrt se at'> lifa í Reykjavík, og þeir, sem mest
staglast á þessu, eru eimitt þeir, sem mestan hafa hagnaðinn af því;
því það hlýtur að vera hverjum ljóst, al'>því dýrara se a~ lifa her í Reykja-
vík, sem allur varnfngur hækkar í verði, og af þessari verohækkun hafi
einmitt bændurnir hagnaðinn, því enda þótt laun embættismannanna
ætti ön ao hækka um 4000 rdl., þar sem varníngur allur hækkar um
allan þrlðjúng, eins og nú li ser stað, frá því, sem Hr fyrir nokkrum
árum, þá er það au'bseo, a\'! landið hefir töluverðan hagnað af því,
enda þótt þat ætti al'>borga alla launavíðbótlna. Breytíngarnar í
níðurlagsatrlðunum, er hinn helbraðl þíngmaður Suður-Múlasýslu stakk
upp á, voru a~ mestu leyti orðabreytíngar, sem eg eigi vil þrátta um,
og vil ekki segja neitt um að svo komnu. En þó get eg ekki fellt
mig vil'>breytingu hans á 3. atríðínu og held það réttara hjá nefnd-
inni, því það verour óvil'lkunnanlegt a~ biðja konúng að stofna skól-
ann og leggja það síðan undir álit alþíngis.

Á. Einarsson: M,íl þetta er þegar orðíð margrætt, enda er þess
líka von, því rnalíb er næsta mlkllsvarðanda, eg verð líka al'l játa,
al'l rnalið í ýmsum atriðum þess hefir skýrzt fyrir mer af umræðum
manna um það, A~ sinni "ar samt einúngis eitt, er eg vildi taka
fram, og það er, að nefndin í broddi fylkíngar hefir sett sömu uppá-
stúngu og alþíngi 1855 um, al'l læknum yrði fjölgal'l her:í landi, og
virðist mer stjórnin að nokkru leyti hafa byggt á þessu, þar sem
hin kominglega auglýsíng til þessa árs alþíngís segir: "al'l stjórnin

473



framvegis muni róa a~ því öllum árum", en það vildi eg ao nefnd-
in hefN tekið ljóst fram, hvort hennar ruelníng er sú, a~ fjölgun
læknanna komist á, á~ur en læknaskólinn og spítalinn er stofnaður,
eða þá hún vill hitt, að læknum fyrst se fjölga~ eptir það að lækna-
skólinn er stofnsettur og hann getur útskrífað lækna. Mer virNst
nefnilega mjög óhægt að fá fasta stefnu í máli þessu, ef menn ekki
eru einhuga um, hvort þessara atrlða eigi ao gánga á undan, og verð-
ur þetta því örðugra, sem menn ekkert víta um, hvað lángt stjórnin
er komin á lelð í þessu máli; vil eg þYí leyfa mer að skora á hinn
hæstvirta komtngsfu17trúa, að hann skýr] þínginu frá bendíngum þeim,
er hann sem Íslendíngur og íslenzkur embættismabur gæti gefið því,
og einnig frá hinu, hvort hann ekki geti sagt, hve langt stjórnin er
komin í máli þessu eða hvað því Iíður, SYO a~ þfngíð ekki með nýjum
bænarskrum annars efnis spilli því, er þegar kann að vera aðgjört frá
stjórnarinnar hálfu; því eptir hinni kominglegu auglýsíng til alþíngis
þetta ár verð eg að álíta, nú aðgjörðir stjórnarinnar 5e eitthvað meira
en eintómar hugsanir og rá~agjörúir.

Konúngsfulltrúi: Til svars upp á áskorun þíngmannsins fd
Strandasýslu skal eg geta þess, ab eg frá stjórnarinnar MUu hefi
eingar skýrslur Ieínglð vibvíkjandí læknaskipunarmálinu, aðrar en þá,
~eJII stendur í hinnl kominglegu auglýsfngu til alþíngls, En þær at-
hugasemdir, sem eg fní n.ínu persónulega sjónarmlðí hefi að gjöra
víð nefndarálitiú, skal eg leyfa mer að koma fram með lÍ sínum

tíma, þegar mer þykir það bezt henta eptir umræðunum,
J. Sigurðsson: Eg vildi mí sfzt standa upp til þess að trufla

þetta mál, eba spilla því, því þa~ er mikils vert, og annað er ekki
dýrmætara en líf og heilsa manna, en þó er eg ekki fær um (og kann
þa'ð nú a'ð vera af fáfræN minni og ókunnugleika) að sjá út úr öll-
11111 þessum kostnaði, sem upp lÍ er stlíngi'ð í senn. Eg hefi saknað
þess í ræðum þingmanna, þ:i talað hefir verlb um laun ljósmæ'ðra,
:1'0 einginn hefir minnzt þess, að þeim væri of aukið á sveitarsjóðina.
Mer þykir það svo ótilhly"ðilegt, sem þaú getur verið, að svara lækna-
launum lír sveltarsjébum ; það vita allir, að þeir eru af allt öðru ebll,
samansettir af fátækra tíundum og aukaritsvörum, sem jöfnu~ eru á
bændur, eptir hvers árs bjargræðíslormegun manna, og ætluð eru til
skjóls og fæðu handa fátækum og naubþurfandl ómögum það og það
ári~. Ætti því að ritvega ljósmæðrum kaup, og gæti þa~ ekki feing-
Izt frá .sömu hendi og önnur læknalaun, þá þyrfti a~ útvega þau með
öðru móti en a~ taka þau frá fátækra munni, til að mynda með sam-
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skoturn af þeim, er giptast vildi eður væri í mestri barnavon, eður
einhverju öðru móti, sem eg hvorki get ne vil stínga upp á íþessum
hasti. Á launum þeirra þykir mer of lítill tröppugángur frá 20 til
30 rdI. Eg vil halda, að vel væri nefndandi 10 rdI. minnst, þar sem
færri en tíu briendur eru í sumum hreppum; aptur veit eg, a~ 40 rdI.
væri ekki of mlkíb í sumum hreppum, og væri það helzt, þar sem
margmenni og fátækt færi saman .

•4. Einarsson: þao er satt a'ð segja illa ástatt fyrir þinginu;
einga bendingu eður upplýsíngu getur konúngsfulltrúi gefið, og þíng-
io er læknislaust, og er það næsta óheppilegt, að ekki skuli vera
læknir her á Þingi núna eins og ab undanförnu.

Þegar svona stendur á, geta menn neyðzt til ao forkasta uppá-
sttingurn, sem menn ekki að sinni geta haft sannfæringu um, og verð
eg því ao miklu leyti a'ð vera lÍ máli hins háttvirta þíngmanns úr
Suður-Múlasýslu. þa'ð er með öllu naubsynlegt, að uppástringur þíngs-
ins se sem bezt úr garði gjörðar, því menn hafa víst rekið sig á,
hversu affarasælt það er að biðja stjórnina um frumvörp, enda get
eg vorkennt henni, þegar þíngi~ ekki tekur ljóst fram, hvað það vill;
þvi þá er varla von á, ;\'ð fá fr.i stjórninni það frumvarp, er menn
geti átta'ð sig í. Menn eru her að klifa á Bjarna Pálssyni, en eg
man ekki til, a'ð hann heíðí nokkurn spítala eður læknaskóla a'ð
styðjast vio her á landi, þegar hann kenndi mönnum frrí ser, og híð
sama er ao segja um landlækni Jón heitinn Thorsteinsen og
Jóseph lækni Skaptason. Eg skal leyfa mer a'ð skora á hina heiðr-
uðu nefnd, að hún skýri frá, hvernig hún hefir ætlað ab rýma sam-
an 1. uppasningu síná um, a'ð læknum væri fjölgao her, víð 2 uppá-
stúngu sína um læknaskélann, eg meina, hvort þessara atriða nefnd-
in hefir hugsað ser ætti a~ gánga á undan.

Framsögumaður : Mer virðíst þetta mjög svo auðskilið, AI-
þíngi fór fram .i það 1855, að fjölga'ð væri læknum her á landi um
7, og þeim launað úr rfkissjéðnum ; einmitt þetta hi'ð sama fer nefnd-
in fram á nú, og getur mer ekki skiIizt, hvernig það geti korníð í
bága vlð það, þó nefndin einnig bi'ðji um stofnun læknaskóla og
spítala her á landi, sem taka á allan kostnað til úr spítalaejébunum.
Eg vero að álíta, a'ð stjórnin hafi ekki aðhyllzt varauppástúngu al-
þíngls 1855, þar sem 2 ár eru líðln síðan, og ekkert hefir enn heyrzt
um það ; mer er því ekki hægt að skilja vafa hins heibraba þíng-
manns Strandasýslu.

KonúngsfulltTÚi: Í tilliti til þess, er hinn heíðraðí þíngmað-
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ur frá Strandasýslu sagði á~an, vil eg geta þess, að mer finnst það
mjög eðlilegt, þó stjórnin eigi í þetta sinn hafi sent neinar skýrslur
áhrærandi læknasklpunarmáltð. Af auglýsíngu komings til þíngsíns

má sjá, a~ mál þetta er teki~ til yfirvegunar af stjórninni, eptir
bænarskrá alþíngís 1855, og að það er "el á veg kornið. Stjórnin
gat því ómögulega ætlazt til annars, en a~ þíngtð mundi láta standa
vlð bæn sína 1855, og ekki gjört r;í~ fyrir, að það nú á ný mundi
fara a~ senda um það bænarskrá. Eg get ei heldur alítið, að nein
ástæða se til þeirrar athugnsemdar, er framsögumaður kom með,
þá nl. að hann ,Hiti varaupp.ístringu alþíngls 1855 sem fallna; því
málið er, eins og eg nú drap á, undir yfirvegun stjórnarinnar, og
þess vegna, enn sem stendur, eingin ,ístæ'ba til, a~ álíta nokkurn part
þess fallinn.

G. Einarsson: Mál þetta er í sjálfu ser mikilvægt, og mjög
áríðanda, a'b þa~ f,íi gó~an áníngur, en einmitt vegna þess geing eg
í tvær sveitir með sjálfum mer, hvora stefnuna eg á a'b taka. Mer
finnst semsé, ;t~ tvær stefnur liggi fyrir, önnur sú, að aðhyllast hina 1.
upp.istúngu nefndarinnar um læknafjölgunina, en hin er sú, ab láta
spítalann og lækna skólann verða samfara hinni 1. uppástúngunni.
Haldi menn hinu fyrtalda, læknafjölgnninni einúngis, þá eru líkíndi
til, að ver fáum þó bænheyrslu bráðum, en belólst menn hins síðar-

nefnda, þ.i er eg hræddur um, a~ "er lánm ekkert, og þá er nú
ekki vel spilað. Eg verð þVÍ fyrst um sinn á Iíku máli og þíng-
maður l\rnesínga. H vað uppástringu þeirri viðvíkur, a~ prestaskóla-
mönnum se kennd nokkur atriði læknlsfræðinnar, þá er þa~ a~ vísu
nytsamlegt í sj.ilfu ser, en eg held það verði ab litlu líbi eptir uppá-
sttíngu nefndarinnar; einstaka maður, sem er náttúrabur fyrir læknis-
fræbí, kann a'b hafa not af því, aðrir ekki. Þíngma~ur Mýrasýslu-
manna sagðl á þá leið, að það væri óeiginlegt að gjalda yfirsetu-
konum úr sveitusjéði ; en hann vertmr að gæta þess, að sjóMrnir
breytast með tímunum, og eins og að sakumalasjéðírnlr eru nú orðnir
a~ jafnnðarsjóðnm, eins munu fátækrasjó'ðirnir verða með tímanum
ao eígínlegum sveitasjóðum. Þíngma'ður Strandasýslu barði víð lækn-
isleysi her lÍ þínginu í þessu máli; mer finnst, að her se þó bót í
máli, þar sem uppristúngan til mál" þessa kom frá landlækninum.

P. Petursson: Vegna þess a~ eitt atriðl í nefndaráliti nu snertir
menntunarstofnun þá her á landi, sem mer er trúað fyrir, skal eg
leyfa mer að fara fáeinulll orðum um mál þetta. Eg verð þá fyrst
ao veita nefndinni þakkir fyrir varkárni þ;i, er hún hefir vi~ haft,
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og mun nefndin hafa se'ð missmíðin fi uppastríngu þessari, en af
þessari varkarní nefndarinnar, sem eg verð a'ð álíta ~l(híngis rétta
og nauðsynlega, getur leitt það, að kennsla þessi víð prestaskólann
í lækníngum, sem nefndin fer fram á, að mestu e~'ur öllu leyti verði
þýðíngarlaus. þa'ð væri hægt a'ð sýna fram Ii, hversu erfitt það er,
a'ð koma slíkri kennslu víð á prestaskólanum, en til þess ekki að
þreyta þíngið, skal eg láta mer nægja að minna menn ri, að á presta-
skélannm er lesíð í sífellu ffií því klukkan 9 fyrir miðjan dag og
þtíngað til kl. 2 eptir miðjan dag, og þess utan opt eður optast
fleiri tímar epfir mlðjan dag; eg vona, al) hver þíngmaður af þessu
geti seð, að mjög tvísýnt er, hvort stúdentarnir ,í prestaskólanum
hafa nokkurn tíma afgrings frá sjálfri prestaskóla-kennslunni. Væri
samt .1 hinn bóginn brýn nauðsyn til kennslunnar, yrði menn lÍ ein-
hvern hátt at! ryðja þessari hindrun úr vegi, en eg fyrir mitt
leyti get ekki set þessa nauðsyn, og hefi eg .íður I:ítið þetta í ljósi
við umsjónarmenn prestaskólans. Skottulæknar -- og annað gæti
menn ekki or'ði'ð með jafnlítilli kennslu og her er stlÍngi'ð upp á --
em ætíð neyðarúrræði, og enn meira neyðanirræðl væri það, ef
stjórnin færi a'ð troða þeim inn á vísindastofnun og löggilda þessa
skottulækna, sem híngað til rett a'ð eins hafa þolazt. Alþíngi 1855
fór fram á það, a'ð fjölga'ð yrði læknum; nefndin hefir mí tekið það
fram, a'ð læknar ekki hefði haft tíma til a'ð kenna lækníngar út frá
ser, og landlæknirinn hefir nú í uppástúngu sinni farið því á flot,
að læknum í hans umdæmi væri fjölga'ð fram yfir það, sem áður
hefir verið beðíð um, og hvernig geta menn þá búizt "i'ð, að land-
læknirinn nú hafi tíma til þess a'ð kenna á prestaskdlanum, þó ekki
væri nema 1 tíma í viku, og her Ym bætist einnig það, a'ð þó nú

landlæknirinn aldrei nema svo hefði tíma til þess, þá er samkvæmt
stöðu hans aldrei á það ab ætla, hvort hann getur verið til staðar
eður ekki í þann tíma, sem hann ætti ao halda fyrirlestra sínaj hann
gæti vel verið sóttur til sjúkra, og það lángt að ; en hvemig ætti
nú aptur að bæta upp tíma þá, er þannig felli úr? eg er hræddur
um, a'ð bæði kennsla landlæknisins og jafnvel sjálf aðalkennslan í
prestaskólanum truflaðist vi'ð það, Vilji nefndin því halda þessu
fast fram, virðist mer, að hið tiltækilegasta má ske væri, a'ð tiltaka
sem kennslutí~a júlímánu'ð fyrra ário á prestaskólanum, en einn-
ig á móti þessu finnst mer vera tvennt: fyrst það, að landlæknírínn,
sem á að kenna, ekki fremur er vís á staðnum þá, en endrarnær,
og því næst þa'ð; að með þessu fyrirkomulagi ykist prestaskólastú-
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dentunum kostnaður, sem þeir á einhvern hátt yrbí að f.i endurgold-
inn, t. a. m. með því a~ hækka ölmusur þeirra eður eitthvað því
um líkt. Eg ímynda mer einnig, a~ prestar og presta efni geti n:ío
þeirri þekkíngu, sem her er rá~ fyrir gjört eins vel af bókum, því
ekki er að gjöra ráð fyrir, að þeir læri lækníngar þessar, u() eg mí
taki til dæmis beinbrot, verklega, meðan einginn er spítalinn, og setj-
um nú svo, a~ hann komist á, h vaðan verður þá tekinn tíminn til
a~ læra þetta verklega? því varla getur hann þó verið innifalinn í
þessum 1 tíma um vikuna. Eg ímynda mer líka, að nefndin hafi
se~ fram á vandkvæði þessi, því hún vill ekki gjöra stúdentunum
á prestaskólanum það að skyldu, a~ nema þessa Iæknlsfræðí, sem þar
yrði kennd, og var þao líka von, því menn vita, að sumir ern svo
af guðl gjörðir að þeim er ómögulegt að vera viðstaddir læknatil-
raunir, hvað þá a~ þeir sj:ílfir geti orðið a~!iM sem læknar; standi
það aptur á hinn bóginn i hvers eins valdi, hvort hann vill hlýða
á fyrirlestra landlæknisins eður ekki, er eg hræddur um, a~ kennslan
yrði þý~ingarlítil; eg skal í þessu tilliti geta þess sem dæmis, að
kennurum prestaskólans var gjört þa~ a~ skyldu, að kenna þeim af
stúdentunum, er óskaM þess, hebresku; en fr,i því fyrsta að presta-
skólhm var sto fnaður, hefir einginn enn þ:i éskað þess, og á hinn
bóginn virMst mer þessi kennsla einnig geta tælt alþýðu til þess ao
setja von sína um hjálp, sem hún þó ekki fær, til prestanna, af því
menn halda, a~ þeir þó hafi lært eitthvað lækníngum víbvíkjandi.
Hafi mer skilizt hinn heiðraði framsögumaður rett, gjörM hann r.ío
fyrir, a~ landlæknirinn ætti að hafa laun fyrir tilsögn þessa, en verði
kennslan nú ekki notuð, fyrir hvað á hann þá a~ hafa laun? mer
vírðíst því, hvað þetta snertir, að rettast væri, ef þessi kennsla kæm-
ist á, að ákveða kennslulaunin eins og tímakennslu-laun, þannig að
borgað se fyrir hvern tíma, er landlæknirinn les, eitthvert ákveðið
gjald, en heldur ekki meira.

Ao endingu skal eg leyfa mer að geta þess, að vilji nefndin
halda þessu fram, "irMst mer, ab hún hefði :ítt að orða uppástringu
sína öðruvísí, nefnilega þannig: prestaskóla-stúdentum gefst kostur á,
ókeypis ao fá kennslu í, 0. s. frv.

Af ofannefndum ástæðum get eg því ekki verið meðmæltur þess-
ari uppástúngu, þó eg a~ öðru leyti innilega óski þess, að lækna-
skipanin her á landi verði endurbætt, en bezt hefði mer samt fallið,
að nefndin einúngis hel7li haldið ser til uppástúngu þíngsins 1855.

G. Brandsson: Menn hafa her á þinginu látio í ljósi kvíð-
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boga fyrir því, a~ kennslan með þessu fyrirkomulagi mundi verða
ónóg, en mer virðíst ekki loku fyrir þa~ skotið, a~ þeir, sem út-
skrifaðlsr rir læknaskóla þessum, gæti síðan siglt og aflað ser meiri
menntunar, og þannig ætla eg a~ Jón heitinn Pétursson hafi gjört,
þYÍ það er ekki rett hermt hjá hinum heíðraða framsögumanni, að
hann eingaungu hafi lært hjií landlækni B. Pálssyni, þYÍ hann sigldi
:í eptir. Við þurfum ekki að fara leingra en til landlæknisins okkar,
sem núna er; hann lærði fyrst hjá Jóni heitnum Thorsteinsen og síð-
an slgldi hann, og má því segja, að hann geti talað af eigin reynslu,
og frá honum er kominn uppástúnga þessi um innlenda læknakennslu.
Einnig hefir sezt eptir hann á prenti í bréfi til ritgefara "Norður-
fara", hvaða álit hann hefir um útlendu lækna-kennsluna, því þar
segir hann, a~ ekki geti maður btíizt víð að geta lært "ið spítalana
í Kaupmannahöfn nema þv] a~ eins, a~ menn flytti þangað 1 eður
fleiri þúsundir íslenzkra líka, eða jafnvel landið sjálft með Ioptslagl
þess og landslagi. Hvað því næst snertir yflrsetukonurnar, þá vildi
hinn heiðraði þíngmaður Mýrasýslu ekki láta taka laun handa þeim
úr hreppssjöðunum, og óttaðist, að slíkt yrði óvinsælt, en fyrir því
má víst gjöra ráð um allar nýjar álögur í fyrstu; en eg get ekki se~,
a~ annað 'le her við að gjöra, því ekki er þó betra a~ taka laun
þeirra úr jaínaðarsjöðunum, því þá lenti allt á lausafjártíundinni,
þar sem á fleirum lenti kostnaður þessi, ef hann væri greiddur úr
sveítasjóðnum, t. a. m. bæði á lausamönnum og tómthúsmönnum.

Hvað snertir launaupphæð yfirsetukvennanna, skal eg í því til-
liti leyfa mer að áskilja mer breytíngaratkvæbí í þá stefnu, sem eg
áður hefi talað,

H. G. Thorðersen s Af því a~ einnig mer er annt um presta-
skólann og eg vona eg. hafi sýnt það, og líka vegna þess, að eg er
einn í nefnd þessari, skal eg leyfa mer að svara hinum háttvirta 3.
konúngkjörna þíngmanni fáeinum orðum, Þegar uppástúnga þessi
viðvíkjandi prestaskólanum kom til umtals í nefndinni, var fyrst á-
greiníngur meðal nefndarmanna, en niðurstaðan varð sú, sem allir
geta se~ í nefndaralítlnu, að einúngis landlækninum var gjört a~
skyldu að kenna, en ekki stúdentum að læra af honum fremur en
þeir víldí, og get eg því ekki se~, hvernig þetta gæti orðið til fyr-
irstöðu annari nanbsynlegrl kennslu. Eg gekk sem gamall prestur
út frá tilfinníngum mínum, því þa~ hefir opt sært mig að vita mig
ekki geta rett hinum sjúka neina líkamlega hjálp, þegar eg optsínn-
is hefi verið sóttur til að velta hina andlegu a~5too, og með þYÍ her
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ekki er farið fram á, al) neitt, próf eigi al) takast, eður skylda al)
leggjast lÍ prestaskóla - stridentana, þótti mer til svo lítils mælzt, al)
eg gekk inn lÍ þetta, því mel) þessu fyrirkomulagi er það auðvitað
al) einginn fer al) gefa sig við naml þessu nema Því al) eins, al)
hann finni mel) ser sjálfulll laungun til þessa og al) hann se nátt-
úratmr fyrir lækníngar, en skyldi það nú rætast, sem eg fyrir mitt
leyti ekki get sagt á móti, al) einginn gefi um kennslu þessa, þá er
þess: minni hætta búin hinni kennslunni vil) prestaskólann. þetta
atriði er annars svo lítilsvarðanda, að nefndarálitið hvorki stendur ne
fellur mel) því. Hval) því víðvfkur, er eg hefi heyrt menn segja, ao
þó sjúkrahús kæmist her á, mundi fáir eða einginn nota það, og
það jafnvel ekki menn her í kríng, þá virðist mer það nú fyrst og
fremst næsta hæpið al) spá svona fram í tímann um ókomna og ó-
orbna hluti, en víst er það, að einginn brúkar sjúkrahúsíb, meðan
það ekki enn þá er koiulð lÍ, en ver getum þá fyrst vonazt eptir, að
drottinn veiti oss heilsuna, þegar ver sjálfir gerum það, sem í \'01'11

'valdi stendur, til ao tryggja hana, því ),gefur guð í gjörðar spyrður",
E. 6. Kúld: Hinn heíðrabí þíngmaður úr Gullbríngusýslu hefir

svarað þingmanni Mýrarnanna, og skal eg því ekki taka það upp
aptur. Hvað því atriði í nefndarálitinu víðvíkur, ab þeim, sem gánga
lÍ prestaskélann, gefist færi á ab nema það í læknisfræðí, sem þar
er ráo fyrir gjört, þá skal eg játa það, að mer í nefndinni gekk
framan af tregt að fella mig víð það atriði, einmitt vegna þess, al)
eg bar kvíðboga fyrir, að ef þessu yrði framgeingt, mundi alþýðu

manna leiðast til að setja meira traust til prestanna sem lækna,
heldur en vera bæri, og sömuleiðis virtist mer það bæta bæði :i
starfa prestanna og kostnað þeirra. því með meðul yrði þeir ab
búa sig, og, ef til vill, munu þeir ekki fá þau öll borguð, og hlýtur
það að vera kostnaðarauki fyrir efnalitla presta á fátækum brauðum
Hinum háttvirta 3. konúngkjörna þíngmanni þótti það ískyggilegt,
að ef prestaefnum gæfist kostur á námi í læknísfræðl, þá kæmist
þeir vi'b það í tölu hinna svo kölluðu skottulækna, en eg vil spyrja
hinn háttvirta þíngmann, hvort þeir muni fremur verða skottulækn-
ar með því móti, en þeir eru nú í raun og veru, eins og á stend-
ur. Hinn háttvirti 3. konúngkjörni þíngmaður verður þó að játa,
al) þegar eitthvert voveiflegt tilfelli eða því um líkt kemur fyrir í
sóknunum, þá verour mönnum optast fyrst fyrir ao leita til prest-
anna, nema þar sem svo stendur á, að þeir eru rett undir handar-
jaðrinum á lækninum, og mörgum prestum er það mikill kostnaðar-
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auki, að leggja út fe fyrir meðul, sem þá stundum eru ekki seld,
og cnn síður ætí~ borguð. Mer kemur nú ekki til hugar að neita
því, að æskilegt væri, að prestar gæti sem allramest hjrílpað upp :1
sóknar-menn sína eigi síður með lækningar en annað, og þessa vegna
finnst mer ekkert geta verið ,i móti því, a~ þeir afli ser svo mik-
illar kunnáttu í þessari grein, sem þeim er unnt, þegar ráoa er líka
leitað til þeirra . svona án þess að þeir hafi, ef til vill, átt kost á,
að geta lært nokkuð í læknisfræðl. Eg er nú samd6ma hinum hátt-
virta komingkjörna þíngmanni í því, að þetta nám stúdenta á presta-
skólanum hlyti að vera lítiO og óverulegt, því fremur sem það er ekkí
heldur gjört ao skyldu, en mer finnst ávallt lítil) þó betra en alls ekkert.
Sami þínginaður gat þess, ab ef stúdentum væri ætlað a~ verja júlímán-
ubí til þessa náms, þá yrbl einnig aa hækka ölmusurnar, en hjá því

viroist mer menn geta komizt, og það því fremur, sem nú nýlega
hefir verið stúngib upp á að biðja um, að húsaleigustyrkur sá, sem
stúdentum á prestaskólanum er ætlaður, verði hækkaður til muna,
nefnilega, ao hann verðí 50 rdI. eptírleíbis. A~ endíngu tók hinn
hattvirti 3. konúngkjörni þíngmabur það fram, ao almenna heilbrigð-
Isfræði mætti eins vel nema af b6kum einum saman, en hvorki get
eg verið honum alveg samdóma í því efni, og svo Ímynda eg mer, al)
landlæknirinn mundi sýna stúdentunum það, sem fyrir kæmi af voveífleg-
um tilfellum, t. a. m. beinbrot. o. s. frv., og svo er eg einmitt hrædd-
ur um, ao ef menn lærði einúngis af bókum, mundi þeir, ef til vill,
treysta ser of mikið og fara of lángt, en ef menn lærðí af kennara,
mundi hann betur geta bent mönnum til, hvað lángt menn skyldi fara
út í læknisd6mana. Loksins skal eg geta þess, að bezti kosturinn "io
það, að prestaefni læri þetta í Iæknísfræðí, sem her er um no ræða,
virðíst mer vera sá, að prestar gæti þá, betur en nú, leiðbeint mönn-
um í því efni, hve nær menn skyldi vitja læknis og hve nær ekki.

J. Sigurðsson: Ræða hins háttvirta framsögumanns glöggvaði
mig nú nokkuð, þar hann sagði, ao launanna handa læknunum mundi
verða að vænta úr ríkíssjéðnum, þar hio síðasta alþíngi hafi beOi~
um það ; en eg get nú ekki talið laun þessi viss úr ríklssjdðnum, þó
alþíngíð 1855 beiddi um það, því stjórnin er enn ekki búin að segja
já via þessari bæn. Mer dettur líka í hug, að skyldi að því koma,
að fjárhagur Íslands yrM aðskilinn frá fjárhag ríkisins eða Danmerk-
ur; hvort ekki mundi verða spurn um, að ríkíssjéðurínn launabí lækn-
unum á Íslandi, þar eð mer er ekki kunnugt, aa á fyrri tíðum hafi
neinar læknalaunastofnanir frá Íslandi runnið inn í ríkissjéðinn. Væri

481



nú SYO, a~ ísjárvert yrði vegna kostnaðarins, að biðja undir eins
bæði um fjölgun lækna og skólann og spítalann, þá geing eg nú
með þeim velæruverðuga þíngmanni Dalasýslu í 2 sveitir um, hvort
eg ætti heldur a'ð kjósa. þó held eg, að eg yrði heldur á því, að
brúka þessi efni, sem til eru, til að koma upp læknaskóla og spítala
svo læknakennslan yr'ði innlend, og uppsprottan til lækna efna gæti
feingizt, því af því kynni eptirtíðarmenn helzt a'ð hafa gott, og þá
efa eg ekki, að þeir "ið tí'b og hentugleika mundi finna einhver rá'ð
a\'J launa þeim, eður útvega þeim þau kjör her og hvar um landið,
a~ þeir gæti haft not af þeim. Hinn háttvirti þingmaður Dalasýslu
gat þess, að bæði eg og aðrir mætti búast við því, að sveítarsjdð-
írnir mundi braðlega tapa sínum upprunalega tilgángi, og eg hefi
líka heyrt, að svo mundi eiga a'ð fara, ef þeir til að mynda eiga a'ð
borga bæði öll vegabótaverk og læknalaun ; en eg er nú ekkert með
þessari breytíngu; eg held það se bezt, að þeir haldi sínum sama
tilgángi, og fátækra-reikníngunum se haldið ser, en þar se ekkert
verið að sleingja inn hinum og þessum óvi'ðkomandi útgjöldum.
Annars get hvorki eg, þíngíð eða nefndin, nú sem stendur, talað um
þá eptir öðru eðli eða öðrum tilgángi, en þeir hafa nú. þa'ð hefN
þá fyrst þurft að gjöra uppástúngu um það, að breyta eðli þeirra;
annars verður það æfínlega óhentugt, að leggja fastalaun ljósmæðra
;Í hvern hrepp, því, eins og eg sagðí á'ðan, þurfa þær að Cá mest
fastalaunin í fátækustu og fólkflestu hreppunum, til a~ mynda sjóplássa-
hreppunum ; þar koma flest börnin, en mörg mððirin svo fátæk, a'ð
ekkert getur borgað yflrsetukonunnl, en þar eru líka sveitarþýngslin
mest, og sveitarsjóðurinn ófærastur til þess, að á hann se bætt kann
ske 40 - 50 rdI. Laun ljósmæðra ætti líka að koma Crá sömu hendi
og önnur læknalaun.

J. Hávarðsson: Fyrir utan þau breytíngaratkvæðí, er eg hefi
þegar á'ður áskilio mer, ætla eg enn a'ð bæta einu við, eptir því sem
eg hefi heyrt að ræður manna hafa fallið, nefnilega víð 4. atri~i'ð í
uppástúngum nefndarinnar, á þá leið : að prestaskólamönnum gefist
kostur á, ao fá ókeypis kennslu hjá landlækninum í heílnæmiefræðí
og meðferð á voveiflegum sjúkdömstílfellum.

6. Sioerteea : þa'ð er hvorttveggja, að nefndarállttð, sem her
ræðír um, er nokkuo lángt, enda er það þegar orðinn texti fyrir ær-
ið lángar og mjög mismunandi útleggíngar. Eins og það gleður mig,
að margir hafa, oiMð til ao gefa því meðmæli sín í aðalstefnu þess,
elns undrar mig á hinum, sem eru sumpart a~ bnjáta í það, og sum-
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part að rífa það niður. Eg hugði, að þínglð mundi finna næga Il\'öt
með áhuga og í samtökum a() "ilja og blðja um stofnun þessa, þeg-
ar það í ö'ðrum málefnum, sem lúta a() menntun, framförum og upp-
reisn landsins, hefir ekki láti() mótbárur og voldugar raddir tala 5er
hughvarf eða taka kjark úr ser. Menn eiga þegar fe nokkuð til þess-
arar stofnunar; ekkert fe hafa menn átt til a() benda á til stofnun-
ar bdnaðannenntun og lagask6la, og þ6 ítreka() bænir sínar um þær
stofnanir og fl. Er nú læknask6li þ6 ei enn meira umvarðandí ?
hvað verður úr búnabar- og lagamenntun og enda hverju öðru, ef
heilsu og heílbrigbl brestur, lækna vantar og meðul skorta? og að
þeirra se þörf, sýnir sjálf náttúran betur og betur, því læknlsmeðul-
in í henni þekkjast allt af meiri og fleiri? eigum "er a~ láta oss
fara miður en feðrum vorum í fornöld? þá var þó einginn kostur á
læknask61a eða ritlærðum læknum hjá oss. Áhuga þjöðarínnar vant-
aM þó ekki í því efni. Sögurnar benda oss til þess, ao víða í sveit-
um voru menn, sem hafa rníkið lagt sig eptir læknlsfræðí, og voru
einkenndir með Iæknísnafni, til þeirra var leitað hvervetna í ýms-
um sjúkdómum. Í hverjum bardaga næstum sjáum ver, að sáralæknir
var viðhafður, sem rannsakabí sár manna, batt um og græddi slÍr
þau, er ei voru dauðleg. Ætti nú áhugi vor ekki a() vera því meiri
með læknfngarnar, sem nú er hægra að fá þekkíngu á sjúkdóm un-
um og vita rlí't>víð þeim, en þá var? á aldrei ao vakna eða rísa
upp aptur hinn forni áhugi, sem þjób vorri var 5,'0 eiginlegur, með-
an hán missti ei frelsi sitt og fekk ajálf a() rú'ða "ilja sínum og fram-
kvæmdum? og af þvi hvernig umræðumar hafa fallið hjá sumum
vil eg geta þess, ao nefndarálitIð hefir élngan veginn æth1'ð ser ao
skerða spítala- eta læknasjóð þann, sem nú er; heldur 80 eins brúka
á'vöxt háns og tekjur til þess; sem stúngíð er llpþ á, og því síður fæ
eg se?>,hvað mönnum getur geingi() til a~ draga svo mjög úr stofn-
unarviðburðum þessum, þ'Ví eg held allir játi, ab þörf se Ii lækna-
vlbbét. Og mínir heiðruðu meðnefndarmenn hafa svarað því, sem
nokkrir hafa baft á m6ti sjrlkrahúsi og læknaskóla í Reykjavík, eins
og um ytlrsetukonur og það, að presta efni mætti eiga. kost á lítils
háttar tilsögn f heilbrigðisfræM og því, (Jf til rá~s þarf a~ taka í vo-
veit1egum sjúkdómstilfellum, þeir sem laungnn he~i til þess; og hinn
3. komíngkjörni þfngmabur játaOl, a() her væri ei fari~ fram á míkíð ;
þó lætur hann ser þóknast að mæla móti því, og er satt ao segja,
að eg hMM aldrei trúao þessu af honum. Ef einhvern Jærisvein
lángar til a() fá þessa þekkingu - nei, ef hann er prestaskélamaður,
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hann má ei "ita af henni. Eg heIt kennarinn ætti ilO vilja, að læJ'i-
sveinn sinn lærði sem mest og flest af góðu og gagnlegu, og segði
viú hann eins og Noregskonúngurinn sagðí forðum víð svelnínn :
»Vertu sem mestur og fréðastur !" þessi sami konúngkjörni þíngmað-
ur áleit það standa eitt í vegi, að prestaefni þessi yrði síðan álitn-
ir sem skottulæknar, og menn mætti nú ei án þeirra vera, sagði
hann, en eg vil þá spyrja. Vill hann heldur ómenntaðan skottu-
lækni en menntaðan ? Hann sagði læknirinn, sem kenndi við presta-
skólann, mundi f,i laun fyrir það, þó hann kann ske aldrei kæmi þar,
því einginn þar mundi gefa um tilsögn hans fremur en um kennslu
sína í hebreskunni. þetta held eg mætti þá laga með þVÍ að 1Í-

kveða laun fyrir tíma hvern, er til kennslu þessarar kæmi, og ei
öornvÍsi.

Hin litla þóknun til yfirsetukvennanna þykja nú ein miklu vand-
ræöln í þessu máli. Einum þíngmanni þótti þau ófinnandi nema
nui ske í ríkissjóðnum eða hjií þeim, sem þá og þá stæði til að eiga
börn sjálfir. t'egar hann vill ei fallast á' neitt, sem korníð er fram
lIIH þetta efni, og ef hann hefir nokkra tilfinníngu fyrir lífi mæðra
og barna, þá kann eg enn mí eitt ráo til að geta launað enda bæði
yfirsetukonum og sýslulæknum : fari menn og skjóti saman fríviljug-
um gáfum til þessa, það gæti orðið mjög affaragott, ef samtök yrði
í sveit hverri. Dæmin sanna, a'O minna þarf en alþjóðleg samtök
til '1'0 koma góou af stao: lestrarfélög hínguð og þángað stofnuð af
fáeinum mönnum, eins líka samskot af fáeinum til búnabarmenntun-
ar og kennslu, þegar menn feingu eingan styrk til þess frá stj6rn-
inni; að eg ei tali um híð fagra samtakadæmi Ísfir'ðínga með stofn-
nn s jömannafræðísskóla og ábyrgðarsjéðs fyrir þiljuskip sín. Hvað

mikið nui ei, ef gott vill, tí margan hátt; og hvað á maður ao vilja,
ef ei að ella það, sem strax er í augum uppi '1'0 væri undirstaða til
serhverra annara velferla, þ. e. hraust líf og heilbrlgðísvíðhald lands-
manna yfir höfuð.

J. Samsonsson : því hefði eg ekki tniað, ao mál þetta mundi
verða þíngi þessu ao vandræðum, þa'O er þó það nauðsynjamál,
sem varðað getur líf og heilbrigði manna, og allri alþýou er mjög
annt um að framgáng fái, og virðist mer það líka vel til fallið,
no prestar geti í þessu falli liðsinnt sóknarfólki sínu, og þetta mundi
líka töluvert auka þokkasæld þar á milli. Se nú presturinn annars
til nokkurs sem menntaður maður, þá er hans fyrst leitað í þess
háttar Rökum hvort sem er, þá til ao skrifa sjúkdómalýsfngar til
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lækna, ef ei annars vegna, og svo stendur nú á í Skagafjarðarsýslu,
a() þar er einn prestur, sem mikið fæst vi() lækníngar og hjálpar
margfalt fleirum en læknir sjálfur kemst yfir þar. þessi prestur
stendur þó með heíðrí og sóma í embættlsstöbu sinni sem prestur,
en svo er mikil aðsókn sjúkra að honum, ab hann getur varla við
orðlð, og hefir því opt óskað, a() einhver menntaður maður í þeim
efnum gæti korníð til að Iétta undir þá byrðí með ser, þessi maður er

og hefir verið í þokkasæld hjá reglulegum læknum sökum varhygð-
ar sinnar og ráðvendnl.

M. Andeeeson : þó eg se nú Minn að hlýða ,i þær mörgu og
laungu umræður í þessu máli, get eg ekki annað en haldið fast víð
mína fyrstu sannfæringu, nefnil. að nefndin hefði gjört bezt að fylgja
beinlínis þeim atriðum, sem þíngtð 1855 fór fram á í þessu máli,
og því er eg alrabínn í að koma fram með víðaukautkvæði, ,'i'ð 1.
níburlagsatríðí nefndarinnar stafl. a, samhljéða þ,'í varabænaratriöí,
sem þíngíð 1855 tók fram í bænarskrá til komings.

Á. Einarsson: Ekki batnar enn, því mer getur ekki betur
skilizt, en að þíngmaður Mýrasýslu vilji biðja um læknakennslu
og spítala her í Reykjavík nú þegar, en láta það búa á hakanum,
sem um var beblð 1855, nefnilega, að 7 læknum væri bætt yi() her
í landinu; mer þykir óvíst, hvað stjórnin verður fljót á ser, að verða
víð þessari bæn, og þeim gæti fundizt lángt, sem búinn biði, þang-
að til það er allt komið í kríng, sem í þessu nefndaráliti er farið
fram ;í; en ef bæn þíngslns 1855 feingi bænheyrslu, sem mer finnst
nú gefnar göbar vonir um, þá held eg það se ekki éhugsanda, að
ver fáum lækna, og þab innlenda, því einginn má skilja mig svo,
að eg mælist mjög til útlendra lækna; þó þeir se stundum góNr, eru
þeir líka stundum misjafnir, og ætíð eigum ver illt með að skilja
þá. Eins og það er ekki til neins að smíða skip, ef einginn fæst
til að vera formabur fyrir því, eins finnst mer ekki til neins a'ð vera
nú að hugsa um að stofna her spítala og læknaskéla, án þess menn
viti, hvort nokkur maðurinn fæst til að kenna þar læknísfræði ; því
fiunst mer þa'ómí liggja næst a'ð ítreka bænina þá í hitt e'ó fyrra
og fram fylgja henni, því á þann hátt gæti þeir læknar, sem nyti
þess styrks, sem þar er gjört rá() fyrir við hásólann í Kaupmanna-
höfn, þeir gæti, þegar fram líða stundir, orðið kennarar við lækna-
skólann her, þegar hann kæmist á. Menn eru her sumir svo ákafir
með það, að koma á þessari kennslu í læknísfræðl við prestaskólann,
en mer geturekld skilizt, í hverju það mundi verða heillavænlegra
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en það, sem á~ur hefir verið, að mönnum hefir gefizt kostur á, al'>
njóta tilsagnar hjá landlæknínum og hérabslæknunum, fyrir þá 200 rd.,
sem til þess hafa verið ætlaðir úr jafnaðarsjéðunum, og eg "eit t. d.,
að síra Bjarni Eggertsson naut slíkrar tílsagnar, eptir ab hann var
kominn úr skóla, og hefir mjög mörgum manni orl'lil'l að gdðu liM.
Eg veit ekki til hvers það er, ab vera að umsnúa þessu öllu sam-
an, og verður svo úr því einlægur hrínglandl, Bænir þíngsins og al'l-
gjörðir stjórnarinnar reka sig hvað á annað, og svo kennir stjórnin
þínginu og þfngíð stjórninni, þegar ekki verður neitt úr neinu. Eg
vil því helzt mæla með því, að ver höldum 1ÍÍram með þab, sem
byrjað er í vissa og beina stefnu, og ab ver bíðum heldur, en al'l
koma með nýtt og nýtt, sem, ef til vill, verður fyrstu bæninni til
fyrírstöbu.

Frarnsögumaður: Hinn heiðraði þíngmaður Strandasýslu er
svo skilníngslaus í dag, að mig furðar á, því al'l eg átti ekki von á
því af honum. Her er sannarlega haldið áfram í beina stefnu; nefnd-
in hefir ætlazt til, að stjórnin launabí læknunum, en að landíð sjálft
kostaði spítalann og Iæknaskélann, og þótt nú hinn hæstvirti kon-
úngsfuUtrúi, og hinir heiðruðu þingmenn úr Strandasýslu og Mýra-
sýslu telji öll tormerki á, al'l fel'l fái8t úr ríktssjól'lnum, þá er eg nú
ekki farinn al'l trúa því enn, al'l það se eigi auðlð að fá þaðan fe,
þegar um svo áríðanda mál er al'l gjöra; ab minnsta kosti þori eg
að fullyrða, al'l hvert einasta sveitarfélag í öðrum löndum fær styrk
hjá stjórninni, þegar um eitthvert eins áríðanda mál er að gjöra.
Eg "eit ekki, eptir hverju er al'l bíða, því eg verð að taka það
upp aptur, al'l varauppastúngan í bæn þingsins 1855 í máli þessu,
blín er fallin; stjórnin hefir alls ekki viljað fallast á hana eða taka
hana til greina, fyrst hún hefir alls ekkert "il'l hana gjört enn.
Þótt menn nú ímyndi ser það, sem þó er harðla ólíklegt, ab stjórnin
vilji deingja öllum kostnaðinum upp á spítalasjöðina, þá verð eg al'l
blðja hina heíbruðu þingmenn al'l gæta þess, að hth er ekki beðið
um að stofna spítala, o. s. frv., heldur er stjórnin að eins beðin um
frumvarp til stofnunar læknaskóla her á landi, og ef ver eigi
verðum 1859 búnir al'l fá bæn þíngsins 1855, hve nær faum ver bana
þá uppfyllta? og ef ver biðjum ekki um það núna} þá munum ver
naumast fá það 1859; ver vitum allir, að stjórnin þarf stundum æði-
langan umhugsunartíma, t. a. Ill. a~ jústiz.rá~ Jón sálugi Thorstein-
sen bclddi stjórnina um al'l fjölga yfirsetukonum 1823, og hún hefir
verið a~ hugsa um það 1I11íl síðan, og allir vita, hvað af þvi hefir
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leitt. Mer finnst því, að farið se alveg í beina stefnu og hina sömu
og 1855, þótt menn ekki núna þræði með öllu bæntr þíngsins 1855.
Hinn heiðraði þingmaður úr Strandasýslu "iII fjölga læknum í land-
inu, en hvaðan á að taka þá? því innlendir vill hann að þeir se;
því þótt þeirri bæn þingsins 1855 yrði framgeingt, að stúdentum,
sem lesa læknisfræði víð háskólann verði veittur 100 rdI. aukastyrk-
ur, þá vita menn ekki enn, hversu margra læknaefna það aflar oss;
það kynni að verða 1 eða 2, en það þykir mer nú Iítið, enda deyja
þeir einhvern tíma, sem núna eru, og eg get ekki se~ neitt annað
rá~ til a~ fá nógu marga lækna, en að stofna læknaskóla í landinu
sjálfu. Samlíkíngin hjá hinum heiðraða þíngmanni um skipið og
formanninn fannst mer nú ekki eiga rett vel við , því það er hægt
a~ snúa henni vi~ og segja: "hYa~ eiga menn að gjöra við formann, ef
ekkert er sklpið ?" ætli hann afli mikils, þótt hann standi í fjörunni,
og horfi út á sjóinn. Ræðu hins háttvirta 3. komingkjdrna þíng-
manns þarf eg ekki að svara, því hún er marghrakin í nefndarálit-
inu, og mer getur ekki skiIizt munurinn á því, að stúdentunum gefist
kostur á a~ nema það í læknisfræði, sem her ræðir um, og þVÍ, að
landlæknirinn se skyldaður til að kenna þeim það. Eg get ekki
heldur skilið, að þeir yr~i fremur a~ álítast skottulæknar fyrir þetta
nám, heldur en nú, þVÍ að það er auðvitað, að prestar gæfi sig meir
og minna vi~ lækníngum, eins eptir og á~ur, eptir því sem hverjum
er lagið. þar sem hinn háttvirti 3. konúngkjörni þingmaður bar það
fram, a~ menn gæti eins vel lært þessar lækníngar af bókum, þií
furðaði mig reyndar á þeirri ályktun hjá slíkum manni, sem er eins
kunnugur kennslu og bókmenntum, eins og allir vita a~ hann er,
því a~ þac> veit hver maður, að það verbur hægra að 'nema, þegar
tilsögn fylgir með, og ekki get eg heldur ö'óru trúað, en að stúdentar
á prestaskólanum hafi nægan tíma til þessa náms, án þess það verði
aðalnáminu eða guðfræbisndmlnu neitt til fyrlrstöðu.

þar sem hinum heiðraða þingmanni úr Mýrasýslu þótti varla
tllvlnnanda, að fjölga~ yrM yfírsetukonum, ef gjaldið til þeirra ætti
að takast af hreppsbúnrn, þá get eg mí ekki fallizt á þá skoðun,
en hitt get eg ekki se~ að gjöri neitt til eða fd, hvort þetta gjald
er tekið beinlínis úr sveitarsjóðunum, eba því er sérstaklega jafnað
niður ii hreppsbúa; því ekki get eg fallizt á það, a~ þessu fe, SCIlI

yfirsetukonum er ætlað, verði jafnað níður <í þá, sem glptast, eða
barnavonína ; mer virðíst hinum heíbraða þíngmanni svo lítið annt
um þetta mál, sem mer fililnM tw mikils varðanda. a~ þa~ lítur svo
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lít, sem hann hafi aldrei se~ konu sína liggja á sæng, og aldrei
reynt það, hvílík hugfró það er fyrir þá, sem a~ henni standa, að
víta einhverja þ:i konu hj,í henni, sem ætla megi a~ veiti henni alla
þá hjálp, sem mönnum er unnt a~ veita. Mer finnst mí vera komið
nóg af SYO góðu, og eg vona, að þessar einstöku raddir sannfæri
menn ekki um, að mál þetta se énauðsynlegt, Eg legg svo málefni
þetta allt á þíngsins vald með þeirri öruggu sannfæringu, að hinum
heiðruðu þíngmíinnum þyki það SYO mikils varðanda, að þeir yfir
höfuð að tala fremur styðji það en felli.

J. Sigurðsson: Hinn háttvirti framsögumaður hefir annaðhvort
rángheyrt, níngskllíð, eða ranghermt meiníngu mína, þar hann sagði,
að eg hefði heldur viljað vera af með alla ákvörðun um fjölgun
ljósmæðra. Svoleiðis hafbí eg aldrei talað, þó mer þætti dtilhlýði-
legt að launa þeim úr sveitarsjöðnum, eður af fátækra Iramfærísfé ;
að öðru leyti á eg bágt með að koma meiníngum hins háttvirta
framsögumanns saman. Kann það nú a~ vera nokkuð af því, að
það, sem hann prðdíkaðí í mig fyrst, er hann búinn al'> prédika úr
mer aptur, þVÍ skilníngurinn tekur ekki svona lángar ræður.

Hann segir: "þal'> eru ekki dæmi til, að nokkur stjórn se svo
óbilleg a~ sleingja læknakostnaOi á innbúana sjálfa, ekki á land e~a
heral'>, því síður á sveítarfélag ; en á hinn bóginn stíngur hann og
nefndin upp á þVÍ, að hvert sveitar- eða fátækrafélag gjaldi yfir-
setukonum laun. þetta finnst mer hval'> á móti öðrn, og eigi hann
það víst, al'>stjórnin vilji standa allan læknakostnað, þá veit eg ekki,
hvað honum geingur til al'> undanskilja þar Ijésmæðrakostnaðinn, en
fara al'> hleypa honum upp ;i f:ítækrafe. það er þó einslag~ læknis-

hjálp, sem ljósmæðurnar veita, og hverri stjórn má vera mest um-
hugað, al'> fólksstofninn eða fjölgunin geti framhaldizt, og er það
fyrsta meðal til þess, að mæðurnar geti fætt, og börnin geti fæl'>zt
lifandi og óskemmd í heiminn. Mun því stjórnin varla fremur skor-
ast undan al'> borga þessa læknishjálp, en áður, og geti nú fram-
sögumaður fullvissað mig um, al'>vil'>sleppum frí fyrir öllum lækna-
kostnaði, en stjórnin muni borga hann allan upp úr sínum vasa, þá
er eg staðbúinn al'> samþykkja allar hans uppastringur, og get gjarnan
þ:il'> al'> fá allt undir eins, læknaskóla, spítala, lækni í hverja sýslu,
og yfirsetukonu í hverja sveit.

Ásg. Einarsson: Himnu hefðraða framsögumanni þótti eg
skilníngsdaufur, og það læt eg nú vera, og svo þótti honum mer
ekki heppnast Hl samlíkíngln um formanninn og skipib, það er þó

488



auðskillð, a~ mögulegt er, að formaður geti smíðað skip, en ómögu-
legt, að skip geti smíðað formann; eg er þó ekki fallinn frá því enn,
a~ mer finnst ávallt mest varið í a'b fá manninn góðan í hverju
sem er. þa~ mun einginn geta borið mer það á brýn, að eg se
ekki eins þrábeiðínn vi~ stjórnina og hver annar, en eg vil þá ekki
biðja um sitt í hvert sklptib, heldur halda beint áfram í sömu stefn-
una; þíngmenn og aðrlr mega leggja það út fyrir mer hvernig sem
þeir vilja, en það er þó ekki meiníng mín, að eg vilji á nokkurn
hátt hamla því, a~ sem flestar mennt.unarstofnanir komist á í land-
inu. Hvað viðvíkur kennslunni í Iæknísfræðl vi~ prestaskólann, þá
vil eg bera upp breytíngaratkvæðí í þ;í stefnu, að prestaskólakandí-
dötum gefist kostur á a~ njóta ókeypis kennslu hjá landlækninum
og heraðalæknunum, þegar þeir eru búnir a~ ljúka af lærdómi sín-
um við prestaskólann.

Forseti: Fyrst ekki taka fleiri til máls, þá er þessari undir-
búníngsumræðu loklð. Eg vil blðja hina heiðruðu þingmenn, að
koma til mín með breytíngaratkvæbl þau, er þeir hafa tekið ser, hið
allrafyrsta.

Sí'ðan las forseti upp frumvarp til bænarskrár til konúngs í
lagaskólamálinu, og var það samþykkt af þínginu, svo hljóðandar

»T iI k 0 nún g s.

Til alþíngis hafa kornið tvær bænarskrar þess efnis, a~ alþíngi
bæri þá bæn fram fyrir yðar konúnglegu hátign, a~ 15. gr. í tilskip-
un 26. d. janúarm. 1821 verði úr lögum numin, a'b Því leyti sem
hún ákY~'bur, að þeir, sem taka hi~ ófullkomna próf í Idgfræði vi~
Kaupmannahafnar haskóla, geti orðlð sýslumenn á Íslandi, en a~
stofnaður yrðl lögfræMngaskóli her í Reykjavík, og mætti þeir, er
embættispróf tæki í þessum skóla, öðlast rett til lögfræ'bíngaembætta
her á landi, og SYO a~ kostnaðurinn til skólans mætti greiðast úr
ríkíssjóðnum.

Alþíngi kaus 3 manna nefnd til a'b íhuga málefni þetta, og ræddi
það síðan á 2 aðalfundum, eins og í lögum er fyrir mælt, og leyfir
ser nú allraþegnsamlegast a~ skýra ybar konúnglegu hátign frá áliti
sínu um þetta mál.

Alþingi 1855 sendi yður, mildi konúngur! bænarskrá um mál
þetta, en, eins og sjá má af auglýsíngu yðar kominglegu hátignar
til þessa þíngs, dags. 27. d. maímanaðar þessa árs, hefir yður eigi
virzt næg ástæ~a til að verða vi'b þessari þegnsamlegu bæn þess;
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en með því þíngi~ eigi veit, hverjar ástæðumar eru til synjunarinn-
ar, en virðist þörfin brýn, verður það að ítreka bæn sína, fullöruggt
þess, að yðar konúnglega hátign mildilega viljlð fullnægja bæninni,
þegar ljósar ástæður eru fyrir henni færðar, og þer sjlii~, hvílíkan
áhuga Íslendíngar á þVÍ hafa.

Alþíngi er það ljóst nú, eins og 1855, ab Íslendingar eigi njóta
sama réttar, og samþegnar þeirra í Danmörku, þar sem "danskir
júristar, ( sem svo eru kallaðir, geta orðið, og einatt verða sýslumenn
og dómarar á Íslandi, samkvæmt 15. gr. tilsk. 26. janúar 1821, en
sem þeir þó eigi þykja hæfir til íDanmörku, enda virðist fnll ástæða
til, ab útiloka þá frá dómara embættum, því a~ auk þess þcir eigi
hafa þá lagaþekkíngu, sem þeir hafa, er taka hi~ fullkomnara prófið,
þá er og það, að löggjöfin eigi heldur heimtar af þeim neina ,'ís-
indalega menntun; en á hinn bóginn virðíst þinginu það verða að
liggja í augum uppi, að dömarastörfín se eins vandasöm her á landi
og í Danmörku, og þegar "danskir júristar" eru skipaðir d6marar
á Íslandi, þ;i verður það atl þíngsins áliti rettlætt með því einu, að
svo fáir Íslcndíngar taki embættispr6f í lögfræði, að eigi se ávallt
nógir í embættín, með því danskir menn, er tekíð hafi híð fullkomn-
ara próf í lögfræði, eigi vilji sækja um embætti her á landi, bæbi
vegna þess, a~ launin se lítil, og embættin þeim í ýmsu óa~geingi-
leg, og verði því þau úrræðin ein höfð, að velta þau hinulll "dönslm
júristum", sem svo eru kallaðir, en þíngíð getur með eingu móti
talíð þessa ástæðuna fullgilda, heldur sýni þetta atvik a~ eins fram
á það, at annaðhvort þurfi að auka tekjur embættanna, eða gjöra
þau að öðrum kosti aðgeíngilegrl ; og með því þíngi() ser nú eingan veg
til, að auka embættistekjurnar at svo komnu, þá virðlet þ,~í hið eina
tiltældlega rá~, að létta fyrir náminu, án þess þó að nokkuð miss-
ist af hinni vísindalegu menntun, og þeirri lagaþekkíngu, sem hverj-
um dómara á Í:;landi er nauðsynleg ; en til þessa verður þínglð a~
telja hið eina rá(), að stofna lagaskóla í landinu sjálfu; telur þíng-
Í() það sj;ílfsagt, a() þeim, sem geingi í þenna skóla, og ætlaði ser
a~ verba embættismenn her á landi á eptir, ætti ab kenna hinar al-
mennari greinir lögvísinnar, t. a. m. hina heimspekilegu lögfræði,
og líka þær greinirnar, er sameiginlegar væri fyrir Danmörku og ís-
land, t. a. m. málarekstur, en þá ætti líka ser í lagi ab kenna þeim
íslenzk lög og rett, og hleypa því öllu úr kennslunni, er eigi næðí
til Íslands. Me() því þessi kennsla yrðl þannig lángtum fullkomnari
í hinum íslensku lögum, en kennslan vi~ Kanpmannahafnarháskóla
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nú er, telur þínglð öldúngis víst, a~ hún yrðl haganlegri hinum ís-
lenzku embættismönnum, er þeir kæmi í embættín, en kennslan vi~
háskólann. Aul, þess er það, a~ hinir 1)dönsku júristar", sem svo
eru kallaðir, alls elnga tilsögn fá í þeim lögum, er serstaklega gilda
á í.~landi.

þeir, sem í skóla þenna geingi, í þeirri von, að þeir feingi em-
bætti á eptir her á landi, telur þfngíð sjálfsagt að ætti að vera þeir
einir, er tekíð hefði burtfararpróf víð lærðan skóla, og ætti þeir þá
og að gánga undir próf í forspjallsvfsindum, á~ur en þeir geingi und-
ir embættispróf, eins og nú á ser stað vi~ prestaskólann íReykjavík.

En auk þess a~ stofnun lagaskóla her á landi er a~ þíngsins
áliti hi~ eina rá~, til a~ bæta úr skortinum á velmenntuðum lög-
fræðíngum, þá er og vöknuð laungun hjfi mörgum almúgamönnum
til a~ afla ser nokkurrar lagaþekkíngar, og mun ávallt vaxa meir og
meir; alþy1la kennir og opt á þeim annmarka, að einginn lögfró~ur
maður er l nánd, er hún geti lettað rá~a til, hvað sem fyrir fellur;
almúgamenn verða og auk þess að gegna ýmsum störfum í almenn-
íngsþarfir, og opt og einatt útþýoa lögin, og, þegar til alþingis koma,
taka þátt i löggjöfinni sjálfri. Sökum alls þessa virðíst þinginu nauð-
syn til, að ungum mönnum af almúgastétt gæfist kostur á, a~ nota
kennsluna i lagaskóla þessum, er þeir æsktl þess, til a~ afla ser
þeirrar lagaþekkíngar, er þeim er nauðsynleg í lífsstöðu sinni, án
þess að þeir geingi undir nokkurt próf eða kæmist til embætta á
eptir.

þegar Því næst gjöra skal grein fyrir kostnabí þeim, er þurfa
mundi t!l skóla þessa, þá verður þíngíð enn a~ vera á sama máli
og 1855, að hann þyrfti alls eigi að vera meiri en 2500 rdl, á ári,
og 2 göðlr kennendur mundi hæglega geta lesið það á 3 árum, er
lögfræ~íngar þyrfti að nema, til að verða nýtir embættismenn; en þó
verður þíngi~ a~ leyfa ser a~ geta þess, a~ hæglega mundi mega
komast af með einn fastan kennara; því a~ það mundi hægt a~ "inna
hina lögfréðu menn, sem í bænum væri, einkum landsyflrrðttardöm-
arana, til a~ lesa þa~, sem hinn fasti kennarinn eigi kæmist yfir,
og mundi víð það mega spara am að 250 rdl., svo a~ allur kostn-
aðurinn yr'ði eigi nema 2250 rdl.

Þíngi~ fulltreystir því, að eins og yðar hátignar hásæli íaðlr,
Kristján konúngur hinn 8., er Íslendingar aldrei munu gleyma, reisti
ser órjúfanda minnisvarða ásamt mörgu öðru, með stofnun presta-
skólans á kostnað ríklssjððslns, svo muni og yðar komingleg hátign,

491



er í svo mörgu hafið sýnt, hversu annt yður er um velferð og fram-
farir þegna yðvarra á Íslandi, eigi neita um þenna kostnað úr rík-
íssjdðnum, að minnsta kosti meðan allur fjárhagur Íslands er með
öllu óa~greindur frá fjárhag konúngsríkisins sjálfs, með því þíngíð
enn sem stendur alls eigi ser ser fært a~ vísa á neitt fe í lándinu
sj álfu; enda virðist þínginu það því sanngjarnara, sem allar eigur
hinna fornu skólanna eru eptir konúngsbrefum 29. d. aprílmán. 1785
og 2. októberm. 1801 dregnar inn í ríkissjóMnn.

Af framantöldum ástæðum leyfir þínglð ser allraþegnsamlegast

með 15 atkvæðum gegn 7, að bera þá bæn fram fyrir yðar kon-
únglegu hátign:

1. A~ 15. grein í tilskipun 26. dag janriarm. 1821 verði úr lög-
um numin að svo miklu leyti hún ákveður, ao hinir "dönsku
júrístar", sem svo eru kallaðir, geti orðið embættismenn :i Ís-

landi, svo að sýslumannaembættin hei' á landi eigi verði veitt
neinum, sem her eptir les að eins dönsk lög (samþykkt með 15
atkvæðum gegn 6).

2. A~ sem allrafyrst verði stofnaður kennsluskóli í Reykjavík handa
lögfræðíngaefnum, er áður hafi lokið burtfararprófi vi~ lærðari
skóla, og taki þeir próf í forspjallsvíslndum, aður en þeir taka
embættispróf ,'i~ skóla þenna, og að í skóla þessum verbí veitt
kennsla í heimspekilegri lögfræði og íslenzkum lögum og retti
(samþykkt með 16 atkvæðum gegn 5).

3. A~ kennslan í lagaskólanum fari fram í heyranda hljóði, svo
a'ð óskólageingnum mönnum gefist kostur ii, að afla ser þar
lagalegrar menntunar, að því leyti þeir bafa faung á (~amþykkt
með 12 atkvæðum gegn 8).

4. Ao lögfræðíngar þeir, sem tæki embættis próf í skóla þessum og
reyndist hæfir, mætti öðlast rett til lögfræOíngaembætta her á
landi, þó með þeim nákvæmari ákvðrðunum, er þurfa þætti
(samþykkt með 18 atkvæðum gegn 4).

5. Ao kostnaðurinn til fyrte~s laga skóla allramildilegast mætti verða
greiddur úr rfkissjóðnum (samþykkt með 17 atkvæðum gegn 4).

Reykjavík, 3. d. ágústm. 1857.

Jón Sigurðsson. H. Kr. Friðriksson.
Fundi slltið.
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4. ágúst - tuttugasti og fyrsti fundur.
Allir á fundi, nema hinn 6. konúngkjörni þingmaður, er var

sjlíkur, og hinn 4. konúngkjörni, er "ar Ijærverandi í embættisstörf-
um sínum. Þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.

Forseti: Samkvæmt dagskránni verður í dag haldið áfram und-
írbriníngsumræðu í vegamálinu; eins og þíngmönnum er kunnugt, er
hinn 4. konúngkjörni þíngmabur, sem var framsögumaður í mríli
þessu, mí fjærverandi sakir embættísstarfa, og hefir nefndin kosið
hinn 2. konungkjörna þíngmann til framsögumanns í stað hans.

Framsögumaður : Þa~ ætlar ekki að blása byrlega fyrir nefnd-
arálitinu eða fyrir frumvarpinu, sem það lýtur ab, því það er þeg-
ar orðið fyrir miklum mótgángi, og umræðurnar um það eru orðnar
svo miklar og margs konar, að það er ekki auðvelt að halda þræð-
inum í þeim, eða að geta átta~ sig í þeim; mer þykir stefnan í um-
ræðunum orðin líkust þeirri í sveitamalinu, og væri það mikíð illa
faríð, ef níðurstaban skyldi verða hin sama, og málið, sem er svo
univarðanda í sjálfu ser, falla fyrir þeim mörgu breytínga-uppástúng-
um, sem þegar eru komnar fram, og eru í vændum, því eg þori að
fullyrða, að stjdrnarfrumvarpið á þann vítnísburð skilinn, sem nefnd-
in hefir gefið því, þar sem það er í alla staðí vandlega frá því geing-
iú, þó það kunni svo að vera, aú það þurfi að víkja einstökum á-
kvörðunum í því víð ; en í öllu verulegu ma fullyrða, að frumvarpíð
se gott og hagfellt.

Af breytíngar-uppástúngum þeim, sem fram eru komnar, eru
þær, sem hinn heíðraðí varaforseti hefir bori~ upp, þær helztu, en
þar sem sumar af þeim einúngis snerta orðabreytíngar, eða lúta að
því, að fella úr einstök orð eða sma-atríðl, skal eg að þessu sinni
ekki fara út í þessar minni háttar breytíngaruppástúngur, sem ein-
úngls mundi verða til málaleingíngar, vm undirbúníngs umræðuna,
en eg ætla einúngis 1\'0 halda mer við tvö aðal-atriði í ræðu hans,
því þau hafa veruleg áhrif á málið, og fyrirkomulag þess eptirleíð-
is; þessi tvö aðalatriði snerta umsjónina með vegabótunum og
kostnaðinn til vegabctanna.

Hvað umsjónina með vegabótunum snertir, kom það til umræðu
Í nefndinni, þ6 hún ekki hafi tekið það fram, að það reyndar væri
ofætlun, aú gjöra sýslumanninum að skyldu a~ hafa alla umsjón með
vegabótunum, því ívíólendum sýslum mundi hann ekki anna því,
þar sem hann að öðru leyti hefir svo mörgu öðru að gegna; þa~ er
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heldur ekki gjört rá~ fyrir því, a~ hann fái nokkra borgun fyrir ferða-
lög sín og fyrirhöfn út af þessari skyldukvöð, og hann þarf þó aug-
sýnilega, ef umsjón hans með vegabótunum á ab hafa nokkra þý~-
íngu, a~ fara margar ferðir út um sýsluna elnúngls Í þeim erindum.
Af þessari ástæðu get eg ekki verið því mótfallinn í raun og veru,
sem hinn heiðraði varaforseti fer fram á, a~ í hverjum hrepp verði
stofnaðar nefndir, sem undir umsjón sýslumanns hafi á hendi umsjón
með vegabétunum, og annist um, að þær verði vel af hendi leystar;
eg segi undir umsjón sýslumanns, því að sleppa sýslumanni algjör-
lega frá umsjón vegabétanna, eins og hinn heiðraði varaforseti gjör-
ir, get eg með eingu móti abhyllzt ; eins og eg heldur ekki, þó eg þann-
ig Í reglunni (Principet) aðhylllst nefndir í hreppunnm til framkvæmd-
ar vegabótanna, get fallizt á þær sýslu- og hreppa-nefndir, sem hann
hefir stringíð upp á, því þær eru SYO margbrotnar, og fyrirkomulag
þeirra, kosníngarnar, og allt þar að lútanda svo flóki~ og örðugt víð-
fángs, að það er öldringls frágángssök, eg víl t. a. m, minnast á
kosníngarnar. þær eiga í fyrsta sinni að fara fram í hverjum hrepp
og það á að kjósa 3 menn í hverjum, en síðan eiga þessir menn,
sem í sumum sýslum verða 12 X 3 = 36 eba fleiri, að fara láng-
an veg á aðalkosníngarfundínn ; eiga þefr að fara kauplaust, eða
hver á a~ borga þeim kostnaðinn 'I þessa er ekki getið. Auk þess-
ara vandkvæða, sem eru í augum uppi, vil eg leyfa mer að geta
þess, a~ önnur eins nefndaskipun, og sú, sem her er stúngíð upp á,
á með eingu móti við í öðru eins frumvarpi og þessu, það getur þó
fyrst átt víð, þegar sveltastjérn er komin her á, óg umsjón með veg-
unum var líka, eptir sem mig minnir, ætluð sveitanefndunum.

Þannig verð eg frá mínu sjönarmlðl öldl1ngis að vera mótfall-
inn þeim sýslunefndum, sem hinn heíðrabí varaforseti hefir string-
i~ upp á, en þar á móti er eg það ekki, hvað hreppsnefndir snertir,
þannig, að þær standi yfir undirnmsjén sýslumanns.

Vi~víkjandi því öðru aðalatrlðí, kostnaðínum til vegab6tanna, hefir
hinn heíbrabí vart.&/'orseti faríð, hvað hann snertir, í allt aðra stefnu
en nefndin og frumvarpið. það getur nú vel veríð, að kostnaðurinn
með því fyrirkomulagi, sem hann ætlast til, komi jafnar niður en
eptir frumvarpinu, en á hinn bóginn ern þó á þessu fyrirkomulagi
margs konar annmarkar, og tel eg þar til það, a~ afgreíbslsn til vega-
bótanna er ekki bundin við neina vissa upphæð, en komin undir
hugþótta þeirra, sem jafna henni niður, en í frumvarpinu er afgreíðsl-
an akveðín, og þetta er mikill kostur; annað atriN~ er það, al'>
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þó það se ætlazt til, að vegabótagjaldinu verði jafnað niður eins og
aukaritsvart til sveitar, er níðurjöfnunin þó ætluð annari nefnd, en
þeirri, sem jafnar niður aukaútsvarinu ; þetta getur hæglega leitt til
ágreiníngs og mísklíðar, því þab geta veríð misjafnar skoðanlr á
efnahag manna; fallist því þfnglð á þetta fyrirkomulag, ætti sömu
mennirnir, sem jafna niður aukatitsvarlnu, að jafna niður vegabóta-
gjaldinu, en eg felli mig samt ekki vio þetta fyrirkomulag, þó þíng-
iú mót von minni fallist á það,

A~ ö~rn leyti vil eg, að því leyti her er ætlazt til, ef eg skil
uppasnínguna rett, a~ helmíngur vegagjaldsíns leggist á afgjald af
fasteign, líkt eins og alþíngtskostnaður, geta þess, a~ mer þykir þessi
gjaldstofn mjög ísj,írver~ur; það liggja þegar töluverðar afgreiðslur ti
fasteignum, og fleiri eru í vændum, þegar [arðamatlb er kornið í
kríng, en all því leyti stiinglð er upp á, að miða kostnablnn "i~
lausaíéð, þ,i er það híð sama, og gjört er í frumvarpinu, því þar
er hann lagour á tíundarbært lausafé, enda er þessi gjaldstofn vissu-
lega hinn eðlílegastí, því flestir búendur gjöra tíund; eimíngis kann
það að eiga ser stað, að þeir, sem búa "i~ sjavarsfðuna, komist bet-
ur af en aðrir, því þeir tíunda opt lítið, og eru þó sumir efnamenn,
en slíkar misfellur í einstökum atriðum eru óumflýjanlegar.

því hefir "eril'> hrelft, að það yrðí ekkert gjört vi~ þjéðveglna
mel'>því fe, sem tekið væri til í frumvarpinu; þetta er satt, ef það
væri meiníngin að gjöra víð þjól'>vegina allt í einu, ti 1 eða 2 árum,
en það er ekki svo, heldur á endurbótin að fara fram árlega, þáng-
að til hún er búin, og þannig smátt og smátt, en a~ öðru leyti er
innan handar að hækka afgreíbsluna, t. a. m. til 3 skíldínga af hundr-
abí, ef það þykir betur fara og nauðsynlegt,

Eg hefi þannig stuttlega svarað hinum hefðraða varaforseta
upp á hans al'>aluppástúngur; hinar ætla eg, eíns og eg hefi sagt,
a~ leiða hjá mer að svo stöddu; eg þykist hafa sýnt fram á, a~
þeim eru samfara verulegir annmarkar, og eg get því ekki áliti~, að
frumvarpio yrðí, þó því yrðl breytt svo verulega, eins og hinn helðr-
aði varaforseti fer fram, hagfelldara eða fullkomnara, en þab er nú
frá stjórninni. þao ríður á því her í landi, að allt se sem einfald-
ast og óbrotnast; því brotnara sem fyrirkomulagíð er, því sfður ~
þa~ her vil'>, og því minna verður úr framkvæmdinni, því allt kem-
ur í ríg og bága hvað vi'ó annað, einn vill þetta og annar hitt.
þetta á eins "i~ vegabæturnar eins og hvert annað stjórnarfyrir-
komulag her í landi.

495



Hinar breytíngaruppástúngur varaforseta eru ekki verulegar;
margar af þeim standa í sambandi vi'b það fyrirkomulag, sem hann
hefir stúngíð upp á, ser í lagi sýslunefndlrnar, og lei'bi eg þær hja
mer að svo komnu. Einúngis ætla eg að minnast <Í upp.istúngu
hans "i'b 16. gr. frumvarpslns, af því þessi hans breytíng, ef mig
minnir rétt, er miklu ónærgætnislegri en frumvarpsins ákvörðun, þar

sem hann vill ekki borga neitt, fyr en verkinu er lokið, en þessi
ákvörðun er því til fyrirstöðu, a'O fátækur en duglegnr maður taki

a'b ser slík verk, og slíkur getur þó verið vel til þess fallinn, en
það verður ókljúfanda fyrir hann, nema hann fái "Forskud", eba
borgun fyrirfram.

Eg ætla nú ekki a'O fara fleirum orðum her um a'O svo stöddu,
fyr en eg heyri, hvernig umræðurnar falla um mállð.

Konúngsfulltrúi: Eg skal að þessu sinni ekkert tala um breyt-
íngaratkvæðl þau, sem ýmsir þíngmenn hafa boðað , því það væri
ekki nema til að tefja tíma að fara nú a'b ræða þau, meðan þeir
hafa ekki fullraðíð, hvernig þeir vilja orða þau, eða hvort þeir vilja
halda þeim áfram eða ekki. þess vegna skal eg halda mer einúngis
víð nefndaralítíð , og fara um það nokkrum orðurn , svo þíngmenn
sjái, hvort álit mitt er yfir höfuð um málefnið, og tillögur þær, sem
nefndin hefir kornið fram með, Eg skal þá lýsa þVÍ, a'b mer yfir
höfuð ge'bjast að þeirri stefnu, sem nefndin hefir tekíð ; þær ekki
allfáu breytíngar, sem nefndin hefir stúngi'b upp á, eru annaðhvort
eintómar orðabreytíngar eða áhræra smámuni eina, og skal eg ekki
tefja tímann með að fjölyrða um þær; sumar af þeim mega, ef til
"ill, álítast a'O bæta um orðaskipun frumvarpsins, en sumar þar á
mót gjöra það ekki. þar á móti skal eg dvelja lítið eitt víð 2 breyt-
ingar, sem nefndin hefir stúnglð upp á a'b gjöra víð frumvarp stjórn-
arinnar. Í athugasemdunum víð 3. grein frnmvarpsíns stíngur nefnd-
in upp á því, að kjósa 3 manna nefnd til þess ásamt sýslumannl
að upp kveða, hverja vegi álíta skuli þjó'bvegi, og hverja aukavegi.
þa'b lítur nú svo út, sem þa'O hafi vakað fyrir nefndinni, að þessi
sýslunefnd skyldi einúngis í eitt skipti gefa álit sitt um flokkun Yeg-
anna, svo það eptir því lítur út, eins og sýslunefnd þessi ætti ekki
a'O vera víðvarandi. En eptir athugasemdunum við 6. grein, hvar
í það er akveðið, að nefnd þessi skuli senda uppastiingu til amt-
manns, þegar breyta skal stefnu þjóðvega, eða leggja nýjan þjóðveg,
lítur það þ6 svo út, eins og hún eigi að eiga ser leingri aldur eða
vera víðvarandi. Nú er það á móti öllu réttu formi, að smeygja
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slíkum nefndum inn í lagaboð um vegabætur. því ef slíkar nefndir
skulu stofnast, þá heyrir það inn undir lagaboð um sveltarstjórn.
Eg held þess "egna, a~ stjórnin aldrei muni fallast á, a~ taka slíka
ákvörðun inn í löggjöfina um vegabætur, og eg er því þeirrar mein-
ingar, a~ ef þíngið fellst á þessa appdsníngu nefndarinnar, muni það,
ef til vill, geta orN~ vegabótamálinu til fyrirstöðu. Þa~ er líka
öldúngis énauðsynlegt, að smeygja slíkri ákvörbun um sýslunefndir
og þeirra kosníngar inn í vegabötafrumvarplð ; hvar á mót það væri
réttara a~ benda til þess, að sýslumenn, á~ur en þeir gjörN uppá-
stúngu um flokkun veganna, tæki árá~ með ser nokkra af hinum
greindustu og kunnugustu sýslubrium sínum, og þess konar fram-
gángsmáta veit eg að sumir sýslumenn híngað til hafa brrikað, þeg-
ar spurníng hefir verið um, hvernig bezt mundi vera a~ haga vega-
bótunum.

Híb annað atrlðl í nefndarálitinu, sem eg vil minnast lí, er sú
úppástúnga nefndarinnar vi~ 15. grein, a~ 11.• part af kostnablnum
til þjó~veganna. skuli leggja á verzlanirnar í amtinu eptir ákvörðun
amtmanns i hvert skipti. En þessa uppástúngu nefndarinnar virl'list
mer ófært a~ þíngfð abhylllst ; þyí bæði er það örannsakað, hvort
þessi uppástúnga er bygg~ á. rétturn hlutföllum eða ekki, og hvort
hún þannig er á nokkurri sanngirni bygg~ eða ekki; og líka virðist
mer það öldúngis ófært fyrir amtmanninn a~ skera úr því, hversu
þeim parti kostnaðarins, er falla ætti á verzlunarstaðína, skyldi skipta
milli hinna einstöku verslana í amtinu

þó eg, eins og eg sagðí aðan, ekki a~ svo komnu vilji ræða
neitt um þau breytíngaratkvæN, er ýmsir þingmenn hafa boðað, skal
eg þó geta þess, að þar sem nokkrir þíngmenn hafa stúngi~ upp á
því , að skipta niður vegakostnaðinum á innbúa landsins eptir
efnum þeirra og ástandi (Formue og Leilighed), án þess ab tiltaka
nokkurn vissan eða fastan gjaldstofn, þá virMst mer slík uppástúnga
óhafandi, og eg get eigi ætlað, a~ stjórnin nokkru sinni muni á hana
fallast; því þó nokkrar misjöfnur (Misforhold) kunni að verða upp
á, þegar jafnað er niður vegabétakostnaðínum á vissan tiltekinn
gjaldstofn, t, a. rn, lausafjártíundina, þá er það þó, að minni hyggju,
betra og aðgeíngilegra, en a~ jafna honum níbur SYO a~ segja öld-
úngis reglulaust eptir eintómum hugþótta þeirra, er leggja á slíkan
kostnað. þa~ kann að vera a~ slík niðurjöfnun fari vel í einstök-
um tilfellum, en optast nær mun slík niðurjöfnun mistakast svo, a~
hún veki óánægju og umkvartanlr þeirra, er slík gjöld eiga að greiða,
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og stjórnin mun því naumast aðhyllast svo ótiltekinn, valtan og ó-
takmarkaðan niðurjöfnunarmata. Af þessu munu hinir heiðruðu
þíngmenn fá sðð, að eg ekki get verlð meðmæltur sumum þeim
breytíngaratkvæbum, sem boðuð hafa verið í þessu máli; en eg vil,
sem sagt, geyma mer að tala frekar um þau, þungað til þau liggja
fyrir, eins og þíngrnenn vilja hafa þau orðuð,

J. Sigurðsson: Víð þessa undirbtinfngsumræðu hefir mer ekki
gefizt kostur a~ taka fyr til máls, því ekki hefir skort umræður af
annara hendi; hefi eg hlýtt á þær, og virMst mer, sem að í þessu
vegabótamáli se komnar upp 2 stefnur; sú önnur er nefndarinnar,
en hin er uppástúnga þess háttvirta varaforseta. Hvorug stefnan
þykir mer göð, og finn eg það a~ uppástringu varaforseta, að þess-
ar mörgu nefndir og kosníngar þeirra eru svo flóknar og vafníngs-
legar, og SYO það, a~ hann vill láta jafna öllum þessum vegabóta-
kostnaði á menn af handahófi í lausu Ioptí, og svo að kalla eptir
eingri reglu. Hann segir: eins eða eptir sömu reglum og aukaútsvari
er jafnað ; en eg held þa~ se nú helzt byggt á tíund, þVÍ eg "eit
ekki til, a~ mönnum se heimilt a'ð leggja aukaútsvar á aðra en þá,
sem gjöra einhverja tíund, svo eptir hans uppdsningu fríast þeir allir
.••iú vegab6taskyldu, sem ekkert tíunda, og verður það þá fjöldi,
lausamenn. tómthúsmenn, embættismenn, og kaupmenn. þetta þykir
mer ekki rett, að allir þessir sleppi undan þessari einna-mest aríð-
andi skyldu í landinu. Þa~ má þó mæla nefndinni til bótar, a'ð
hún heldur sig vi~ einhverja reglu, nefnilega reglu stjémarfrumvarps-
ins, víst peníngagjald til jaínaðarejöðslns, til umbótar þjéðvegunum,
og skylduvinnu eptir manntali á verkfærum mönnum til aukaveg-
anna. Þa~ henr nú helzt verið fundið til, að þetta [afnaðarsjéðs-
gjald se svo lítið, að það verðl ekkert gjört með því að þjöðveg-
unum og miklu minna en verið hafi, og eg er líka á því, að það
se harblá lítið til þess, a'ð þjdðvegír vorir taki fljótlegum stakka-
skiptum til betrunar. þetta verður Svo sem 10 eða 12 hundruð
dalir, . og þegar búið er að skipta því á 20 sýslur, þá verour svo
"em 6 eða 7 dalir í sveit. Vil eg þá halda, að það verði ekki sv.o
langur vegur af þjóoveginum, sem yr'ði eínríngís ruddur og breíðk-
aður til 6 álna fyrir þetta vero, því síbur að neitt yr'ði bniað eða
ambætt stórkostlega, því nú hætta bændur a'ð ryðja, þó í þeirra
landareign se, þegar það er úrskurðaður þjöðvegur. Nú lít eg yfir
höfuð lÍ -:egaootaskyldllna, sem kastast á landsmenn eptir stjórnar-
arhmar og nefndarinnar reglu, og eru þa~ 2 skíldíngar af hverju
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tíundarhundraðí, og eitt dagsverk af hverjum verkfærum karlmanni,
þá se eg, a~ álagan verður miklu meiri, en hún hefir nokkru sinni
verið fyr, og þykir mer þá stjórninni farast nokkuð ðhöndllglega, ef
vegabæturnar skulu verða miklu minni en ci~ur, og með því meira.
skal vera gjört hið minna. Nú hefi eg fáa heyrt mótmæla því, ~
þessi skylduvlnnukvöð til auka veganna se rettlátlega lög~ lí, því s,í,.
sem hefir fleiri menn verkfæra, eigi a~ leggja meiri starfa til en
einyrkinn, og undir þessari hö~ verða líka allir, lausamenn, tÓl11t-
húsmenn, embættismenn og kaupmenn. En þá lít eg á eitt, a~ þessi
skylda allra liggur einúngis til aukavega. Nú eru þjó~yegirnir láng-
mestir, og mest :ír~anda, a~ þeir se vandaðir og gjörðir greíðír; en
svo stendur á víða með sjó, þar sem þó er mestur karlmannafjöld-
inn, að aukavegír eru eingír. Þa~ eru einúngis þjöðveglrnir eptir
ströndunum með sj6num, og svo eru ekki aðrir vegir til. Her sleppa
menn því öldúngis undan skylduvínnunni, því ekki gjöri eg rá~ fyrir,
a~ þeir frá sj6num fari a~ fara upp í sveitir eða aðrar sýslur, til a~
vinna að aukavegum. Til þess að taka nú af þenna 6jöfnu~, dettur
mer nú í hug að stinga upp á þ,'í, a~ skylduvinnan se aftekin,
en henni breytt í peníngagjald, og hver gjaldi sýslumanni á mann-
talsþíngum þau dagsverk fyrir sig og sína verkfæra menn, sem hon-
um ber, eptir hvers árs verðlagsskra, og þetta gjald se síðan lagt
til þj6~\'eganna. þetta gjald verður stérmíkíð fe, og má verulegt
með því starfa. ViI eg svo, a~ í hverri sveit se kosin þriggja manna
nefnd, er hafi á hendi alla umsj6n og framkvæmdir allra vegab6ta;
þeir, sem þá vilja heldur starfa en gjalda, geta feíngíð að vinna
upp á kaup hjá veganefndinni. Eg tek mer því breytfngaratkvæðl
á þessa leið.

M. Andresson: Þa~ varð nú strax á laugardaginn þingmönn-
um ljóst af ræðum hins helðraða varaforseta, a~ honum þ6tti nefnd-
inni hafa tekizt illa og 6hönduglega a~ búa til athugasemdir sínar
vi~ frumvarp stj6rnarinnar i þessu máli, og skal eg mí flíslega játa,
a~ það muni hafa verlð líkt með þetta nefndarálit eins og önnur
mannanna verk, að þau eru opt 6fullkomin, en hinn heiðraði vara-
forseti var svo vel útbúlnn, a~ hann kom strax með breytíngarat-
kvæði sín, og þau svo umfángsmikil, a~ uudírbúníngsumræbunnl
var~ að slíta i miðju kafi, en eg efast samt eingan veginn um, að
þetta hefir verið gjört í g6~um tilgángi af honum. Me~al annars
gat hinn heíðraðl varaforseti þess, a~ nefndin heflli þó veríð æði-
leingi a~ fást víð frumvarpið, og var það nú ekki ersakalaust, en
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þessí hans breytíngaratkvæðí, svo mörg og umfángsmikil sem þau
eru, mynduðust á örstuttum tíma, og því er honum meiri verkun,
þótt mer virðíst líka dálítill ófullkomlegleiki hafa slæðzt inn í breyt-
íngaratkvæbi þessi, og það svo, að mer virðast þau ekki st6rum
bæta uppástúngur nefndarinnar eða taka þeim fram. Eg vil taka
einúngis eitt dæmi, nefndin hafði fallizt á nokkurs konar sýslunefnd,
sem skyldi vera sýslumanni til styrktar í því að aðgreina þjdbvegl
og aukavegí, o. s. frv., og kosníngu þessarar nefndar hugsaði nefnd-
in ser ofur einfalda og 6brotna, en hinn heiðraði vararorseti talar
um sýslunefnd, sem kosin se með miklum umsvifum, svo eg á reynd-
ar ekki gott með að átta mig í því öllu saman. Hinn heiðraði vara-
[orseti vill hafa 3 manna. sýslunefnd auk sýslumannsins, og þessir
menn ætlast hann til a~ se kosnir á manntalsþíngum í öllum hrepp-
um sýslunnar, 3 í hverjum, og allir þessir menn, sem gæti orN~ víst
einir 30 í stærri sýslunum, ætti síðan að koma á hinn fyrsta sýðlu-
nefndarfund, en hvar það ætti að vera, veit eg nú ekki, líklega hjá
sýslumanninum, og hann kallaðl þá líklega saman, og af öllum þess-
um ætti síðan að velja 3 menn í sýslunefndina og það eptir hlut-
kesti, svo fyrir því yrði, ef til vill, þeir, sem s(zt væri hæfir til þess.
En mer getur nú ekki skilizt, hvernig þetta gæti Iarið vel, því fyrst
er nú a~ taka á því, a~ það er ekki manntalsþíng haldið í nærri
öllum hreppum, t. a. m. í Árnessýslu; þar sækja 2 hreppar, Gríms-
neshreppur og þíngullahrcppur, a~ sama þíngstað, og hinn 3., nefni-
lega Grafníngshreppur, sem sækir þánga~ ásamt þíngvallahreppi nú,
meðan þeir eru í sameiníngu, var þ6 til skamms tíma hreppur ser,
en látum nú það vera, þó mer finnist þetta ekki eins vel hugsað og
hinn háttvirti varaforseti mundi hafa víljað. Eg vil nú taka dæmi
af Skaptafellssýsln, og ef þessir 3 menn væri valdir þar f hverjum
hreppi, þá yrði þeir a~ sækja á fund sýslumann sinn út a~ Sólheim-
um, þar sem sýsluma~urinn hefir að minnsta kosti til skamms tíma
átt heima, og þeir yr~i þá sumir a~ ferðast austan úr Lóni og Horna-
firN í þessu skyni, og fara síðan víð svo briíð heim aptur og án alls
endurgjalds, því einir 3 af þeim öllum milli 20 og 30 yrði valdir í
sýslunefndina, og þessi tilhögun er a~ minnsta kosti mjög ólík því,
sem hinn heíðraði varaforseti talaði í hitt híð fyrra um þa~,hva~
torvelt sýslubúum væri a~ heimsækja sýslumann sinn út að Sólheim-
lIm, og gat eg ekki annað en fallizt vel á það; en þó hann vorkenndi
þeim þá, þá sýnist mer hann ekki mjög nærgætinn vi~ þá núna.
Sý~lunefndj.n, sem nefndin í vegabótamálinu hugaaði ser, var mí svo
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einföld, nefndarmenn ,\ttu að vera kosnir á manntalsþíngum sýslu-
manni til aðstoðar, til að aðgreina þj6~vegi frá auka vegum og vera
raðaneytí sýslumanns, ef nýja vegu þyrfti að leggja, og þótt nú hinn
héttvírtl konúngsfulltrúi fyndi nokkuð a~ þessu fyrirkomulagi, er
það þó miklu umsvifaminna, og minni vanda bundið. Hm annað,
sem hinn háttvirti konúngsfulltrúi fann a~ nefndarálitinu, var UIlI

þann hluta kostnaðarlns, sem nefndin hefir stúngið upp á að leggja
;í verzlunina, og eg játa nú reyndar, að þetta kann ekki að liggja
nærri beint víð, en nefndin var hrædd um, a~ eingum verulegum
vegabótum yrði komíð á einúngis fyrir þa~ fe, sem í frumvarpinu
er tíltekíð, eða 2 sk. af hverju lausafjarbundraðí ; og vildi því bæta
víð það, og því verður þó ekki neitað, a~ verzlunin hefir hag af því,
að vegirnir se sem beztir, því þá verður aðséknín grelðarl, en kann
ske menn komi ser nú niður II að auka fe'ð til vegabótanna :í hag-
anlegri hátt.

Forseti: Kann ske hinn heiðraði þingmaður úr Mýrasýslu se
nú þegar vlðbúínn a~ bera upp breytíngaratkvæðl þau, er hann gat
á'ðan.

J. Sigurðsson: Eg skal reyna til að skýra meiníngu mína bet-
ur fyrir þínginu; það er tilætlun mín, a~ borgun fyrir dagsverka-
skylduvinnu, sem verður svo miklu meiri partur af álögunni, leggíst
til þeirra meiri og vigtugri vega, nefnilega þjéðveganna, líka til þess
a~ allir dragist inn undir þá skyldu a~ starfa a~ þeim vegum; en
vilji menn þá halda þessu 2 sklldínga gjaldi til jafna~arsjó'ðsins, þá
mætti brúka það re til auka veganna; gæti amtmaður ú.tbýtt því til
þeirra héraða, hvar mest lægi á a!bgjöra vi~ auka vegina ; skyldi vega-
nefndirnar á hausti hverju me~ ráN sýslumanns senda amtmanni
skýrslu um, bæði hvað gjört hefbl verið a~ vegabótum á því sumri,
og svo hvar mest væri nú nauðsyn a~ starfa að þeim á næsta sumri
bæðí á þjó~vegum og líka á aukavegum ; en hvað mikið skyldi starfa
á næsta sumri, held eg yrðí bágt að tiltaka fyrirfram. Eg held,
a~ efnin yrðí að rá~a því, og veganefndirnar a~ sjá um það, að
fara forsjálega með efnin eg að atarfi~ geingi forsjálega og forsvar-
anlega.

Eg hefi her uppteíknun d breytíngaratkvæðum mínum, og hvern-
ig þau geti samrýmzt víð frumvarpíð ; þingmenn hafa þa~ fyrir ser,
svo eg þarf varla a~ tína þau öll fram, það eru mörg af þeim ekki
annað en orðabreytíngar og :greínaníðursklpun, sem flýtur af þessu
a~ verður að vera nokkuð ö~ruví~i, þar sem eg strax vil auka inn
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í nyrn grein eptir þriðju gremma; hún ákveður, hvernig sýslu- og
sveitanefndirnar skuli myndast og er svo hljéðandí :

"Í hrepp hverjum skal vera þriggja manna nefnd, er kosin se
af búendum hreppsins á manntalsþíngl til þriggja ára. Nefnd
þessi hafi lí hendi ums] ón og framkvæmdir vega bóta starfa hrepps-
ins. Kýo hún 1 til formanns úr sínum flokki, til ab sjá um
ritstörf og SYO frv.; kosinn formabur hverrar hreppsnefndar mæti
eitt sinn árlega hjá sýslumanni sínum, sem kalli þá saman í
nóvember, og kallust sú samkoma sýslunefnd".

Her sest nú, hvernig eg ætlast til ab þessar nefndir myndist, og var
það helzt tilgangur minn með veganefndírnar, ab þær skyldi létta

þessari vegabótaumsjón á hreppstjórunum, þVÍ þeir hafa nógu vond
kjör samt, og nóg ab snúast fyrir ekkert. Eg held líka, ab vega-
bæturnar geingi miklu betur fram, þegar vissir menn hafa umsjón
þeirra á hendi, sem ekki hafa annars ab gæta, heldur en ab hrepp-
stjórinn hafi þá umsjón líka í víðbót víð aðrar sveitarsakír. Hin
önnur breyting mín kemur mest fram víð 15. og 16. greinir frum-
varpsins, sem eg vil fella burtu, en setja þar aptur nýjar grein-
ir, sem umsteypi skylduvinnunni í gjald til vegabötanna, og þá flýt-
ur þar af, ab frumvarpið eða lögin verba lIingtum styttri og óbrotn-
ari, og falla úr því margar greinir, sem hljóðuðu um, hvað snemma
menn skuli koma til verka, um sektir á afbrotum, um ti11ög verk-
tóla, um reglur sýslumanns með dagsetníngar, og hreppstjóra kall-
anir til verka, og fleira. þetta allt verbur her öldúngis óþarft, og
þykir mer gott ab geta fyrirbyggt allar þær klaganir og sektir, sem
get.a risib af öllu þessu, og líka þann ójöfnuð, sem þeir hafa orðið fyrir,
sem hafa lÍtt ab ferðast langa leið, þángað sem verkið hefir fram-
farið ; ef þeir eiga ab vera eins leingi og hinir víð starfið, eins og
frumvarplð ætlast til, þ,l verða þeir ab vera ab ferðast á nóttunni,
og geta þá ekkert gjört daginn eptir, og verba því helmingi þýngra
úti. Eg YOlla, að þingmenn skilji nú meinínguna i uppástúngu minni
og ætla eg svo ekki a~ orðleíngja hana meira ab sinni.

Framsögumaður : þab var margt í ræðu hins heíðraða fulltrúa
frá Mýrasýslu, sem mer geðjast vel ab, og vil eg því bera uppá-
stringu hans undir mína heiðruðu meðnefndarmenn til ítarlegrar yfir-
vegunar. Hans uppástúnga bætir úr því vandkvæði, sem menn hafa
þótzt finna á stjórnarfrumvarpinu, ab nefnilega það fe, sem í því væri
gjört ráb fyrir handa þjóðvegunum, væri mikils til of Htib, svo ekkert
yrði til hlítar gjört með því víð þjtí'ðvegina, og hann bætir úr þessu
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vandkvæði, án þess að raska grundvallarreglunni í frumvarpinu ao
ö~ru leyti en því, ao hann lætur jafnabarsjéðínn standa straum af
aukavegunum, en skylduvinnunní, sem hann breytir i peninga eptir
verðlagsskránnl, ætlar hann umbót og vtbhald þjóoveganna; þessi breyt-
ing þykir mer vel til fallin, og þao er auðsðð, að það fe, sem með
þessu móti fæst til þj6oveganna, verour nægilegt, og þá er þeim
steini rutt úr vegi.

Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi fann tvennt ao nefndarálitinu, 1.
það, ao nefndin hefð] víð 3. gr. frumvarpsins stúngið upp ;i vi'ð-
varandi nefnd, og 2., að nefndin hefbí lagt nokkurn hlut af kostn-
aðínum til þjöðveganna á verzlanirnar í hverju amti. Hvað hið
fyrra atriði snertir, ætlaðist nefndin ekki til, ab nefndir þær, sem her
ræðir um, yrbi víðvarandí ; þær áttu einúngis að vera sýslumanni til
raðaneytis í því einstaka tilfelli, sem greinin í frumvarpinu talar Hm,
og nefndin hlýtur a~ vera föst á þvf, ao þessar nefndir se sýslu-
manni nauðsynlegar, og geti korníð að góðu líði. Um það, að leggja
kostnað til þj6~vegamia, eins og nefndin hefir gjört, á verzlunina,
geta verið deildar meiningar, en þegar athugast, ab amtssjéðirnir
standa kostnaðínn, sem leíðír af fyrirkomulagi hinnar frjálsu verzl-
unar, og þegar jafnframt er litlð á það gagn, sem verslunin hefir
af góðum vegum, vírðíst álaga þessi ekki ósanngjörn; en það kann-
ast nefndin víð, og það kom einnig til umræðu, :I~ með þessari á-
lögu á verzlunina víkur nokkuð fd grundvallarreglunni í frumvarp-
inu, en það ætlar nefndin þó megi, eptir því sem á stendur, til
sanns vegar færa. Ao öðru leyti er álaga þessi ekki mikil ne þúng-
bær: því hún yrði, eptir Því sem nefndinni reíknaðíst , í mesta lagi
10 rdI. á hverja verzlun, og þar sem álagan er rníbnð víð 2 skild-
ínga afgreiosluna af hverju lausafjarhundrabl, eptir frumvarpinu, og
her er upphæðin fast ákveðin, er hún heldur ekki, eins og hinn hæst-
vírtí komíngsfulltrúi sagbi, óákveoin. þetta getur nú ao vísu, ef
grundvallarreglunni í frumvarpinu yrði breytt, orNo ö~ruvísi, en þ;i
er öðru máli að gegna, hvað þetta atriði snertir, og mundi nefndin
þ:í, ef til víll, breyta skoðun sinni þar eptir.

E. 6. Kúld: Ekki skal eg nú tala margt, þ6 það mætti víst
finna einhvern texta í þessum blöðum, sem her em fyrir. framan III ig,
því þau eru töluvert yfir 20, og úr þVÍ, sem d þeim stendur, ;i brátt
ao vínsa þab, sem menn eiga að aðhyllast, eða þá ao hafna, og virð-
ist mer næsta torvelt fyrir þingmenn að átta sig í allri þessari trossu,
því allt er einhvern veginn svo úr garði gert, ao ekkert verður full-
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komlega rýmt saman, svo úr þVÍ fáist nokkuð heilt. Hinn háttvirti
konúngsfulltrúi getur ekki fellt sig vi~ uppástúngur nefndarinnar,
sumir þingmenn hafa á móti frumvarpinu, aptur aðrir á móti breyt-
Ingaratkvæðum hins heíðraða varaforseta, og enn aðrlr móti breytíng-
ararkvæðum hins heiðruða þíngmanns úr Mýrasýslu, og felli eg mig
þó einna-bezt við sumt af þvi, sem hann fer fram á, a~ meiníng-
unni til, þó sumt af þVÍ se alveg óhafanda. þessi heiðraði þíngmað-
ur hefir snúið frumvarpinu alveg vm, þar sem talað er um kostn-
aði nn til vegabötanna, og "ill láta kostnaðinn fyrir aðgjörð auka veg-
anna lenda á jafnaðarsjéðunum, sem eptir því fyrirkomulagi, sem hann
hefir hugsað ser, mundi þó verða miklu hærri en kostnaðurinn til
þjó~veganna, og furðar mig þvf meir á þessu, sem mer hefir heyrzt
eins og sumir þíngmenn væri stúngnir til hjartans, hafi þeir heyrt
það nefnt, a~ þýngja eitthvað á jafnaðarsjöðunum, en nú vill þessi
heiðraði þingmaður sleingja þannig upp á þá ærnu Ce. Eg get ekki
betur skilið, en a~ úr öllu þessu verði sami hrærigrauturinn og í
sveitastjórnarmálinu hérna um ári~, og sem aldrei soðnar til fulls á þessu
þíngl, og vildi eg því helzt áskilja mer breytíngaratkvæðí, sem tek-
ur út yfir allt og sem nú slær öllu þessu á frest, tiI þess að menn
nú með of miklu braðræðí ei af1agi malíð meira en komið er, og þótt
það muni þykja nokkuð stórkostlegt, áskil eg mer breytíngaratkvæðl
á þessa leið :

A~ þínglð nú bíðjl stjórnina, a~ leggja Iyrír næsta alþíngi nýtt
frumvarp tiI vegabötatllskipunar, samíb af mönnum í landinu sjálfu.

Og tiI "ara:
M þíngíð nú bi'ðji stjórnina, að leggja fyrir næsta alþíngi nýtt

frumvarp til vegabóta-tilskipunar lagað eptir uppástúngum þessa al-
þíngis.

En verði mí frumvarp stjórnarinnar teklð, þá áskil eg mer breyt-
íngu víð tvö orð í 20. grein þess, af því að því hefir enn ekki ver-
i~ hreift af neinum þíngmanni, og eg ímynda mer þó ekki, ao sú
se meiningin, að húsfeður eigi að borga fyrir ómálga börn sín, eða
vínnukonur, sem ern að eins ekki sveitarómagar ; því vil eg, að í
stað orðsins "börnum'" se sett "sonum, sem eru á þeim aldri, sem
til er tekinn í 16. gr. ". og í staðinn fyrir "vinnufólk" se sett "vinnu-
mönnum ".

Jón. Guðmundsson: Hefbí eg verið búinn a~ taka mjög miklu
;Í~tfóstri Yi~ breyríngaratkvæbí mín í þessu máli, þá hefði sannarlega
dottið í mer hjarta~ vlð þetta mikla högg, sem hinn heiðraði vara-
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þínginaður Snæfellínga reiddi upp núna, en því er nú ekki þannig
varíð : mer tekur ekki serlega sárt til þessara breytíngaratkvæba minna.
þa~ er nú samt or~i~ ljóst af öllum þeim breytíngaratkvæðum, a~
frumvarpið verði ekki bnikað eins og það er, og að eigi mun auð-
gefið að samrýma breytíngaratkvæðín öll hvorki vi~ nefndarálltíð ne
frumvarp stjórnarinnar, og er það reyndar illa fari~. Mer líkar þó
miklu betur breytíngaratkvæðí hins hefðraða þíngmanns úr Mýrasýslu,
en hins beiðraða varaþíngmanus Snæfellínga, því það lítur svo út,
sem hann vilji gjöra út af vi~ þetta allt saman með einu einasta
höggi, og það get eg nú ómögulega fallizt á; en þíngmabur Mýra-
manna reynir Vó ail styðja það, og breytíngaratkvæðí hans eru þó
byggil á grundvelli, sem hefir fyrir sig að bera 100 ára. aldur og á
að styiljast víð jafnlánga venju, og sem ekki hefir mætt neinni veru-
legri mötspymu. þa~ hefir nefnilega verið geíngíð út frá því, að
hver sá maður, sem hefir eldstó, skyldi leggja 1 dagsverk til vega-
bóta; og það yrði eingu óvinsælla, það er eg viss um, a~ lögákveða
nú, a~ þetta dagsverk skuli framvegis greiða eptir verðlagsskra, í stað
skylduvinnunnar, sem verið hefir. En eg aðhyllist einúngis grund-
völlinn í breytíngaratkvæði þíngmannsins úr Mýrasýslu, en ekki það
sjálft, eins og það liggur fyrir; eg vil sem minnst raska gömlu regl-
unni, ef henni er haldíð á annað borð ; hún kemur a~ vísu nokkuð
misjafnt níður, en hitt hefir í för með ser miklu meiri 6jöfnu~, sem
í uppástúngunni er faríb fram á, ail gjalda skuli eitt dagsverk fyrir
hvern verkfæran mann; þetta getur orðið tilfinnanlegt á sumum mönn-
um, og er miklu þýngrí vegab6taskyldan, en fyr hefir verið, og kemur
þar til næsta ójafnt níður, því svo getur á staðið, að þ6 margir
verkfærir menn se á einu heimili, þá getur sá bóndi staM~ mikið ver
a~ en hinn, þar sem ekki eru nema einn eða tveir, en útlátin yrðl
þó svo margfalt þýngri á þeim, sem hefN marga vinnum enn. Grund-
völlur stj6rnarfrumvarpsins er þar á móti hvorki rettlátur ne holl ur,
þar sem stjórnin ætlast til, a~ vegabétakostnaðurínn se lagður á
lausafðð, því það er auðvitað, að því fleiri álögur sem lagðar eru
á lausafðð, því fremur freistast menn til að draga undan í framtali
þess, og það væri þó í sannleika illa Iaríð, ef löggjöfin yr~i til þess,
a~ ota undir menn til a~ svíkja tíund, og þess gjörist ekki heldur
þörf, og löggjöfin ætti sízt af öllu a~ freista manna til Órá~vendni.
Eg játa það nú fúslega, að á þessu fyrirkomulagi, sem eg hefi hugs-
að mer með nefndirnar, mundi verða nokkur vandkvæði, . a~ koma
þeim skipulega víð í svona serstöku máli; en eg gekk einúngis út
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frá því sem þeirri abalgmndvallarreglu, er her ætti smám saman a~
komast á eins og annarstaðar, að ef álögur eru lagðar á alþýðu, þá
se það ætlað kosnum nefndum ab raðgast um, hver sá kostnaður
skuli vera, hvernig eigi a'ð verja honum, og hvernig eigi a'ð kalla
inn fe'ð. þetta fyrirkomulag hefir rutt ser til rúms um alla veröld-
ina, hvar sem nokkurt frelsi :í ser stað, og því skyldi það þá ekki
einnig mega komast á her hjá oss. Ef þíngi'ð skyldi mí hallast a'ð
breytingaratkvæðum hins heiðraða þíngmanns Mýrarnanna, þar sem
er a~ ræða um fastákveðna gjaldsupphæb af hverjum manni, þ:í kom-
ast menn hjá öllum þessum nefndum, sem eg hefi gjört rá'ð fyrir,
og þess vegna held eg að hinn heíbraðí þíngmaður Árnesínga hafi
veríð heldur fljótur á ser að finna að smávegis orðaskipun í breyt-
íngaraatkvæðum mínum, og hann má þar ab auki vita þab, að eg
:í enn frjálst að laga þau betur, og það væri reyndar ekki skoðun-
armál að fallast á þau, ef ekki væri neitt annað, að þeim en það,
sem hann hefir til tínt. Mer getur mí ekki skilizt, að nefndirnar,
sem þíngnefndin hefir stúngi'ð upp á, se í neinu haganlegri en mín-
ar; þíngnefndin vill nefnilega hafa þessar rá~áneyti5nefndir með
sýslum önnunum, sína í hverjum hreppi, en af þeim gæti auðsjuan-
lega leitt þab, a~ sín nefndin re'ði sýslumanni til hvers, og þannig
ræki sig allt hvab Ii annað, og eingin heilleg stefna eða niðurstaða
feingist nokkurn tíma í fyrirkomulagi vegabótanna. þá !ízt mer æði-
miklð betur á það, hvernig hinn heiðrab! þfngmabur Mýramanna
hefir hugsað ser a'ð koma þessum nefndum fyrir, þar sem hann vill
hafa sýslunefnd, og a'ð í henni se formennirnir úr öllum hreppa-
nefndunum, því á þann hátt feingist þó heillegt yfirlit yfir sýsluna
alla í einu lagi og abalvegina í henni. Eg vona nú, a'ð hinir heiðruðu
þingmenn heyri, a'ð eg mæli ekki mjög fast fram með mínum breyt-
íngarstkvæðum, en mer er einringís um það a~ gjöra, a'ð f:i eitthvað
skárra en frumvarp stjórnarinnar og álit nefndarinnar. Eg þarf ekki
að Hara hinum háttvirta framsögumanni mörgu, því eg get nú a'ð
nokkru leyti fallizt á, a'ð nefndirnar, sem eg hafði hugsað mer, eru
nokkuð umsvifamiklar, og eins fellst eg á það, sem hann talaði um,
a'ð eptir mínum uppasníngum vi'ð 15. gr. gæti Iiti'ð svo út, sem tvær
nefndir ætti a~ vera í hverjum hreppi, önnur til að jafna niður vega-
bótarútsvarinu, en hin til að jafna niður aukaútsvarinu. þetta :iskil
eg mer a'ð laga; en eg vildi benda hinum háttvirta þingmanni til
þess, a~ hann hefir annaðhvort misskilið eða ekki lesið 16. gr. hjá
mer. Hinn háttvirti framsögumaður hélt, a'ð líti~ mundi verða úr
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framkvæmdinní hjá þessum margbrotnu nefndum, þegar svo margar

hendur ætti að vinna ab sama verkinu, en vegirnir sýna þa~ sjálfir,
eins og þeir eru nú, hversu vel þessar einu hendur valdstj6rnarinnar
hafa unnið a~ þeim í næst undanfarin 100 ár. Eg held það væri
ekki fráleitt, þ6 mönnum færi nú smámsaman ab lærast það, a~ það
er ekki gubl 6máttugt að gefa fleirum vit en þeim einum, sem hann
gefur embætti, og líka hitt, að hafa skal holl rá~, hvaðan sem þau
koma, hvort sem þau koma frá kotúngnum eða úr konúngshöllinni.
Þa~ er illa farið, ab hinn hæstvírtl konúngsfulltrúi er geinginn úr
salnum, þvi eg saknaði þess á~an i ræðu hans, að hann minntist
ekki neitt á gjaldstofninn til vegabötanna, en það verbur nú ab hafa
þab. þab gegnir annars furðu, að hinum háttvirta framsögumanni
skuli vírðast nefndir mínar í þessu efni svo ískyggilegar, þar sem
sjálfir amtmennirnir vilja þ6 hafa nefndir í kláðamalínu, og það ein-
úngis til þeirra framkvæmda, sent er valdstjémarlnnar einnar að gæta,
og þ6 sýnast mer þær eiga enn betur her við, ef sú yrði niðurstað-
an að jafna vegabdtakostnaðínum niður á almenning. En þrátt fyrir
það ætla eg núna fyrst um sinn a~ halla mer að uppástúngurn hins
hefðraða þingmanns úr Mýrasýslu, einkum ef hann vildi breyta svo
til, þegar hann gætir betur ab, ab einúngis verði tekið 1 dagsverk
eptir hvers árs verðlagsskrá af hverjum þeim manni, sem hefir eld-
stó, eða á löglega með sig sjálfur; því það fe ímynda eg mer mundi
hrökkva æði-mlkið til árlegra vegab6ta og þeirra verulegra. Mer
hefir utanþíngs skilizt svo, sem hinn heíðraðí þíngma'bur úr Stranda-
sýslu mundi hafa fastráNb a'b bera upp breytíngaratkvæðl í máli
þessu, og vildi eg skora á hann, a~ bera þau upp fyrir þínglð, svo
það gæti tekið þau til yfirvegunar, og se~, hvort ekki má á þeim
græða neitt gott og uppbyggilegt, er máli þessu mætti verða til víð-
reísnar.

Forseti: Hinn háttvirti konúngsfulltrúi hefir gelngíð af þfngí,
því hann fann sig ekki frískan, og hefir hann sett hinn háttvirta 5.
konúngkjörna þíngmann i sinn stað.

Á. Einarsson: Þa~ er meir en velkomið, a~ eg skýri þínginu
frá breytíngaratkvæðum þeim, er eg vildi fara fram á, þó eg reynd-
ar ekki búist víð, að betur fari fyrir þeim en svo mörgum öðrum
uppástúngum her á þíngi; en mer vlrðlst það skylda hvers þíng-
manns a'b leggja fram það, er hann má, til þess ab uppástúngur
þingsins geti or'bi'b sem ljósastar og beinastar, sem faung eru á,
svo stjórnin ekki geti lá~ oss, að ver sðum 6greinilegir eður vitum
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ekki, hvað vi'tl viljum, og það ekki sízt nú, þegar þíngið er a() biðja
um löggjafarvald, því mer þætti það einkum nú næsta ólaglegt, ef
þínglð ekki gæti komíst a'tl einhverri níburstöðu Í máli þessu, svo
einhver mynd væri á, og vil eg þVÍ, að þíngi~ reyni það, sem þa'tl
bezt getur, víð stjérnarfrumvarpíð, þó það má ske megi skrímsli
heita. Skal mer því ekki taka sárt til, þó uppástúngur mínar falli,
ef annað skárra verður ofan á; einasta vildi eg óska þess, að þær
felli fyrir skynsamlegum ástæðum, því þá álít eg útför þeirra heíð-
arlega.

Hin helztu breytíngaratkvæði , er eg vildi bera fram, eru þessi:
§ 1. Óbreytt.
§ 2. Frá orðunum "þótt eigl" til enda gr. falli úr.
§ 3. Frumvarpsgreinin orNst svo : ,)Hreppstjórar í hverjum hreppi

skulu með 2 valinkunnum innanhreppsmönnum, sem þeir tiltaka,
gjöra uppástúngu um það, hverja - vegi álíta skuli þjöðveg! innan
takmarka hrepppsins og hverja sem auka vegi, og hafa þeir reglur
þær, sem standa í 2. gr., ser til hlíbsjénar. þessar uppástúngur
senda þeir sýslumanni, er með 2 tilteknum mönnum metur þær og
sendir síðan ásamt áliti sínu hlutaðeiganda amtrnanni, er ásamt 2
ráðaneytismdnnum leggur úrskurð á málið í heild sinni, og birtir
sÍ()an auglýsíngu um það til eptirbreytni fyrir alla þ;í, sem hlut eiga
a'tl mall",

§ 4. Fyrir frumv. 4. gr. komi ný grein, svo hljöðandi : "Sýslu-
maður skal á ári hverju ásamt 2 tilkvöddum mönnum gjöra ná-
kvæma uppástúngu, er hann innan janúarmanaðarloka sendir amt-
manni, um:

a, þær aðgjörðir, sem mest nauðsyn er á að fari fram næsta ár
vi~ vegi sýslunnar.

b, áætlun yfir kostnað þann, er til þess útheirntíst,
e, áætlun um, hve miklum kostnaði til vegabóta fært se a'tl jafna

niður á sýoluna hi~ næsta ár, eptir efnahag manna, ;írferN og
öðru ásigkomulagi. Þegar amtmaður hefir feíngtð þessar uppá-
stúngur og áætlanir úr öllum lögsagnarumdæmum í amtinu,
leggur hann með 2 tilkvöddum mönnum úrskurð á það, herjar
vegabætur skuli vinna í amtinu næsta sumar og hve mikið af
þeim kostnaði, sem þar til útheimtist, hvert lögsagnarumdæmi
skuli bera",

§ 5. Óbreytt.
§ 6. Vi() enda greinarinnar bætist:
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"Í þessu efni skulu sýslumenn og arntmenn hafa valinkunna
menn ser til raðaneytls, eins og fyrir er mælt í 3. og 4.
grein",

§ 7. Frá orðunum: "Svo er hann" til enda greinarinnar, falli
burt.

§ 8. Óbreytt.
§ 9. Í staðinn fyrir: "amtma~ur« komi: "sÝ:3I11ma~ur((.
§ 10. Frá orðunum: "Ef SYO stórir steinar", til enda greinar-

innar, falli burt.
§ 11. Frá orðunum: "Moldu þeirrl", til enda greinarinnar, falli

burt.
§ 12. Frumvarpsgreinin breytist samkvæmt uppastúngu nefnd-

arinnar.
§ 13. Falli burt.
§ 14. Óbreytt.
§ 15. Fyrir frumvarpsíns grein komi ný grein, SYO lútandi: "þá

upphæð til vegabóta svo vel þjóðvega sem aukavega, sem amtmaður
hefir ákYeN'ð (sjá breyt. uppást. víð § 4.) að lenda skuli á hverri sýslu,
skal sýslumaður með 2 tilteknum mönnum jafna niður á hina einstöku
hreppa sýslunnar, og hafa víð þá niðurjöfnun serlegt tillit til efnahags
hvers hrepps, sveitarþýngsla og annara aðlútandl astæðna. Síðan
grelðír hver hreppstjóri þá ákve~nu upphæð úr sveitarsjó~i samkvæmt
fyrirlagi hlutaðelganda sýslumanns.

Þyki einhverjum hreppstjóra, a~ á hrepp sinn se lagt of þúngt
vegabótagjald, má hann kæra þa~ fyrir amtmanni og færa rök fyrir;
og sker hann ásamt 2 tilkvöddum mönnum úr málinu.

Eíngínn, sem tekizt hefir á hendur vegab6taverk, á heimtíngu á
að fá borgun fullgreidda, fyr en búi'ð er að sanna með lögmætri
skoðunargjörð, að verkið se svo af hendi leyst eins og áskili'ð var.
En ef verkið er umfangsmikið, má smátt og smátt greiða borgunina
og allt að % hennar, eptir því sem verkinu skilar álei'ðis((.

§ 16. Falli burt.
§ 17. Frumv, greinin orðist svo: "Hreppstj6rar skulu með 2

eða fleiri tilkvöddum aðstoðanuönnum, samkvæmt reglum þeim, sem
gefnar eru í 5. gr., og eptir fyrirmælum hlutaðelganda sýslumanns,
láta framkvæma þau vegab6taverk innan hreppsins takmarka, sem af
amtmanni eru akveðíu",

§ 18. Falli burt.
§ 19. Í staðínn fyrir "amtma'ðuru komi "sýsluma'ður((.
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§ 20. Fellur burt,
§ 21. Frumvarpsgreinin falli í burt, en í staðinn komi: "Hrepp-

stjórinn með hinum tilteknu 2 mönnum ákveður þann tíma, á hverj-
um vegabótaverkið skal framkvæmast",

§ 22. Fellur burt.
§ 23. Fellur burt.
§ 24. Fellur bnrt.
§ 25. Fellur burt.
§ 26. Fyrir frumv. gremma komi ný grein, svo hljöbandí :

"Hreppstjórar skulu fyrir lok nóv.mán. ár hvert semja og senda sýslu-
manni greinilega skýrslu um allar þær vegabætur, er gjörbar hafa
verið í hreppnum, og :i hvern hátt þeim hefir veríb framgeingt, og
láta henni fylgja skýran reikníng yfir kostnað þann, sem til vegabót-
anna hefir þurft, og hvernig hann hefir verið greiddur. þeir skulu
enn fremur gefa sýslumanni líætlun um vegabætur þær, er gjörast ætti
næsta ár, og kostnað til þeirra".

Í stað 27. og 28. greinar frumvarpsins komi ný grein, svo
látandi: "Sýslumenn skulu hafa á hendi aðalumsjén yfir og abyrgð
á öllum vegabótum sýslunnar, skulu þeir innan loka jan. mán. senda
hlutabeíganda amtmanní skýrslu um vegabætur þær, er undanfarið ár
hafa verið framkvæmdar í sýslunni, ásamt reikníngum þeim, er þar
ao lúta; en amtmenn skulu árlega senda til démsmélastjdrnarréðsins
yfirlitsskýrslu yfir allar vegabætur þab ár í amtinu, og láta þar meb
fylgja hinar straxnefndu skýrslur frá sýslumönnunum".

§ 29. Ístao "jafnaoarsjóo amtsins" komi "hlutaoeiganda hrepps-
sjóo". Endir greinarinnar frá orðunum: "ef þjóðvegur" o. s. frv.,
falli burt.

§ 30. Óbreytt.
§ 31. Óbreytt.
Tala greinanna breytist eptir á~ursögou.
Menn geta á breytíngaratkvæbum þessum seo, að það, sem hefir

knúið mig til að koma fram meb þau, er, að mer ekki hefir getað
geojazt að því, hvernig útgjöldunum var komið fyrir í frumvarpinu,
því eg vil fyrir það fyrsta einga skylduvinnu, því hún er bæðí í sjálfri
ser á móti mínu geði, og svo getur hún komið næsta ójafnt niður
og hefir híngað til ekki vel gefizt; eg tek til dæmis bónda, bjarg-
álnamann með 7 eður 8 úngum börnum, sem hefir 3 eður 4 vinnu-
menn fyrir utan sjálfan sig, hann verður ao láta 4-5 menn til vinnu
eður þá 4 -5 dagsverk; en annar bóndi, sem á 100 --200 hndr, í
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jiir~1l og hefir eingan vinnumann, en er orMnn gamall, borgar ekki
neitt. Eg vil því leggja kostnaðinn á sveltasjéölna, þVÍ þannig kem-
ur hann jafnast niður, því hvergi er eins mikill jöfnuður á útgjöldum
eptir efnahag og ástandi manna, eins og í sveitarétsvörum innan
hrepps. þar á móti er mestur ójöfnu~ur í þessu gjaldi milli hrepp-
anna í sýslu hverri, og því ætlast eg til, að sýslumaðurinn með
mönnum þeim, er hann tekur ser til aðstoðar, taki tillit til sveitar-
þýngsla, efnahags og þvíumlíks, þegar jafna skal niður milli sveit-
anna. Nefndir þær, sem menn hafa stiingíð upp á, er eg hræddur
um 'yrM nokkuð vafnfngssamar, og ekki vil eg heldur láta sýslumann
eður amtmann einan um þetta, heldur vil eg reyna til al'l synda
milli skers og báru, með því að hreppstjórar, sýslumenn og amtmenn
tæki með ser menn til aðstoðar, menn, sem þeir sjálfir velja; virðist
mer þetta umstangs- og kostnaðarminnst, og skildist Iller ekki bet-
ur, en að hinn hæstvirti konúngsfulltrúi ekki væri þessu mjög mót-
fallinn.

Eg vona, að mönnum af þessu se ljóst, hver aðalstefna mín er,
og skal eg að öðru leyti ekki leingja umræðurnar með því, að tala
fyrir hverju einstöku breytíngaratkvæðí ; það er á þíngsins valdi,
hvernig þeim reíðlr .af víð atkvæðagrelðsluna.

P. Sigurðsson: Eg skal ekki verða margorður i máli þessu,
Af þeim mörgu umræðum, er þegar hafa farið fram í máli þessu,
hafa komíð fram, sem optar, margbreyttar skoðanir, en öllum virðist
mer koma saman í því eina, að brýna nauðsyn beri til þess að reyna
að endurbæta galla þá, sem eru á frumvarpi stjórnarinnar, því það
hefir þá galla, sem jafnvel hinn hæstvirti k01l'lÁngsfulltrúi játar að
hann ekki geti afsakað. Samt sem á~ur þótti mer hinn heíðraðí
þíngmaður Snæfellínga reiða of hátt til höggs, þegar hann í einni
svipan vill ónýta máli~ allt; því mer getur ekki fundist, að það se
að öllu stjórninni að kenna, þó frumvarp þetta ekki se víðunanlegt,
því mál þetta hefir fyrst verið rætt á embættismannafundinum, svo
á þíngí 1855, og svo búi~ gekk það til stjórnarinnar. Á þessu hefir
stjórnin byggt frumvarpið og lagt svo fyrir þetta þing, og þætti mer
það því meir en meðalminnkun fyrir þíngið, ef það ekki gæti teki~
málíð fyrir núna, þegar það aptur kemur frá stjórninni til þíngsins,
og gjört það víðunanlegt, því það má þó kalla innlent mál, og ætti
að vera þingmönnum kunnugt, þó eg reyndar eingan veginn geti
búizt víð, a~ máli~ verði þannig af hendi leyst, að ekki verði á því
misfellur, en þar fyrir finnst me.r ekki ástæ~a til a() fella malíð ; a~
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eg taki dæmi af málinu um alþínglskostnaðlnn, þá vildi einginn fella
það, þó misfellur væri lÍ, enda finnst mer eingin von á því fullkomnu,
allrasíst svona í byrjuninni, en þó a~ gallar yrbí á, og þeir, ef t.il
"ill, ekki allfáir, geta menn lagað þetta eptir hendinni smátt og
smátt, og virðíst mlkíð unnið þá þegar, er menn geta sagt, að
málið hafi þokazt eitthvað af stað til hins betra. Menn hafa viljað
gj1ira líti~ úr því a~ hafa nefndir, og hefir hinn heiðraði varaforseti
svarað þVÍ, með því a~ taka þa~ fram, a~ á~ur hafa menn ekki haft
nefndir, en umsjón vegabóta heyrt undir einvaldsstjörn, og sjá þó
menn, hvað vel hefir geíngið, en það er skoðun min og hins heíbr-
aða þingmanns Mýrasýslu, a~ nefndir þessar eigi að vera sem ein-
faldastar og óbrotnastar; en að þær se viðhafðar, virðist mer nauð-
synlegt, þff það er þó ekki ómögulegt, að bæði sýslumaður og amt-
maður verði danskir, og þykir mer þá tvísýnt, að þeim takist "el
"i~ vegabæturnar okkar, þó ekki væri meira en segja fyrir, hvernig
ætti a~ kasta steini úr götu. Mer þykir það einnig a~ frumvarp-
inu, a~ bæN hefir það gjört rá~ fyrir of litlu fe til þjóðvegabéta,
og einnig jafnað niður kostnaðinum óhönduglega, því mer virðlat
mesti partur fjárins ætlaður til aukavega, og verður þó mesti partur
veganna her á landi a~ reiknast til þjóðvega. Ver~ eg því að
vera á máli hins heíðraba þíngmanns Mýrasýslu, einkum hvað það
snertir, að meira fe se ætlað til þjdðveganna. Hvað það snertir
a~ leggja eitt dagsverk á hvern verk færan mann, þá finnst mer
það eitthvað hið líklegasta, því þar með fæst þó einhver viss gjald-
stofn; en þyki hann of hár, þá er a~ minnka hann, ef menn vilja
stínga upp á því, og þó vera kunni, a~ með þessu fyrirkomulagi
verði jöfnnðurínn ekki sem beztur, þá geta menn vm nlðurjöfnun
aukaútsvarsins tekiÐ tillit til þess, hverjir harðast hafa orðið úti
með vegabötakostnaðínn, eins og aðrar ástæður manna eru þá tekn-
ar til yfirvegunar, og virðist mer þetta betra, en að jafna þess-
um kostnaðí niður án nokkurrar reglu og eptir hugmyndum rett af
handahófi, og þó má ske eptir ólíkri skoðun í hverjum hrepp. A~-
alstefna máls þessa er sú a~ bæta vegina, og því næst kemur þá
spursmalíð um, hvaðan skuli taka fe til þess, en mer finnst þá, að
ekki væri af vegi að komast að því, hve stórkostlegar þessar vega-
bætur ætti a~ verða ; því eptir því sem þær yrðí stórkostlegri, þyrfti
meira fe, og varla gjöra menn þó rá~ fyrir vagnbrautum ; vil eg því
geyma mer rett til að koma fram með breytíngaratkvæðí í þessa
stefnu, hvað breiðir vegir her ætttað vera. A~ Ö~~l1 leyti er eg
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að mestu leyti á máli hins hefðraða þíngmanns Mýrasýslu. Í breyt-
Ingaratkvæðum hins heiðraða þíngmanns Strandasýslu get eg ekki
enn þ:i :ítta~ mig, en mer vírðíst hann nokkuð opt nefna sýslumann
og amtmann; mer heyrist hann vilja hafa þá einvalda yfir vegunum,
eins og veríb hefir, en það vil eg ekki, ef hann ætlast til, al'l vega-
bótagjaldi se jafnað niður líkt og aukaútsvörum, því til þess starfa
eru bæöl hreppa- og sýslunefndir öldúngis nauðsynlegar , því þess
konar niðurjöfnun er mikið vandaverk, og svo álít eg þessu fe eigi
ekki a'b vera sleingt saman víð fátækra fe.

H. Kr. Friðriksson: Eg ætla mí ekki a~ tala mlkið ; mer finnst
þegar töluvert komið, og ekki sízt breytíngaratkvæðln ; eg get ekki
heldur se~, að það se hægt að fá nokkra heild úr þeim, og verð
eg að fallast á breytíngaratkvæðí hins heiðraðu varaþíngmanns
Bnæfellínga, þó það se nokkuð sjaldan, a'ð okkur komi svo vel
saman. Eg veit ekki heldur, hvar það ætlar a'ð lenda með þessi
breytíngaratkvæðí ; nú lítur svo út, a'ð þau se orðin nokkuð á annað
hundrab ; þau voru þó ekki nema 40, þegar fyrst var farið að ræða
þetta mál, og þykir mer þetta gól'l viðkoma. Hvað le ingi sem þetta
mál er rætt og ráMl'l, skal þó einginn láta ser detta í hug, a'ð hann
finni ekki eitthvað eptir á, sem honum þyki ábótavant, eða einhverja
ákvör'ðun vanta, og það er ávallt vlð slíku að búast í lagaboði um
svo vandasamt málefni. Eg þarf ekki að fara leingra en til vega-
bótalaga Noregsmanna, er eg hefi nú fyrir mer, til að sannfærast
þegar um, hversu mikið vantar í frumvarp þetta, til þess al'lþa'ð
megi heita lagaboð, og hver af þeim þíngmönnum, sem vildi lesa þau,
mundi sannfærast um, að oss vantaði marga ákvör~un, sem þó seinna
meir mundi finnast nauðsynleg. Eg get með eingu móti fundið,
hvernig ön þessi breytíngaratkvæðl verðl skeytt saman vil'l nefndara-
liti'ð og frumvarp stjórnarinnar, og finnst mer því vera ástæða fyrir
þínglð að fallast á breytíngaratkvæði hins hefðraða varaþíngrnanns
Snæfellínga. þa'ð væri miklu betra, að bíða í 2 ár eptir frumvarpi,
því að þá mætti vonast eptir þeim lögum, sem una mætti vi'ð í
nokkur ár. En eg vil þó til vonar og vara gjöra nokkrar athuga-
semdir um breytíngaratkvæðí hins háttvirta varaforseta og hins heíðr-
aða þíngmanns Mýra manna ; varaforseti vill skjóta inn nýrri grein
eptir 2. gr., og þfngrnaðurínn úr Mýrasýslu vill setja inn nýja grein
á eptir 3. gr. í nefndarálitinu, sem hljó'ðar um sýslunefndir til að sjá mn
vegabætur ; eg ímynda mer, að bezt væri, a'ð þessir nefndarmenn væri
sínn úr hverjum hreppi, en þar mundi fram koma sama öhagræðíð og
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vant er, nefnilega kostnaðurinn, Því eg að minnsta kosti fyrir mitt
leyti get ekki búizt víb, að nefndarmenn yilji takast þessi störf á
hendur, nema þeir fái eitthvert endurgjald. Ver getum t. a. rn, í-
myndað OS8, að þessir nefndarmenn værl sinn úr hverjum hluta
sýslunnar, og þeir eiga nú að fara á fund til sýslumanns og
það lánga leíð ; og því verra verður þetta og kostnaðarmeira eptir
uppástúngu þíngmanns Mýrarnanna, þar sem allir formenn hrepps-
nefndanna ætti að sækja þenna sýslunefndarfund ; því það er þó auð-
se'b, a'b því fleiri sem starfa a'b þessu, því meiri verður kostnaður-
inn, og allir "iljum ver þó óska, a'b kostnaðurinn verði sem minnstur,
enda er þab eðli allra þess konar nefnda, ab þær eigi fái neina borg-
un fyrir starfa sinn; eg vil því stínga upp á, a'b menn láti ser nú
nægja með hreppsnefnd einúngis; mer finnst það vera nóg. Hinn
huttvírtí varaforseti hefir viljað skjóta inn nýjum greinum milli 2. og
3. gr. frumvarpsins, um sýslunefndlr , en mer finnst upp.ístúngur

hans lángtum of margbrotnar. og þeim ekki sem bezt hagað, En
eg skal ekki tala meira um þab, en einúngis geta þess, að eg ætla
mer að gjöra nokkur breytíngaratkvæði, og er það þ,í í fyrsta Ingi
við 2. gr. frumvarps stjórnarinnar, her um bil á þessa leíb : "þjó'b"egir
eru allir fjallvegir og vegir yfir þverar sýslur, án þess það se kirkju-
vegir eða sveitavegir millum bæja{{, Mer finnst betra, al'l þjó'bveg-
ir se fastakveðnlr í eitt skipti fyrir öll, heldur en að þa'b se
gjilrt á hverju ári, og það ætti því a'b taka þetta skýrara fram,
og því vll eg bæta vi'b enda 3 greinar: "og skal sú ákvdrðun
standa óbreytt að minnsta kosti um 10 ár"; mer finnst sýslunefnd-
irnar vera öldúngis óþarfar, en hreppsnefndirnar eintómar nægja; allir
veglr eru þó í einhverjum hrepp, og mer þykir líklegt, þó sýslunefnd-
ir væri, að t, a. m, nefndarmaðurinn frá Grindavík ætti ekki að hafa
umsjén með vegunum upp í Hvalíjarbarbntnl, og þó vilja þessir menn,
sem með breytíngaratkvæNn koma, láta nefndarmenn vera úr ýmsum
,íttum sýslunnar, og finnst mer því uppástúngan um þessa tvístruðu
sýslunefnd öldúngis þýMngarlaus. Eg vil því skjóta inn nýrri grein
á eptir hinni 2. f frumvarpinu her um bil svona: "Í hverjum hrepp
skal vera 3 manna nefnd, er kosin se af búendum hreppsins á mann-
talsþíngum, og fari 1. hinn elsti fni á ári hverju, en hin.ir fyrst-
kosnu eptir samkomulagi, og komi þeir ser eigi saman, hver frá skuli
fara, þá skal hlutkesti raða, Hreppsnefndir þessar skulu hafa um-
sjón og framkvæmdir allra vegabóta í hreppnum". Og 4. grein yrði
þ,í her um bil svona: "Hreppsnefndirnar skulu innan loka október-
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manabar gefa sýslumanni greinilegar skýrslur um vegabætur þær, er
þeim þykir gjöra þurfi á næsta ári, hver í sínum hrepp, og hver
kostnaður muni til þeirra verða, bæði Ii aðalvegum og auka vegum ;
sker þá sýslumaður úr, hverja aukavegi bæta skuli, en sendir skýrsl-
urnar um aðalvegina ásamt áliti sínu amtrnannl til úrskurðar", Hið
annað atrlðl, er eg vildi minnast lí, er það, hvernig kostnaðinum
skuli jafnað niður. Hinn heiðraði framsögumaður hefir þó orðið að
sjá, að gjaldið til vegabritanna muni þó vera of lítið, en hann "iII
hjálpa ser út úr þessu, með því að segja, að alla vegi eigi ekki að
gjöra og bæta á einu ári; en þó það væri nú smátt og smátt, sem
vcgirnir yrðí bættir, þá þykir mer líklegt, að hann sjái, að þetta gjald
hrökkur ekki til þess, einúngis að halda vegunum við, eins og þeir
nú eru, auk heldur til að bæta þá. Hinn h.íttvírt! konúngsfulltrúi
talaði á þ/i leið, að þótt uppástúnga stjórnarinnar um kostnaðinn væri
eigi alls kostar næg, þá- væri þó bezt að halda því, og þab mætti
mega laga þetta í hendi ser; þetta finnst mer nú nokkuð undarlegt;
IJler finnst þó, að það, sem er rángt, eigi 110 lagfæra þegar í upp-
hafi, ef menn sjá þao á annað borð ; en þegar eitthvað er Iögboðíð,
þá er ekkert lagaleyfi fyrir þessari lagfæríngu í hendi ser, og eg í-
mynda mer, að það se margir, sem ekki væri fúsir a'l>fylgja þessari
lagfæríngu, sem, ef til vill, væri móti öllum lögum. Eg vil nú helzt
halla mer að uppástúngu hins heíðraða þingmanns Mýramanna að
hugsunlnnl til; llIer finnst það rett, að í stað skylduvínnunnar, sem
hefir verið, se dagsverkio borgað me~ vissu gjaldi. En þetta mundi
þó vera mjög tilfinnanlegt, þar sem margir verkfærir menn væri hjá
sama bónda, ef gjalda skyldi heilt dagsverk fyrir hvern karlmann frá
18 _. 50 ára; eg vil nú setja t. a. m, átta, og sá bóndi gyldi þá 8
rdl.; þá yr~i og mikill munur á gjaldinu til vegabótanna og því, sem
nefndin stakk upp á; þetta yrði meir en 12,000 dalir; eg vil nú fara
meðalvegínn, og ao menn gjaldi hálft dagsverk fyrir hvern karlmann;
með þvf móti mætti þó smátt og smátt vinna töluvert ao vegabötum.
Ab ö~ru leyti þykir nJer sanngjarnt, að bóndi, sem búio hefir í 20
eoa 30 ár í einum og sama hrepp og á hvcrju ári borgað til vega-
bóta, að hann eptir þann tíma sleppi hjá þessu gjaldi; því er eg
öldúngls á móti endanum á greininni um hi~ frIviljuga gjald; ann-
aðhvort er að sleppa því jl~ öllu, eða ao halda skyldunni a~ öllu.
Eg ímynda mer nú, ao þegar breytíngaratkvæðln koma fram, muni
hitt geta lagazt, einkum eptir breytfngaratkvæðum hins háttvirta
varaforseta og hinna annara tveggja þingmanna. En þa~ mega
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menn þó vera vissir um, a~ það verður aldrei alveg gallalaust, og
eg vildi þvi heldur ráða þínginu til, a~ bíða í tvö ár til, og reyna.
til a~ flÍ þá almennileg vegabótalög.

St. Jónsson: Þa~ var einkum ein uppasninga, sem eg vildi
fara fáeinum orðum um, það var nefnilega uppástúnga hins hefðraða
þíngmanns Snæfellínga, að bezt mundi, að þetta mál felli öldúngís

mí í þetta skipti; en eg vona nú, að ekki takist svo óheppiIega til;
eg get ekki skilið, hvað það gæti geingið betur lÍ næsta þíngi. Ef
ekki er hægt að gjöra neitt úr stjórnarfrumvarpinu núna, þá ;Í eg
ekki víst, að stjórnin eigi hægra með að leggja þa'6 frumvarp fyrir
næsta þíng, sem betra væri, og eg er hræddur um, að stjórnin geti
ekki feíngíð neitt árei'6anlegt út úr þessu samsnllí. Eg get ekki se'tl,
að stjórnin verði færari um a'tl búa til frumvarp, þó hún fái að SjlL
þær mörgu ræður og mörgu og marg breyttu breytíngaratkvæðí, sem
fram eru komin við þetta mal; eg held hún fræðist líti'6 á þeim
sumum; og ef menn vilja fella málið, þá vil eg heldur stínga upp
á, a'ð mönnum gæfist kostur á, að semja heldur frumvarp í landinu
sjálfu, en ao heimta það a'6 stjórninni. Hinn heiðraði þíngmaður
Reykvíkinga verður að virða nefndinni til verkunar, þó hún se ekki
eins lesin og hann, þar sem hann er að benda á norsku vegalögin,
en hann kom þó ekki með neitt rir þessum lögum. Þa~ er undar-
legt, þar sem hann er að tala um, a'tl aðgreina skuli þjó'tlvegi og
aukavegi á hverju ári, þegar það þó er auðskilið á frumvarpinu og
nefndaráIitinu, a'6 sömu skulu vera þjó'6vegir sem verið hafa, og það
þarf ekki opt a'ð ákveða, hvab eru þjöðveglr og aukavegir. En ef
a'b brýna nauðsyn skyldi bera til a'tl leggja nýja vegi, þá geta sýslu-
menn og hreppstjórar ákveM'tI, hvar þá skuli leggja og hvers konar
veglr það skuli "Vera. Mer sýnist það vera óþarfi a'tl gjöra mlkíð
skraf út úr slíku. Mer finnst þa'6 þvi betra, að reyna a'tl komast
a'tl einhverri níðurstöðu, eptir þessu frumvarpi, nefndaráliti og öllum
breytíngaratkvæðunum, en a'6 fella málið með öllu á þessu þíngí.

J. Sigurðsson: Eg hugsaði aldrei til þess, að mínar uppá-
suingur yr'ði öldúngis gallalausar, því það er vandaverk a'6 Ma til
lög, svo að ekkert veiði a'6 þeim fundið, og þeir hafa ekki getað
það, sem hafa kann ske verið nokkuð skár að ser; en mer er það
þó sönn ánægja, a'6 sumir þíngmenn, og það sá hátt virti framsögu-
maður og líka varfo'fseti hafa heldur gjört að breytingu mínnígöð-
an róm, og lofað að taka hana til yfirvegunar ; aptur furðaði mig á því
mikla breytfngaratkvæbí hins háttvirta þíngmanns Snæfellínga, og
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þíngmaður Reykjavíkur var líka á því máli, að fleygja þessu máli
nú, en fullbyggja þa~ aptur á næsta þíngi. þessir menn hafa mikið
vantraust á þessu þíngi ; en þfngi~ 1859 er næstum því almáttugt
í þeirra augum, að það á a~ krapta því, sem þessu er öldúngis of
vaxið. Frumvarpið, sem lagt yrN fyrir það þíng, gæti aldrei orðið
fremur sprottið af íslenzkri rót, en þetta frumvarp er; því það er
byggt á tillögum alþíngís 1855, og frumvarpi frá embættismanna-
fundinum 1841. Sá heiðarlegi þíngmaður Snæfellsnessýslu bar mel'
:í brýn, a~ eg vildi sleingja æmum kostnaði upp á jafnaðarsjéðlnn,
og mer væri ós:írt um að leggja gjald á menn til hans, núna orðið,
en hann hermir ekki þetta rett, því eg stakk ekki upp á neinu
gjaldi írá jafnabarsjóðnum utan þvi, sem bæði stjörnarfrumvarpíð
og nefndin hafði sett, og eg hefði gjarnan getað þáð að losast víð
þetta gjald, ef mönnum sýndist, að hitt gjaldið gæti dugað. Líka
skyldi eg gjarnan fallast á breytíngaratkvæðl þíngmanns Reykvík-
ínga, að ekki væri lagt nema hálfs dals gjald á hvern verkfæran mann,
ef vegirnir gæti með því náð nokkurri umbót, en af því að eg vildi
hlynna að því áformi, að þeir yr'ði betraðir. þá þorði eg ekki að
stínga upp á því, að minnka álögukostna'ðinn, og af sama anda var
það, a~ eg vildi reyna til að draga inn undir þenna sama lwstnað
þá öldúnga, sem væri efnugir og Iifði af launum eða jarðeignum,
því þegar þeir hafa gó~ kjör og sitja sem aðrar hetjur í heraM,
veit eg til, að þeir eru fúsir að styðja að nauðsynlegum föðnrlands-
umbótum, og eiga líka að gjöra það, en því þorbí eg ekki annað,
en hafa tillag þeirra frfviljugt, að sumir þessir gömlu menn kunna
að lifa víð lítið, og þá gefa þeir lítið, og þá geingur veganefndin.
eða sýslumaður lint eptir því. Ekki get eg fallizt á uppasningu
þíngmannsins úr Strandasýslu, því hann vill láta jafna öllum þess-
um vegabötakostnabl á landsbúa eptir þessari reglulausu aðferð, með
takmarkalausum aukaútsvörum, sem hreppstjórar, sýslumenn og amt-
menn skulu Ma til, því þó þeir eigi að kjósa menn með ser til
þessa, þá munu þeir hafa vit á þvi, að taka þá menn, sem kunna
að álylda það, sem höfOíngjar heiða, -og fer þá vel, þegar eins ná-
kvæmir og kunnugir höfðíngjar eiga hlut að þessu, sem þíngrnaður
Rángvellínga sagði, að sýslumaðurinn er danskur, amtmaðurinu er
danskur, og þá mun ráðherrann verða danskur, og minnir mig,
að þínginaður Strandasýslu kæmist einu sinni til haus með
uppástúnguna; líka fylgði himni fjöldi af ákvörðunum Ulll úr-
skurði yfir þeim klögun um , sem kynni a'ð koma um auksút-
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svonn. þetta þykir mer nú betra að geta ferðazt allt saman. þ;i
vildi þingmaður Reykvfkínga hafa þá reglu, a~ einn skyldi á ári
hverju víkja burt úr veganefndtnnl, en eg vildi heldur komast hjá
þeirri fyrirhöfn, a~ verða a~ sækja úrskurði í gegnum ön yfirvöldin
og sí'bast út til ráðherranna í Danmörk, til að geta rekið manninn
burt úr nefndinni, þegar hann vill ekki fara, eins og eg heyri a~
hafi átt ser stað her í Reykjavík. Sami þingmaður kvartaði um, a~
eg hef'bi ekki ætlað nefndarmönnum neitt endurgjald fyrir að ferð-
ast til sýslumanns á haustin, en það er eitt, sem fylgir af umsjón
þeirra ,-io vegabætur, og. fyrir það eiga þeir sjálfir að vera lausir
vi'b vegabótagjald fyrir sig og sína; annars hafa ekki hreppstjérar
talið eptir ser að finna sýslumann sinn kauplaust stöku sinnum, og
get eg þá ekki talið það eptir þessum heldur.

Forseti: Eg þykist vera sannfærour um, a'b margir hinna hátt-
virtu þíngmanna eru mer samdóma í, a~ nauðsynlegt se a~ halda
umræðunum í þessu máli sem mest vi'ba~alatri'bin, því eptir þeirri
stefnu sem máli~ hefir tekið gæti umræðumar orðíð leingri, en mál-
io sjálft hefbí gagn af, ef ætti að fara út í hvert einstakt breytíng-
aratkvæðí, sem npp er borið, auk margs annars. Mer sýnist her
vera 2 atríðín hin verulegustu, annað um tilhögun á umsjón veg-
anna, en hitt um kostnaðinn til vegabótanna, hversu hann skuli á leggja.
þótt breytíngaratltvæðín se mörg, held eg ekki þurfi að verða nein
serleg vandræði IÍr þeim, þegar menn eru Mnir að koma ser nlður
á, hvernig þessi tvö höfubatrlðl skuli vera. En a~ öðm leyti er það
ekki þinginu a'b kenna, þó vafníngar verði á, og mörgum þyki at-
kvæbagreíðslan kvíbvænleg, þar sem svo margar nppastúngur koma
fram eins og her, heldur er þetta þíngsköpum vorum að kenna, sem
ver getum ekki breytt, og einkum því, a~ atkvæðagreiðslan er ein-
föld, svo eiginlega má eingu skeika, ef vel lí að fara. En eptir því
sem her hagar til í þessu mali, þá hefi eg göða von nm, n~ allt
jafni sig, ef a'b nefndin og uppastúngumenn allir ætti fund með ser
eptir undlrbtinfngsumræðuna, og kæmi ser þar saman um þá stefnu,
sem þeir vildi helzt halda fram í málinu.

M. Andrcsson: Eg ætlaði einmitt að tala i sömu stefnu og
hinn háttvirti forseti, því ef þessu færi fram, gæt! umræðan geingi'b
til sólarlags, og ver værum þó ekki lelngra komnir. En a~ ö'bru
leyti get eg ómögulega fellt mig víð, ab gjöra mál þetta a~ eingu.
~Ier sýnist, a'b þegar mönnum ekki kemur saman, þ:i verbl þeir n't>
reyna til a~ lagfæra, og eg ímynda mer, að þegar menn eru Mnir
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að bera sig saman um hi'b helzta, þá komist menn þó a'b einhverri
niðurstöðu ; hitt álít eg vanvirðu fyrir þíngi'b - ef eg mætti svo
segja --, að biðja um vegabótalög 1855 og taka þá fram undir-
stöðuatríðín, og nú, þegar frumvarp er komið, a'b geta þá ekki lagað
þa'b svo, að það s~ brúkanlegt. Eg vona, a'b betur takist til, þegar
menn eru búnir a'b jafna sig.

Á. Einarsson: þa'b lítur ekki byrlega út með það, a'b þíng-
mönnum ætli a'b geðjast a'b breytíngaratkvæ'bum mínum] en eg "ii
samt, a'b þau komist undir álit þj6'barinnar; það hefir á'bur farið líkt
fyrir breytingaratkvæðum mínum, nl. þegar h~r á þíngi var verið að
ræða alþínglskostnaðarmaílð ; þau voru felld fyrst, en komust að síÐ-
ar, og eins getur farið mí með þessi. Hinn luittvlrtl varaforseti
vitnaði til klá'banefndanna, sem bæði hefði verið settar og væri í
rá'bi a'b setja; en hvernig eru þær kosnar, nema eins og eg vil ab
s~ gjört her? Hann vill þó bora inn sínurn margbrotnu nefndum,
en eg er hræddur nm, a'b þær flæðl á hinu sama skeri, sem sýslu-
nefndir hans í sveitastjórnarmálinu, að þær verði höfuðlausar, og
hið síðasta úrskurðarvald liggur undir einveldi amtmanns, sem vara-
forseta þótti þó ósamkvæmt með rf'ttu f hinu á'bur umgetna máli.
Eg get ekki skilið í því, að menn þurfi að óttast fyrir því, a'b þó
embættismenn veldi menn ser til niðaneytls í þessu máli, að þeir
veldi þá lakar, en faung væri á, allrahelzt ef því verður framgeingt,
sem hinn heíðraði varaforseti hefir sningíð upp á, a'b a'bgjör'bir
þeirra væri auglýstar í blöðunum, og þykir mer þa'b ágæt uppástúnga.
Hinum hei'bra'baþíngmanni Mýrasýslu þótti eg fara of lángt í máli
þessu, með því eg færi til Danmerkur; en eg verð að bi'bja hann
a'b lesa 28. gr. í stjórnarfrumvarpinu, og mun hann þá finna, að
þetta er ekki neitt nýtt frá mer, heldur stendur það í frumvarpinu;
en því víldl eg eigi breyta eður fella úr, því eg þóttist hafa breytt
nógu samt; eg hefi einmitt fært uppástúnguna til, úr þeirri grein, er
hún stó'b f, en eg man ekki til, a'b þíngmaðurínn hafi heldur tekið
hana burt með breytíngaratkvæðum sínum, enda er þetta ekki nýtt,
og þó skýrslur se sendar stjórninni, getur þa'b ekki haft neinar illar
aflelðfngar, heldur einmitt gó'bar. Ef þíngmenn hafa ekki skllíð
dæmíb, sem eg tók aðan, um ójöfnu'b þann, er fylgir uppdeningu
hans, þá gæti eg nefnt miklu fleiri dæmi, ef eg vildi, 1. a. m. em-
bættísmaðurlnn, sem hefðí 2000 rdl, laun, og sjávarbóndinn, sem
hefN mikla útvegi, þeir geta korníst hjá öllu vegabótagjaldi, ef þeir
halda eingan vinnumann, heldur a'b eins kaupamann. Eg skal ann-

519



ars ekki halda leingri varnarræðu fyrir breytíngaratkvæðum mínum,
eg legg þau á þíngsins vald, og fyrir augu þjóðarinnar.

G. Einarsson: Eg hugsa mer ekki svo hátt ab geta jafnað
mál manna í þessu efni; þó vil eg með orðum þeim, er eg nú tala,
reyna til a~ sýni}. fram lí það, að þíngmaður Strandasýslu og vara-
forseti fara baðir í sömu áttina með uppástúngur sínar, svo mer
virðast þær vera eins og systur, sem haldast í hendur. Þíngmaður
Strandasýslu byrjar frá hinu lága, frá hreppunum, og heldur svo
áfram npp eptir til amtmannanna, hann lætur hreppstjórann taka 2
ráðuneytlsmenn með ser, sýslumann 2, amtmann 2. Me~ þessu
kemur þá nefnd ekki ólík þeirri, er vamforseti stíngur upp á, en
miklu auðveldari víðfrings, og með meiri sarnkværnní frá hinu neðsta
stígl til hins efsta. Vamforseti kann að segja, að nefndin se ekki
formlega sett, eptir uppástringu þíngmanns Strandasýslu; en eg segi
aptur, a~ þessi tilhögun se eðlilegt framhald af því, sem nú víð
geingst, og miði til hins sama og varaforseti vill koma fram; þar
a~ auki er þess a~ gæta, að þessi tilhögun hverfur af sjálfu ser,
komist sveitastjórnarmálið einhvern tíma í kríng; en getur notazt á
meðan, og spillir ekkert fyrir, að þessu máli verði til lykta rá~i~ á
sínum tíma, og þá koma hinar kosnu nefndir í stað hinna. Ímilli-
tí~ býst þjóNn undir hina nýju tilhögun vlð sveitastjórnina.

Hvað hinu öðru atriði málsins víð víkur, kostnaðinum til
vegabótanna og niðurjöfnun hans, þá fara báðir hinir heiðruðu
þíngmenn í líka átt, en mer finnst þó uppástringa þíngmanns
Strandasýslu vera miklu auðveldari og hafa miklu færri ann-
marka með ser í framkvæmdinni. Vi~ hana komast menn hjá öllu
umstangi, deilum og enda málarekstrí, er skylduvinnan kann að hafa
í för með ser. Með henni verður jöfnuðurlnn á ritsvörunum miklu
meiri yfir höfuð ao tala og að því skapi léttarl, Eg verð því að
vera á því máli, a'6 uppastúnga þíngmanns Strandasýslu se sú heppi-
legasta og aðgetngílegasta af öllum þeim, sem komnar ern, og eg
mun á sínum tíma gefa henni mitt atkvæði.

J. Sigurðsson: Allir þessir kostir, sem sá heiðarlegi þingmað-
ur, 'sem nú settist niður, tók nú fram, voru eingan veginn að þakka
uppástúngu þíngmannsins úr Strandasýslu, Því þeir voru allir komnir
.iður fram á þíngi her með uppástúngu minni, og veit eg, a~ þing-
maðurinn hefir heyrt hana, og þó lofar hann hana ekki, en því hleyp-
ur hann yfir alla ókostina, sem eru við uppástúngu þíngmannsins IÍr
8tl'ilndasýolu, eður skal hann halda, að einginn sjái þlí, þar sem ó-
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kunnug og einráð yfirvöld, sýslumaður og hreppstjóri, eiga að leggja
vegabötakostnaðinn á menn eins og aukaútsvar, svona út í bláinn,
eptir eigin velþóknun, en eingri reglu, og má svo búast víð sífelld-
um kvörtunum og klögunum, og verður hún svo a~ vera ab byggja
reglur og lög um þess háttar? Þa~ er þó gott vi~ mína uppástúngu, a~
hún gjörir lögin styttri og öbrotnarl, setur einfalda og fasta reglu, en
fyrirbyggir allar sektir og klaganir og úrskurði, því vinnusvik eða óhlý~ni
eða rángt álag getur ekki átt ser stað, þar eptir vissri reglu er a~
gánga, nema ef einhver trássaðís] við að gjalda sitt vissa tillag, og tekur
þá sýslumaður það sjálfsagt hjá honum lögtaki, eins og aðra vitaskuld.

E. Ó Kuld: Eg ætlaði ekki a~ taka optar til máls, því eg
hugsaði, a~ ef ræða ætti þetta mál í dag þangað til feingist einhver
heild út úr þVÍ, eg segi einhver, því aldrei mun fást góð, þYí síður
fullkomin heild úr þVÍ, þá yrði eg að áskilja mer svo mörg breyt-
fngaratkvæðí, að þau mundi fylla tvö hundrubín, og þá mundi eigi
verða nógur tími til hins 12. þ. m. til a~ ljúka af þessu máli, því
eg get ekki Yeri~ eins vongóður um þess farsællegu endalykt, eins
og hinn háttvirti forseti var. En eg finn mig neyddan til, sjálfs
mín vegna, a~ svara nokkrum orðum í ræðum 3 þíngmanna, nefni-
lega hins heíðraða þíngmanns Rángárvallasýslu, hins heíðraða þíng-
manns Mýramanna og hins beiðraða þíngmanns Eyfirðfnga. Ef hinn
heíðraðí þíngmaður Eyfírðínga hefir dregið það út úr orðum mínum,
að eg vildi fella mallð, þá hefir hann mlsskílíð mig hraparlega, sem
honum er þó sannarlega mjög ótamt; hann fann og a~ breytíngum
hins helðraða varaþíngmanns Reykvfkínga, og færði ab honum fyrir
það, a'b hann hefði haft fyrir ser hin norsku vegabótalög og afsakaðí
nefndina með því, að hún hefði ei haft þá bók fyrir ser, sem þíng-
maður Reykvíkínga vísaði til, þá verb eg að segja honum, að ef
þíngmaður Reykvíkínga gat notað þessa bók, þá gat nefnfdin haft
hana líka, því bókin, sem lögin ern í, er eign alþíngis. Hinn sami
heiðraði þingmaður áleit, að það væri betra, að Líta menn í landinu
sjálfu semja vegabótalög, án þess þau væri lög~ fyrir alþíngi (St.
Jónsson: Nei, nei!); en hvernig ætlast hann til að slík lög fái laga-
gildi? Hinn heiðraði þingmaður Mýrarnanna sagðí, a~ eg bæri mik-
i~ traust til þíngsins 1859, já að vísu, en þó ekkert oftraust, því
hann veit þó, að þíngtíminn er nú á enda, og það, sem hann er
leingdur um, er að álíta sem tóma nabargjöf, og því höfum ver eing-
an tíma ne næði til að ræða rnalíb eins ítarlega og þarf; en 1859
gæti verið allt öðru máli a~ gegna, og því finnst mer það auðsætt,
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ef það er ekki tómur mótþrói af honum, a'b honum verour nO skilj-
ast, ab í þessu liggi ekki neitt oftraust hjá mer á alþíng! 1859; það
hefir og þann kost "io sig, að þá gæti uppástúngur hans komizt að
hjá nefndinni, og þær munu þó ekki svo ónýtar, að Mn gæti eigi
haft af þeim eitthvert gagn. Hinn sami þíngrnaður vill Snúa frum-
varpi stjórnarinnar þannig ,·io,ao gjaldið úr [afnabarsjóðunum gángi
til aukaveganna ; en mco þessu fyrirkomulagi verða þeir langtum
dýrari en þjóovegirnir, því öll fyrirtæki verba miklu kostnaðarsamari,
sem borguð eru IÍr opinberum sjóN; þess ern 6tal dæmi, þó ekki
se góo. Hinn heiðraði þíngmabur Rángæínga bar mer líka á brýn,
ao eg vildi fella malíð ; en má eg segja honum: hví ser hann flísina
f auga bróður síns, en gætir eigi a'b bjálkanum, sem er í hans eigin
auga? Eg hefi komið með mínar uppdeningur einmitt til þess að
máIio ekki falli, en þtngmaðurlun hefir með breytingaratkvæðum sín-
um, því hann er ao minnsta kosti fóstri breytfngatkvæðanna, sem sessu-
nautur hans hefir korníð fram mco -, því beggja þessara þíngmanna
nöfn standa her prentuð undir breytíngaratkvæðunum -, verið óbein-
línis orsök til þess, a'b málio er nú orMo verra víðfríngs en sveita-
stj6rnarmáli'ð forðum, því allur þessi fjöldi breytfngaratkvæða miðar
til þess ao koma því í sömu gröfina, og hvort mun þá ei óhætt, að
telja það fallið ? .

J. Guðmundsson: Áour en umræðunum er slítlð, ætla eg ao
áskilja mer nokkrar breytíngar á breytingaratkvæðum sjálfs mín,
og undlrbreytíngaratkvæðí vlð uppásttingu þeirra, þíngmannsins úr
Rángarva l1a- og Mýrasýslu.
A. Vio breytingaratkv. sjálfs mín:

Nr: 2. a, á eptir orbin : "umsjón og framkvæmd allra vegabéta",
bætist inn í: "svo skulu þær og ákveba allan kostnað
til vegabóta og niðurjafna honum (eptir því sem seg-
ir. o. s. frv.).

- 2. b, eptir orðin: "kosnir til 3 ára á manntalsþíngum" bæt-
ist inn í: "einn í hverjum hrepp".

Nr. 15. breytist þannig á eptir "ao greiða": "skal hin sama hrepps-
nefnd, sem jafnar niður aukaútsvörum til sveitar, niður
jafna", o, s. frv.

fl. vrs uppástúngur Páls Sigurðssonar og J6ns Bigurðssonar.
1. ao hin nýja 4. gr., sem upp á er stúnglð, verðl 3. gr., og verði

þar vio bætt þessum viðaukar "þessir sýsfunefndarmcnll skulu
fá sanngjarnan ferðakostnað úr vegabötarsjöðl".
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2. a~ hinni nýju grein, sem upp á er stringlð í stað 15. og 16.
gr. frumvarpsine verði þannig breytt:
"Í staðinn fyrir skylduvinnu, sem veríb hefir, skal hver heim-
Ilísfaðír, hverrar stettar sem er, og hver sá maður, sem á
löglega með sig sjálfur, greiða árlega andvírðl eins dags verks
eptir verðlagsskra ; skal gjald þetta greíða sýslumanni, í
Reykjavík bæjarfógeta, á manntalsþfngum",

En víð uppástúngur þíngmannsins úr Strandasýslu ætla eg ekki
að bera upp neinar breytingar, því þó a~ hann sýni'!,t í aðalstefn-
unni að vera samdóma mer, að því leyti gjaldstofninn snertir, þá
fer hann í svo alveg gagnstæða átt víð mig um fyrírkomulagíð á
nefndum til umsjónar verkinu og niðurjöfnunar kostnaðinum, a~ eg
vil heldur sleppa þessum lángsanngjarnasta og eðlllegasta gjaldstofni,
heldur en vinna það til hans, að fá slíkar nefndir til að rá~a niður-
jöfnuninni, sem þær, er hann stíngur upp lÍ; þær em í mínum aug-
um ekki öðruvís! en smtmenn og sýslumenn í nærbuxum í úlpu ar
einhverjum böndanum, sem næstur þeim er, og þetta ætlast þíng-
maðurinn til a~ menn kalli nefndir!

P. Petursson: þa~ eru 2 abalatrlðí í þessu máli, annað er
umsjón veganna og hitt er kostnaðurinn eður gjaldstofn arnir. Af
umræðum þingmanna er það ljóst, a~ menn eru ekki rinægðir með
frumvarp stjórnarinnar, heldur ekki með neíndanílítlð, sem au~se~
er af hinum mörgu breytfngaratkvæbum, sem fram eru komin, er eg
að öðru leyti ekki tek svo mlkíb til, þótt tala þeirra se allstór. En
eg vildi biðja hinn háttvirta varaforseta að skýra mer, hvort ekki
eptir breytíngaratkvæM hans vi~ 15. gr. allir tómthúsmenn og versl-
unarmenn, sem ekki eiga í jörðu eða tíunda eitthvað verði undan-
þegnir vegabötagjaldinn, því í breytfngaratkvæðl hans stendur, a~
sýslunefndín skuli jafna ö~rum helmíngi kostnaðarina níðnr á tíund-
arbært lausafé, en hinum á jarðaafgjöldín. Eg felli mig ekkí vel víð
uppástúngu hins heiðraða þíngmanns úr Mýrasýslu um aukaveguna
og gjaldgreíðslu til þeirra, en hinn háttvirti varaþingmaður Snæfell-
ínga hefir svo greinilega tekíð fram það, sem að henni má finna,
svo að eg skal ekki fara um það fleiri orðum, Af öllum þessum
breytíngaratkvæbum, sem fram eru komin, er mer næst skapi að fall-
ast á breytfngaratkvæðí þíngmannsins rír Strandasýslu, og hefir hinn
helðrabí þíngmaður Dalasýslu svo Ij6slega sýnt kosti þeirra, a~ eptir
þeim verður allt fyrirkomulagíð svo einfalt og óbroti~ og bezt lag-
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ab bæði eptir ásigkomulagi því, sem nú er í landinu og eins eptir
frumvarpi stjórnarinnar.

Jón Guðmundsson: Fyrst hinn háttvirti 3. komingkjörní þíng-
maður hefir skorað á mig, þá skal eg skýra frá því, ab eg held það
se ljóst af tölulíð 15. vib 15. gr. frumvarpsins, ab amtmaður ákveb-
ur fyrst, hversu mikið skuli koma niður á alla sýsluna, og sýslunefnd-
in aptur, hve míkið hver hreppur skuli gjalda eptir þeim mælikvarða,
a'ð hún miðar upphæð hvers hreppstillags vi'ð þá tiltölu: að helm-
:íngi fasteignargjöld, en að helmíngi tíundarbært lausafé, sem er í þeim
hrepp, í samanburði víb það, sem hvorttveggja þetta er í sýslunni
yfir höfuð ; en hreppsnefndin er fyrir það alls ekki bundin víð þenna
mælikvarða, heldur á hún eptir beinni uppástúngu minni a'ð jafna
því níöur á menn eptir sömu grundvallarreglum, sem aukaútsvari er
jafnað niður til sveitar.

Ásg. Einarsson: Eg get ekki skilið í því, a'ð hinn h.íttvirtl
varaforseti og eg getum ekki korníð okkur saman, hvað vegabóta-
gjaldið snertir; því allur ágreiníngurinn milli okkar í því atriði er
byggbur á því, hvernig hann vill láta sýslunefndina jafna milli hrepp-
anna, en í grundvelli vegabótagjaldsins erum "i'ð báðír á mjög líkri
stefnu; eg vildi taka það fram, a'ð eg meinti, ab í stað sýslumanns, þar
sem það kemur fyrir í breytíngaratkvæðunum, komi bæjarfógetinn í
Reykjavík, að því leyti það á víð, því eg vildi ekki sleppa Reykja-
vík með öllu (einkum þar e'ð nefndin hafði fest svo vel fingur í
verzlanlrnar), og geymi eg mer rett til breytingaratkvæðis á þessa
lei'ð.

St. Jónsson: Hinn heiðraði þfngrnaður Snæfellínga hefir víst
misskilið mig öllu fremur en eg hann; hann hefir skillð orð
mín á þá leið, a'ð eg ætlaðist til, að nefndin skyldi semja frum-
varpib, og það verða a'ð lögum án þess að koma fyrir alþíngí; eg
held eg hafi ekki talað eitt orð á þá leið, því eg meínti, ab
mönnum gæfist kostur á ab semja frumvarp, eins og stringíð var
upp á í helgidagamálinu. En þar sem eg dnittabi því að honum,
a'ð hann vildi fella málið, þá meinti eg, að hann hefði komið fram
með þ.í uppastungu a'ð fella það á þessu þíngi, því það hefir hinn
heíðraðí þínginaður gjört; en það getur nú verið, að hann þykist
styðja málíð, þegar hann stíngur upp á ab fella það,

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, er undirbúníngs-
umræðu þessa máls lokið,
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Síðan las forseti upp frumvarp til bænarskrár frá þínginu til
komings í stjórnarbótarmálinu, og var hún samþykkt, svo látandi:

" T iI k 0 n lí ngs.

Til þessa alþíngis komu samtals 16 bænarskrár IÍr ýmsum her-
ut um Íolands, met alls 673 nöfnum, um það, að þíngið með allra-
þegnsamlegastri bænarskrá beiddist, at ytar hátign, samkvæmt allra-
mildileguetum heityrðum í kgsbr. 23. sept. 1848, letit sem fyrst
semja og leggja fyrir fund kosinna fulltrúa her í landinu sjálfu
frumvarp til laga um endurbætt fyrirkomulag stjórnarinnar yfir Ís-
landi og um stöðu þess í konúngsveldinu. þar at auki skrásetti
einn þíngmanna og lagði fyrir þínglð til meðferðar beina uppástúngu
um hit sama efni," nefnilega at alþíngi beiddi yðar hátign allraþegn-
samlegast um nýtt og umbætt fyrirkomulag stjórnarinnar yfir Íslandi,
og um að ákv eta stöðu þess í fyrirkomulagi konúngsveldísins, og at
jafnframt yrðí haft tillit til undirstöðuatriða þeirra, sem alþíngi 1853
tók fram i allraþegnsamlegastri bænarskrá 9. ágúst s. ár.

Þíngi~ kaus 7 manna nefnd, er það fól rnalíð til meðferðar, og
eptir þat hún hafði borið upp um þat álit sitt, var það ítarlega
rætt á 2 aðalfundum á lögskipatan hátt, og leyfir mí þíngíð ser
allraþegnsamlegast, að bera upp um það fyrir yðar hátign álit sitt
og bænir á þessa leið,

Alþíngi 1853 leyfði ser að fram bera fyrir yðar hátign bænar-
skrá um hið sama málefni, og a~ vísu hefir yðar hátign þóknazt að
svara þeirri bænarskrá á þá leit í allrahæstu auglýsingu 7. júni 1855,
að eptir því sem þá hefðl á staðið, hefði yðar hátign ekki litizt að
bera undir alþfngið 1855 frumvarp til laga um stö~u Íslands í rík-
inu, en með því þíngi~ og allir Íslendingar eru enn sem fyrri gagn-
teknir af óbifanlegu trausti um það, a~ eins og hin konúnglegu heit-
yrðí yðar hátignar í allrahæsta bréfi y~ru 23. sept. 1848 standa enn
öapturkölluð og öefnd, eins se það enn yðar hátignar óraskan-
lega fastraðlnn allrahæsti vilji og landsföðurleg tilætlan , a~ efnd
skuli verða þessi hin konúnglegu heityrði a~ því, að þegnar y~ar
hátignar á Íslandi verði aðnjötandí fulls jafnrétrís í stjórnarbótar-
málefnum vi~ samþ egna vora í hinum öðrum hlutum komingsveldis-
ins, - með því yðar konúngleg hátign hafið mildilegast staðfest
þessi heltyrðí í auglýsíngunum 12. maí 1852 og 7. júní 1855, -
með því náttúrlegur rðttur þegna yðvarra her á landi, og augsýni-
leg nauðsyn ekki ab eins fyrir Íslendínga heldur einnig fyrir sam-
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þegna vora í Danmörku og hina æðstu stjórnendur ríkisins, krefur,
að stjdrnarfyrírkomulagl þessa lands og stöOIl þess í konringsveldinu
megi verða ráMo sem fyrst til lykta eins her á landi sem í öðrum
hlutum komingsveldleins, og í fullri samhljóðan við þt\ stjórnarb6t,
sem nú er á komin með lögum yfir gjörvöll önnur lönd yðar og ríki,
- með því þetta er aðalskllyrðíb fyrir því, ab hverfa megi sá vafi
og évissa, og jafnvel grunseml, sem af því hefir leitt og hlýtur :10
leiða, a~ svo leingi hefir orðið að fresta stjdrnaríyrlrkomulagí þessa
eina landshluta, þar sem það er þ6 nú Iögakvebíð í hinum lands-
hlutunum fyrir 2 árum Honum, - og með pví þíngio verour að
'vera 6bifanlega sannfært um, a~ þrátt fyrir þann vafa, sem ráogjafa-
stj6rn yðar hátignar taldi á því í bréfi til konúngs{ulltrúa 1855 á-
hrærandi' þetta mál, þ.í se alþíngi heimilaour með sjálfri alþíngistil-
skipuninni bænarskrarréttur eins í þessu máli sem öðrum, - þá
virtist þínginu yfirgnæfandi ástæður til að hreifa þessu máli í þegn-
samlegri bænarskrá til yðar hátignar, í þeirri fullri von og öruggu
trausti, ao þer, "or mildasti konúngur! af mildri n,\o yðvarrl, og
með landsföðurlegum velvilja, viljið áheyrn veita og ásjá þeim bæn-
um og tillögum þíngsins um þetta mál, sem þao leyfir ser mí að
fram bera fyrir veldlsstöl yðar hátignar, því þær tillögur og bænir
um hin helztu og verulegustu undírstöðuatrlðl, er eingan veginn þykir
mega missa sj6nar á, þegar akveðlð verður Iyrlrkomulagíð á stjórn
íslands framvegis og á stöðu þess í konúngsveldlnu , sem þíngíð
leyfir ser nú að taka fram, hefir það byggt á stjórnarfyrirkomulag-
inu í gjörvöllu komingsveldínu , á hinum undangeingnu sérstðku
stjórnarréðstöfunum, sem yðar hásælu Ieður hafa látio verða fram-
geingt her á landi, á hinu Irábrugðna, serstaka ásigkomulagi þessa
lands og innbúa þess, og hinni miklu fjarlægo þess frá meginríkinu,
og umfram allt byggt þær á órjúfanlegum allramíldustu fyrirheitum
yoar konúnglegu hátignar sjálfs til Íslendínga.

Þegar nú þíngíð f6r að hugsa og koma ser niður á þessum
einstöku undírstöðuatríðum til eðlilegrar og affarasællar breytíngar á
stjórn þessa lands, varð þíngio ao hafa hugfast, að sú breytíng yrðí
einkum að lúta að því, að hin einstöku æðstu stjórnarvöld yfir land-
inu yfir höfuð að tala yrOi svo traust og með því afli, svo sam-
felld og samsvarandi hvert öðru, sem fyrirkomulag stjórnarinnar í
gjörvöllu konúngsveldinu fremst leyfOi. því ekki dylst þa~ fyrir
neinum Íslendíngí, sem hefir vit á að hugleiða þetta mál, og ekki
getur þa~ dulizt fyrir neinum rettsýnum manni, ao það, sem gjörir
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stjórnarfyrirkomulag þessa lands, eins og það er mí, bæðl óhagkvæmt
og í~jár\"ert.• er einkanlega og yfir höfuð að tala hin margskiptu vald-
stjórnar- og önnur stjórnarstörf, sumpart milli hinna ýmsu stjórnar-
valda með of takmörkuðum verkahríng, sumpart milli hinna ýmsu
og á fjarlægum stöðum settu valdstjórnarmanna bæðl her á landi og
erlendis, með þar af leiðandi misjafnri þekkíngu og ólíkri skoðun Ii
málunum; þetta fyrirkomulag verður nú því ísjárverðara og óhag-
kvæmara fyrir alla, bæði Innbúa þessa lands og yfirstjórnendurna í
Danmörku, sem varla eru nein þau einstakl eg málefni, hverrar og hvað
lítilfjörlegrar tegundar sem eru, er megi lenda við síðustu úrslit stjórnar-
"aldanna ber á landi, heldur verða flestöll málefnin og geta svo að
segja öll án undantekníngar lítt undir síðustu úrgrelðslu hinna ýmsu
stjórnarvalda í Danmörku.

Út frá þessari aðalskoðun verour þíngi~ að leyfa ser allra þegn-
samlegast að gánga, Og þegar þfngið þannig leyfir ser að taka her
fram hin mest varðandi undírstöðuatrfðl, er hljóta a~ álítast aðal-
skílyrðí fyrir því ao Iyrírkomulagtð á stjórn íslands yfir höf-
uð og hinum einstöku stlömarvöldum verbí sem eðlllegast og hag-
kvæmast fyrir ybar hátignar íslenzku þegna og samþegna þeirra í
Danmörku, og jafnframt megi samsvara sem bezt bæðí hvort öoru,
þegar til þessa lands er litið, sem og einnig því fyrirkomulagi aðal-
stjórnarinnar, sem er lögák\'e~i~ yfir gjörvallt konúngsveldíð, þá verð-
ur þinginu a~ finnast eðlilegast og réttast ao hefja tillögur sínar
og bænir fyrst um fyrirkomulag þess stjórnarvaldsins, sem gefur því
sjálfu í nafni allra Íslendinga kost á a~ fram bera þær uppástúngur
fyrir .yðar konúnglegu hátign, en þa~ er um sjálft alþíngí.

Þa~ dylst a~ vísu ekki fyrir neinum Íslendíngi, ao yðar kon-
úngleg hátign hafið ráNð mikla og "Verulega bót á hinu þraungvaða
fyrirkomulagi alþíngis með því ao láta það a~ tillögum og bænar-
skrám þingsins 1853 og 1855, ao rýmka svo verulega bæðí kosn-
fngarrðttínn og kjörgeingi til alþíngis, eins og gjört er með réttar-
bót yðar hátignar 6. jan. 1857. Allt um það er rettur sjálfs þíngs-
ins með tilliti til þeirra mála, er eiga undir meðferð þess ao lögum,
enn í dag eingu rýmri en hann "ar frá öndverðu gefinn því 1843;
en þar sem öllum ö~rum þjó'ðfuIltrúaþíngum í hinum hlutum kon-
úngsveldisins, þeim er á~ur höf~u að eins rá~gefanda vald eins og
alþíngl, hefir nú á hinum sí~ustu 8 árum, samkvæmt grundvallar-
lögum Danaríkis og alríkisskránni, verið veitt meiri hlutteknfng og
ályktuuarvald l öllum þeim málum, er á'ður lágu undir meðferð þeirra,
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meðan þau voru a'ð eins raðgefandl, þá lelðir það annarsvegar af
þessu og öðru umbættu fyrirkomulagi stjórnarinnar í konungsveldinu
og af yðar konúnglegu hátignar landsföðurlegu heityrðum til Íslend-
ínga um jafnretti í stjórnarmálum, en hins vegar af hinum nauðsyn-
legu umbótum, er hin ýmsu stjórnarvöld þessa lands hljóta a'ð fá,
til þess þau geti kornizt í eðlilegt og viðunanlegt horf, eins og þíng-
i'ð levfðí ser að útlista her a'ð framan, a'ð nlþíngí Íslendínga verði
v~itt eins rýmkað vald í löggjafar og öðrum málum þessa lands, er
á'ður hafa legíb undir meðferð þess að lögum, eins og öll önnur
fulltrúaþíng í korningsveldlnu, sem alþíng stó'ð jafnfætis fram til 1849,
hafa nú feíngíð, Þvt leyfir þíngið ser allraþegnsamlegast að biðja,
a'ð alþíngi Íslendínga verði veitt ályktanda eða löggjafarvald í öllum
her innlendum málum.

En jafnframt og þínginu getur ekki hugsazt nein eðlileg stjórn-
arbót her á landi ne nein föst og veruleg umbót á stö'ðu Íslands í
fyrirkomulagi ríkisins 5\'0, að hún ekki hljóti a'ðbyrja á þeirri rýmk-
un á valdi og verkahríng alþíngís, sem nú var bent til, þá verður
og þíngtð allraþegnsamlegast að álíta, að þar af hljóti beinlínis a'ð
leiða svo felld umbót á hinum öðrum stjórnarvöldum þessa lands,
d6msvaldinu og einkum á hinu æðsta embættis- eða framkvæmdar-
valdi, bæ'ði að því leyti það verður a'ð vera her á landi og í Dan-
mörku, ab þessi stjérnarvðld samsvari fyllilega hinum aukna og
rýmkaða verkahring löggjafarvaldsins (alþíngis). Svofellda umbót á
hinu æðsta framkvæmdarvaldi landsins verður þíngtð a'ð leyfa ser a'ð
álíta aðalskílyrðið, sem og hina einu tryggíngu, er hugsandi væri,
fyrir því, að gjörbir og atkvæði alþfngis yrði ekki aflvana og áhrifa-
laus sakir þess, að sundurskiptri og sundrabri valdstj6rn, sumpart
víðs vegar um landið, án þess her í landi væri á einum stað neitt
það stj6rnarvald, er hefði æðri yfirráð, en sumpart með hinum mikla
fjarska í Danmörku, væri ætlað a'ð fullnægja ályktunum alþingis og
fá þeim framgáng, án þess þau þyrfti að standa þinginu nokkurn
reíkníngsskap af valdstjdrnargjörðum sínum eða hafa fyrir því neina
abyrgð af þeim.

því verður þíngið allraþegnsamlegast að leyfa ser enn sem fyrri
a'ð vera eíndregíð þeirrar meiningar, a'ð ein þurfi nauðsynlega að
vera og á einum sta'ð aðalframkvæmdarstjórn í landinu; að í þeirri
stj6rn þurfi að vera 3 menn, er hafi aðsetur í Reykjavík, einkum
af því alþíngi er haldið á þeim stað, en út af því mun vart verða
brugðið. Landstj6rn þessi verður, að þingsíns áliti, að fá svo
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rýmka~ vald til umráða og framkvæmda í stjórnarmálum þessa lands,
að það samsvari sem næst Því valdi í löggjafarmálum, sem alþíngi
yrðí veitt. þar af leiðir, a~ þessi 3 manna yfirstjórn yrðí að hafa
á hendi til meðferðar og síðustu úrslita öll þau valdstjórnarverk her
innlendra mála, sem ekki liggur beint víð a~ eigi undir úrskurð eða
samþykki yðar konúnglegu hátignar eða sem ekki verður lögákveN~
um a~ skuli telja meðal þeirra almennu ríkismála, sem eiga að liggja
undir síðustu meðferð rli~aneytis yðar konúnglegu hátignar. þar að
auki verður þíngíð a~ álíta, að þessi landstjórn yrðí a~ eiga setu á
alþingi til þess að halda þar svörum uppi af hendi stjórnarinnar.

þar sem nú þannig mun verða óumflýjanlegt a~ ætla landstjórn
þessari svo mikilvæg og umfángsmikil störf, þá er þÍngi~ sannfært um,
a~ konúnglegum vísdómi yðar hátignar er það full-ljóst, hve ár~-
anda það er, að hún se öll saman á einum stað, t. d. í Reykjavík,
og verði skípuð svo reyndu og menntuðu mannvalí, sem fremst yrði
kostur á.

En ekki getur þinginu þótt að neinu minna áríðanda fyrirkomu-
lagið á því embættisvaldinu sem eptir á~ursög~u hlýtur að hafa á
hendi sumpart sj álft hina síbustu meðferð og úrgreíðslu ýmsra mála
héðan af landi, einkum frá landstjórninni, en sumpart hlýtur að hafa
slík mál til flutnings og bera þau upp fyrir yðar konúnglegu hátign
til allramildasta samþykkis eða úrskurðar, t. a. m. einkum alþíngís-
málin.

Þíngi~ hefir þegar leyft ser að taka fram, a~ einkum se það hin
marg skiptu valdstjórnar- og önnur stjórnarstörf, er liggi undir ýms
stjórnarvöld og ýmsa stjórnarmenn bæði her á landi og erlendis,
sem gjöri fyrirkomulag það, sem nú er á stjórn Íslands, óhagkvæmt
og ísjárvert bæði fyrir innbúa þessa lands og yfirstjórnendurna í
Danmörku. Og þingi~ leyfir ser þegnsamlegast að vera fulltnía um
og treysta því, að það geti ekki dulizt fyrir vísdómi yðar konúnglegu
hátignar ne fyrir stjórn yðar, eins og það einnig er ljóst fyrir hverj-
um Íslendíngi, að fyrirkomulag það, sem nú er á hinni síðustu úr-
greiðslu málanna hððan af landi, þar sem hún er ætluð þessum yfir-
stj6rnendum, hlýtur a~ vera þeim sjálfum því óhagkvæmari og erfið-
ari, sem svo a~ segja sitt málíð liggur undir hvern, og þeir eru þar
til ekki jafnan hinir sömu, er eiga að hafa hina síðustu meðferð og
úrslit þessara mála á hendi, og fer sú breyting raðherranna, eins og
ekki er heldur víð að búast, eingan veginn eptir stefnu málanna he~-
an af landi, er undir þá liggja, eða Því hvað heilladrjúgast þætti fyrir
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þetta land, heldur eptir því, sem aðalmalunum í meginríkinu þykir
afIarabezt og hollast.

þessi margs konar sundurskíptíng málanna, og þessi umskipti
yfírstjérnendanna sjálfra, sem bera svo opt ab, en sem eingum her :í.
landi er auðið ab fyrir sjá eða fá vitneskju af, fyr en eptir ab þau
eru um garð geingin, hljóta ab valda embættismönnunum her á landi
hinni mestu óvissu og vafa um þá stefnu, sem megi álíta hina
réttustu og tiItækiIegustu í unndirbúníngi málanna héðan af landi
undir hin síðustu úrslit þeirra í Danmörku, og jafnframt ab valda
því, ab sjálf þessi síbasta meðferð og úrslit málanna hljóti ab fara
Ii mis víð og skorta það almennt álit og óyggjanda traust, sem er
svo gjörsamlega ómissanda í þeim efnum; en þíngib hlýtur ab vera
sannfært um, ab þessi verulegu vandkvæði ætti ser ekki stað, ef yb-
ar komingleg hátign af vísdómi yðrum og landsföðurlegrí náb sæíb
ráb til og veg að kjósa einn mann til ab hafa á hendi öll þessi
stjórnarstörf af Íslands hálfu, og væri það einum ætlað sumpart ab
hafa til flutníngs öll mál heban af landi og bera þau upp fyrir yðar
konúnglegu hátign, en sumpart ab leggja á þau hinn síðasta úrskurð,
ab svo miklu leyti sem þau væri ekki svo almenns efnis, ab þau
yrðí ab leggja undir alls herjar úrgreíbslu ráðaneytis yðar,

þessi vandkvæði og óvissu, sem eins og nú stendur þykir a11-
auðsjáanlega eiga ser stað og leiða af því fyrirkomulagi, sem nú er
á hinni síðustu úrgreiðslu og meðferð hinna vandasömustu og mest
univarðandi mála héðan af landi, hlýtur því þfngíð allraþegnsam-
legast ab leyfa ser ab bera upp fyrir yðar konúnglegu hátign í því
örugga trausti, ab yðar hátign náðarsamlegast takið þessar mikilvægu
ástæður til greina, og ab þer, vor mildasti konúngur! sakir verulegra
nauðsynja þessa afskekkta landshluta ríkis yðar, og þess jafnréttís,
sem Íslendingum allramildilegast er heitíð í stjórnarmálum, og sam-
kvæmt hinu unibætta fyrirkomulagi, sem einnig í þessu efni er á
komið í öðrum hlutum konúngsveldisins, vlldlð láta yhr þóknast af
landsföðurlegrl náb ab fela einum og sama embættismanni hina síb-
ustu meðferð allra þeirra mála, sem ekki sakir hins almenna efnis
þeirra yrbí lögb undir rírgreíðslu sameiginlegra stjórnarvalda fyrir
allt komingsveldið eða ekki gæti náb löglegri afgreiðslu her á landi.
Þíngib leyfir ser allraþegnsamlegast ab benda til, án þess það finni
fulla ástæðu til ab taka fram um þetta beina uppástúngu, hvort ekki
mundi vera eðlilegast í sjálfu ser, og fæstum vandkvæðum bundið, en
hafa í för með ser minnstan kostnaðarauka, ef yðar konúngleg há-
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tign allramildilegast vildi~ fela forstbðumanní hinnar íslenzku stjórn-
ardeildar einum á hendur þessa hina síðustu afgreiðslu málanna he~-
an af landi og að bera þau upp fyrir yðar hátign í stjérnamíðinu
til úrskurðar.

Þíngi~ hlýtur að vísu enn sem fyrr a~ vera óbifanlega sann-
fært um, a~ þegar alþíngi Íslendínga væri búlð að ö~last fullan at-
kvæðísrðtt í allri löggjöf landsins, og fyrirkomulag allrar framkvæmdar
stjórnarinnar væri orM~ þyt fyllilega samsvaranda í þá stefnu, sem
þíngi~ hefir leyft ser a~ benda til her ab framan, þá megi ekki
standast, a~ dömsvaldíð í landinu væri láti~ halda hinu sama fyrir
komulagí, sem mí, heldur yrðí a~ koma því sem fyrst í fulla sam-
hljéðun vi~ hin önnur stjórnarvöld, einkum a~ því leyti a~ æðsti
dómur yrðí í landinu sjálfu, er væri löglega bær um að leggja hinn
síðaeta dóm á hvert her innlent mál sem er, en þíngi~ varð allt um
það að álíta þetta atríðí of margbrotíð og yfírgrípsmlkíð til þess, að
hreifa um það fyrir yðar hátign eínskorðuðum uppástúngum að þessu
sinni. Hins vegar þykir þínginn ekki hlý~a a~ leiða nú hjá ser þetta
mikilvæga undírstöðuatrlðí, heldur leyfir það ser a~ vekja a~ því
serdeilislegt allrahæsta athygli y~ar konúnglegu hátignar í allraþegn-
samlegustu von og trausti um, a~ hátign y'tlar láti~ taka til greina í
frumvarpi því, er samið verður um þetta mál, a'tl dömsvaldíð her lÍ

landi verðí smámsaman svo endurbætt, að það samsvari löggjafarvaldi
alþíngls og hinu umbætta fyrirkomulagi á yfirstjórn landsins.

Nokkrir þíngmenn fóru því fram, að svona lagað frumvarp til
laga, um fyrlrkomulagíð á stjórn Íslands og stöh þess í komings-
veldinu, yrðí lagt fyrir serstakan fulltrúafund her í landi, sem kosíð
yrM til eptir kosníngarlögunum 28. sept. 1849, og þótti það vera
samkvæmast mildilegum heityrðum yðar hátignar til Íslendínga í kgs-
br. yðru 23. sept. 1848, en þóa~ þetta mundi að öllum líkindum
verða flestum her á landi geðfelldast, ef y'tlar hátign þöknaðíst a'tl
haga meðferð málsins beint eptir brðfl yðar hátignar 23. septbr. 1848,
varð samt meiri hluti þíngmanna a~ vera á því að takmarka bæn
sína- a~ þessu leyti.

Samkvæmt framanskrífuðum ástæ~um dirfist nú alþingi, me'tl17
atkvæðum móti 4, allraþegnsamlegast a~ bíðja :

1. Me~ 18 atkv. móti 2, a~ y~ar konúngleg hátign allramildileg-
ast láti~ semja og leggja fyrir næsta alþingi frumvarp um nýtt
og umbætt fyrirkomulag stjórnarinnar yfir Íslandi og um stö~l1
þess í konúngsveldinu.
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2. A'ð í þessu frumvarpi verði tekin til greina eptirfylgjandi und-
irstöðuatríðí :

a, Me'ð 16 atkv. móti 5. A'ð verkahríngur og vald alþíngís verði
svo aukíb, að því verði veitt ályktunarvald (löggjafarvald)
öllum þeim málum, er aður hafa legið undir meðferð þess.

b, Me'ð 14 atkv. móti 6. A'ð ein verðí sett og á einum stað ,
Reykjavík, þriggja manna yfirstjórn í landi her, sem hafi á
hendi til síðustu úrslita öll þau valdstjórnarverk og fram-
kvæmdarvald í íslenzkum málum, Rem ekki verður lögákve()i~
um, að hljóti að liggja undir allrahæstan úrskurð yðar kon-
únglegu hátignar eður ráðaneytís yðar ; og a~ þessir yfirstjórn-
endur eigi setu á alþíngi og haldi þar svörum uppi fyrir hönd
stjórnarinnar.

e, Me~ 15 atkv. móti 4. A~ yðar konúngleg hátign allramildi-
legast felið einum og sama embættismanni hina síðustu með-
Ierð þeirra íslenzku mála, sem Iögakvebíð verður um a~ ekki
eigi undir úrslit þeirra ráðgjafu, sem þess konar mál liggja
undir í gjörvöllu konúngsveldinu, eða ekki geti útkljá~st her
á landi, og a() hann beri síðan þau mál fram fyrir yðar há-
tign til allrahæstaúrskurðar eða samþykkis.

d, Með 16 atkv. gegn 3. A~ dómsvaldið í landinu verði svo
umbætt, að það samsvari hinu aukna valdi og verkahríng al-
þíngis og hinu umbætta fyrirkomulagi á yfirstjórn landsins.

Reykjavík, 4. ágúst 1857.
Allraþegnsemlegast,

Jón Sigurðsson. Jón Guðmundsson.
Forseti kvaðst birta mundu dagskrá. til næsta fundar svo fljótt

sem yrbí,
Fundi slítið.

5. ágúst - tuttugasti og annar fundur.
Allir á fundi nema hinn 6. konúngkjörni þíngmaður, sem var

sjúkur, og hinn 4. konúngkjörni, sem embættis síns vegna var fjær-
verandi.

Þíngbók frá síðaeta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur í dag læknamálið til
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ályktarumræ~u og atkvæðagrelðslu. Eg hefi láti'ð prenta atkvæða-
skrá f máli þessu og vona eg, a'ð þíngmenn hafi hana fyrir ser.

Atkvæ'ðaskrá
í málinu

um læknaskipun á Íslandi.
1. Nefndin nr. 1: A'ð konúngur vor allramildilegast vildi greiða

sem allramest fyrir bæn alþíngis 1855:
a, A'ð ný læknaembætti ver'ði stofnuð í Árnessýslu, Skaptafells-

sýslum, Keflavík í Gullbrfngusýslu, Barðastrandar- og Stranda-
sýdlum, Þíngeyjarsýslu, Mýra- og Borgarfjarðarsýelum og Múla-
sýslum.

b, A'ð í stað þeirra 200 rdl., sem með allrahæstum úrskurði 12.
ág1Íst1848 er heítíb að megi árlega verja úr hvers amts jafn-
a'ðarsjó'ði, til þess a'ð landlæknir og hðraðslæknar her á landi
geti kennt aðstoðarlæknum, þá vilji hans hátign allramildilegast
heita árlegum 100 rdl, styrk fyrst um sinn hverjum þeim ís-
lenzkum stúdenti, sem eptirleiðis stundar læknísfræðí víð há-
skólann, og að hann njóti þessa styrks um 4 ár, ef hann sann-
ar, að hann haldi áfram lærddmsíðkunum sínum í læknisfræði,
og skuldbindur sig til, að loknu embættisprófi, að sækja um
læknisembætti her á landi, og a'ð þessi styrkur skuli endur-
gjaldast ríkissjó'ðnum úr [afnaðarsjöðum amtanna.

2. Jón Hávarðsson: A'ð eptir orbín "bæn alþíngis 1855" í uppá-
st. nefnd. nr. 1, verði sett: "til braðabyrgða, þángað tiI lækna-
skóli kemst á í landinu sjálfu".

3. Magnús Andresson: varauppásninga vlð 1. a: "a'ð konúngur
vildi allramlldílegast nú þegar stofna 3 ný læknaembætti her á
landi á þeim stöðum, þar sem þess getur álitizt mest þörf, með
400 rdl. launum handa hverjum þeirra, sem greíðist fyrst um
sinn, þánga'ð til ö'ðruvísi yr'ði ákveN'ð, af spítalasjéðunum.

4. Jón Hávarðsson (samþykkt af nefndinni): að uppástúnga nefnd-
arinnar nr. 2, verði þannig orðuð:

A'ð konúngur skipi svo fyrir, a'ð frumvarp verði lagt fyrir
alþíngi 1859 um að stofna spítala og læknaskóla í Reykja-
vík.

5. Nefndin nr. 2 (tekið aptur af nefndinni): að komingur skipi
svo fyrir, að nú verði þegar faríð a'ð hugsa fyrir því, að stofna
spítala og læknaskóla í Reykja",ík,Qg frumvarp um það lagt
fyrir alþíngi 1859.
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6. Nefndin nr. 3: a~ konúngur allramildilegast vilji skipa svo fyrir,
að stjórnin nú þegar fari að ritast á um það vlð hlutaðelgandi
embættismenn, hvernig bezt og haganlegast megi haga öllum
tekjum spítalanna og heimtíngu þeirra, og leggi frumvarp til
reglugjörðar um það fyrir alþíngi 1959.

7. Uppástúnga Páls Sigurðssonar (samþykkt af nefndinni): að á-
kvörðun sú í komí.ngsbr. 20. febr. 1750, ab Vestmannaeyíngar
megi einir njóta spítalahluta þeirra, er þar falla af fiski og fugli,
handa fátækum þar á eyjunum, se IÍr lögum tekin; en hlutir
þessir gjaldist í hinn almenna læknasjéð, er stofnaður er með
komingsúrskurði 12. ágúst 1848.

8. Ásgeir Einarsson: að uppástúnga nefndarinnar nr. 4 verði orðuð
þannig: a~ þeir stúdentar, sem vllja, skuli, þegar þeir eru út-
skrlfaðir af prestaskélannm, eiga kost á a~ fá ókeypis kennslu
í Iæknlsfræðl hjá landlækninum og hérabslæknunum.

9. Jón Hávarðsson: að uppástúnga nefndarinnar nr. 4 verði orðuð
á þessa Ieíð :

A~ prestaskólamönnum gefist kostur á að fá ókeypis kennslu
hjá landlækninum í heilnæmlsfræðl og meðferð á vovelfleg-
um sjúkd6mstilfellum.

10. Nefndin nr. 4: a~ landlækninum verðl falíð á hendur að lesa
fyrir lærisveinum á prestaskólanum um meðferð á vovelflegum
sjrikdémsatburðum, sem og yfir aðalreglurnar í hinni almennu
heilnæmlsfræbí.

ll. Jón Sigurðsson: að uppastrínga nefndarinnar nr. 5 falli burt í
þetta sinn.

12. Jón Hávarðsson: a~ í stað orðanna í uppástúngu nefndarinnar
nr. 5: "a~ ritlærð og yfirheyrð yfirsetukona verði sett í hvern
hrepp á landinu ", verðl sett: ))a~ svo margar efnilegar konur
f,ii kennslu í yflrsetukonuíræðí, að sín geti orðíð sett í hvern
hrepp á landinu".

13. Jón Sigurðsson: varauppástúnga, að í stað þessara niðurlagsorða
í uppástúngu nefndarinnar nr. 5: "og fái þar ákve~in árleg laun
af hreppsbúum (( verði sett: "og fái þær árlega þóknun í launa-
skyni, sem se goldin á sama hátt og núverandi ljésmæðra-laun
fyrst um sinn, þar til alþingi síðar kynni a~ geta vísað á hent-
ugari gjaldstofn til þessa augnamiðs",

14. Guðmundur Brandsson: að í stað orðanna "ákveNn (t í uppá-
stringu nefndarinnar nr. 5 verðl sett: »)frá 10 til 30 dala".
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15. Nefndin nr. 5: að konúngur a.llramildilegast vilji skipa svo fyrir,
að fyrir alþíngi 1859 verði lagt frumvarp til tilskipunar um það,
að útlærð og yfirheyrð yfirsetukona verði sett i hvern hrepp i
landinu, og fái þar ákveðtn árleg laun af hreppsbúum.

16. Jón Hávarðsson: að uppástúnga nefndarinnar nr. 1 a, b, verði
sett aptast í röðlnní, og tölu hinna breytt eptir því.

17. Hvort alþíngi vill senda konúngi þegnlega bænarskrá um þau
atríbí, sem samþykkt eru.
Framsögttmaðttr: Eg skal halda mer við atkvæðaskrána , sern

prentuð er í máli þessu, og geta lítið eitt breytingaratkvæða þeirra,
er gjörð hafa verið við uppástúngur nefndarinnar.

Þa~ er þá fyrst uppástúnga þingmannsins úr Suður-Múlasýslu,
sem á atkvæðaskrannl er sett undir Wlulið 2, að eg get ekki seð
betur, !tn að hún se öldúngis óþörf; því það er aubsjdanlegt, að hún
getur eigi átt við uppástúngu nefndarinnar 1. a, þar eð vist eíng-
um getur dottið i hug, að Iæknaembættí, sem þar er farið fram á
að biðja um, eigi ab stofna einúngis til 'Jbráðabyrgða", heldur að
þau verðl stofnuð fyrir fullt og fast; breytíngaruppástúnga hans
verður því að líta til uppástúngu nefndarinnar 1 staflið b, en þ:i
verður hún einmitt óþörf, þvi það stendur i greininni: 'Jfyrst um
sinn". því næst kemur þá varauppástúngan víð 1. a, og el' það í
stuttu máli um hana að segja, a~ með því að aðhyllast hana er
kollvarpað öllum uppástúngum nefndarinnar, og virðíst mer því ó-
þarfi að fara um hana mörgum orðum, þar eð eg vona, að það ekki
se vilji þíngsins, að mál þetta að öllu skuli falla, og mer finnst
heldur ekki þingið vera bundíð yi~ að halda svo áfram bæn alþing-
is 1855, a~ það eingu megi úr henni sleppa, eins og hún þá var
orðuð; þvi þingið getur þó ekki verið bundið við hana til eilífðar ;
enda virðist lítil á8tæða til að álíta, að stjórnin hafi fallizt á hana,
þar sem þingið 1855 beiddi um, a~ ef komingur eigi vildl fallast á
abaluppéanlnguna, að hann þá vildi "nú þegar stofna 3 ný lækna-
embætti", með því enn þá ekkert er aðgjört, þar sem þó síðan eru
Ilðln 2 ár. BreytíngaratkvæM þingmanns Suður-Múlasýslu, sem á
atkvæðasknínní er undir tölulíð 4, hefir nefndin fallizt á, enda var
breytingin ekki önnur en sú a~ fella úr nokkur orð, og \llioa~i ein-
úngis til þess, að orða uppásttínguna ljósar. Uppástúngu þingmanns
Rángvellínga, tölulið 7, fellst nefndin því fremur á, sem henni virt-
ist það í sjálfu ser öeðlllegt, að ein sveit lí öllu landinu skyldi njóta
spítalahluta 'þeirra, er þar féllu, fyrir sig eina, með því líka, að ef
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þetta rynni inn í hinn almenna spítalasjéð, yrði þal'l honum ekki
all-lítill styrkur. Uppástúngu þingmanns Strandasýslu, tölulíð 8, gat
nefndin ekki fallizt á, því se það talin tímatöf fyrir prestaskóla-
mennina, að gefa sig vil'! námi Því, sem her ræðir um 1 tíma í
viku, þann tímann, sem þeir yrði að vera her í bænum, þá mundi
ekki hitt verða hentugra fyrir þá, al'l verða að eyða til þess einum
2 mánuðum í samfellu, og verða einúngis þessa vegna að dvelja
hjer, og verour þetta því éaðgelngllegra, sem Iandlækninum þá
yrði al'l leggja á herðar að vera kyrrum her í bænum um þenna
tíma, og gæti þetta varla átt ser stal), þar sem hann opt verð-
ur al) fara héðan úr bænum sökum embættisanna sinna, og vera
burtu, ef til vill, heila viku á stundum. þetta gæti fyrst orðið um-
talsefni, þegar læknaskóli væri her á kominn, og gæti þá kennar-
inn víð hann vel tekizt á hendur kennslu þessa. Breytíngaratkvæðið
undir tölulið 9 er reyndar hið sama og nppástúnga nefndarinnar, og
munurinn einúngis sá, al) nefndin hefir tekíð fram, að það yrðl gjört
landlækninum al) skyldu al) láta kennslu þessa í te, en í breytíngar-
atkvæðinu er það tekíð fram, al) prestaskóla mönnum ætti að gefast
kostur á kennslunni. þal) kann al'l öðru leyti að hafa valdið nokkr-
um mísskilníngl, sem eg víð undírbriníngsurnræðu þessa máls sagði
um borgun handa landlæknlnum fyrir starfa þenna; en eg átti við,
al) þeim landlækni, sem mí er, eigi yrM uppiílögl) þessi kennsla að
öllu leyti borgunarlaust, án þess þó að prestaskélamennimír sjálfir
borgaði nokkuð, en það er auðvitað, al) það mætti borga það sem
tímakennslu, en á hinn bóginn mætti llppáleggja eptirmanni þessa
landlæknis kennslu þessa sem embættísskyldu, eður, ef læknaskólinn
kæmist á, kennaranum vil) hann. Uppástúngan undir töhrlið 11
geingur út á, al) uppástúnga nefndarinnar nr. 5, sem á atkvæða-
skrannt stendur undir tölullð 15, falli burtu í þetta sinn; hinum
helðraða nppástringumannl vlrbíst einga brýna nauðsyn bera til, al'l
fjölgal) væri yfirheyrðum yfirsetukonum, en hvað er þá brýn nauð-
syn her á landi, ef ekki þetta? og einginn skal segja mer það, al'!
menn ekki geti haft meira traust á yfirsetukonu, sem ritlærð er
og yfirheyrð, heldur en á hinum, sem ekki hafa geingíð undir nokk-
urt próf og ekkert hafa lært. Yfirsetukonan er ekki elnringís nauð-
synleg fyrir konuna, meðan hún er að fæða, heldur og einnig til al'!
segja henni, hvernig hún skuli haga ser eptir barnsburðínn, til al'!
forðast öll eptirköst, og er þetta ekki hið minnstvarðanda fyrir sæng-
urkonuna, en til þessa er útlærðu yfirsetukonunni miklu betur trú-
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anda, en hinni, sem ekkert hefir lært. A'6 því er snertir tölulíð 14
á atkvæðaskrénnl, þá þ6tti uppástúngumanni, hinum heíðraða þíng-
manni Gullbríngusýslu, of mikið að ætla yfirsetukonum 20 rd. í hin-
um minnstu hreppunum, þar sem þeim væri einúngis ætlaðir 30 rd.
í hinum stærstu, en nefndinni þ6tti það ekki eiga víð , að taka
þa'6 fram í níðurlagsatríðunum, heldur að eins í astæðunum, þar
sem beðið væri um frumvarp, og eins og eg gat um vlð undir-
búníngsumræ'6u þessa máls mundi nefndin fús á, að setja 15-
30 rd., en einúngis í ástæðunum; en nlður fyrir 15rd. vildi nefnd-
in ekki fara, því henni gat ekki virzt, að minna en þetta, sem
varla er lítilfjörlegt vinnukonukaup , gæti orðíð a'6 nokkurri upp-
hvatníngu fyrir konur, til að nema yfirsetukvennafæðína. Nefndinni
þótti einnig 6þarfi a'6 taka fram það, sem hinn heiðraði þíngmaður
Su'6ur-Múlasýslu fer fram á undir tölulíð 12, því hún varð að álíta,
að það væri skylda landlæknisins og hðraðslæknanna að veita þeim,
er æskja, kennslu þessa, og amtmannanna að sty'6ja að því, a'6 yfir-
setukonur fáist, svo aðalatríðíð verður, að finna eitthvert rá'6, til að
hvetja konur til a'6 gefa sig víð þessari fræði, og það eina rá'6 virt-
ist nefndinni vera launin, því að auðvitað er, að ekki verður nokk-
ur. kvennmaður skyldaður til þess. Um tölulíð 16 á atkvæðaekrannt
er það a'6 segja, a'6 nefndinni hefir ekki getað skiIizt, að rö'6 sú, er
hinn heíðrabí þingmaður Suður-Múlasýslu stíngur upp á, se í nokkru
tilliti betri en sú, sem nefndin hefir valið. því eigi uppástrlngan
nr. 1 að vera með, og úr því það ekki kemur í neinn bága ,'i'6
hin uppástúnguatri'6in, finnst nefndinni það liggja beint vlð, þar sem
um þetta atri'6i hefir veríð beðíð á'6ur, að það eigi að setja það í
brodd fylkíngar.

J. Hávarðsson: Mer heyrist á ræðu hins hefðraða framsögu-
manns, að breytíngaratkvæðí mín eigi ekki því láni að fagna, a'6
nefndinni í máli þessu þyki neitt til þeirra koma; þ6 hefir eitt þeirra
verið SYO heppíð a'6 komast inn undir nefndarinnar naðarvængí. Eins
og '11'6undirbúníngsumræ'6u þessa máls, eins get eg ekki annað se'6;
en a'6 það mundi fara betur, ef níðurröðunlnní væri breytt eptir því
sem eg hefi stúngfð upp á, og vona eg, að hinu heíðraða þíngl skilj-
ist, að svo er, þ6 nefndinni hafi ekki getað skilizt það, Mer getur
ekki fundizt, a'6 þa'6 eigi alls kostar vel víð, að ver sðum nú að bíðja
stj6rnilla um þa'6, sem hún hefir sjálf sagt að hún væri að undir-
búa, en mer finnst þar á mötl, að það eigi vel víð, að þíngi'6 gefi
stj6rninni bendingu, til a~ sýna henni, hve bart þörfin kreppir að,
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sjálfsagt með hógværum orðum. Í hinum nlðurlagsatríðum nefnd-
arálitsins er beðíb um nýjar stofnanir, en með því finnst mer ekki
fallið frá bæn alþingis 1855, þó þtngíð ekki sendi um það neina beina
uppástúngu nú, heldur a~ eins bendíngu til a~ herða á uppfyllingu
bænarinnar fd hinu næsta þingi; þetta átti ekki a~ vera nema ein-
úngis til braðabyrgða, svo þa~ gæti orðið oss a~ liði, á meðan stofn-
anir þær væri ao komast á, sem ver nú biðjum um. Eg er hrædd-
ur um, að ef bænin frá í hitt híð fyrra væri núna tekin fram sem
bein uppástúnga, þá kynni það a~ seinka fyrir uppfyllingu aðalatrlð-
anna núna, sem eg álít ao se það, að spítali og læknask6li verðl
stofnaður her í Reykjavik. Vona eg því, ao þínglð fallist á, að nib-
urröðun atriðanna verðl á þá leíb, sem eg hefi stúngíð upp á. Hvað
eo snertir breytfngar-atkvæbl mitt undir tölulíb 2 sem orðabreyt-
íng einúngis, þá se eg nú, að í bænarskrá alþingis 1855 hefir stað-
io "fyrst um sínn", og þao verour þá lík meining, svo eg kynni kann
ske ao falla frlÍ því (E. 6. Kúld: Hefir þíngmaðurínn þá falli~ frá
því?). Nei, þab er bezt a~ lofa því a~ standa. Me~ breytíngar-at-
kvæði mínn undir tölulíð 9 víð 4. níðurlagsatríðl nefndarálitsins gekk
mer það til, a~ nefndin vill gjöra landlækninum það a~ skyldu, að
lesa fyrir stúdentunum á prestaskólanum yfir hina almennu heilnæm-
isfræði og voveifleg sjúkd6ms tilfelli, hvort sem stúdentarnir vilja hlusta
lÍ þab eða ekki, en slík kennsla yrbl þó ao litlum notum, ef stúdent-
arnir hetti ekki lyst a~ nema það, sem kennt væri, þegar liti~ er til
þess stutta Uma, sem til hennar er varið, og hvort sem stúdentarnir
Iegðí sig eptir henni eða ekki, þá yrbí þó að launa landlækninum
fyrir slíka tímakennslu. Me~ breytíngaratkvæðl mínu undir tölulíð
12, víð 5. niðurlagsatrlðí nefndarálitsins, var sú meiníng mín, a~
biðja stjórnina a~ leggja fyrir alþíngi frumvarp vlbvfkjandl styrk til
efnilegra kvenna til að nema yfírsetukvennafræðl ; eg se hvergl, að
það se skylda landlæknisins að kenna yfirsetukonum ; það er einasta
bent til þess, að hann með amtmanninum eigi að sjá um, að þeim
verði kennt, þó það hafi ekki or~i~ a~ miklum notum enn þá.

J. Sigurðsson: Eg held þa~, sem eg tala breytíngaratkvæðí
mínu til stuðníngs, muni hvorki verða míkíð ne gott, og segja menn,
að þá se illu bezt aflokið. Eg er nú sama sinnis, sem vi~ undir-
búnmgsumræðuna, a~ mer þykir bezt a~ geta feínglð sem mest, og
allt í einu skóla og spítala, lækna og Ij6smæour, ef eg ekki þyrfti
að bera kostnaðinn eða sæi þá út úr að geta klofíð hann, en hinn
helðrabt framsögumaður hefir nú ekki getað fullvissað mig enn, a~
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þa~ verði einhlítt a~ heimta hann úr ríkissj6~num. þeim heíðraða
framsögumanni hefir nú stundum veri~ borið það á brýn, að hann
væri óhlífin a~ stinga upp á stofnunum og leggja þar til kostnað á
landsmenn. Eg veit hann gjörir það nú í góðum og vigtugum til-
gángi, en samt er það í því sem ö~ru, a~ það þarf að hafa hóf vi~
álögur á fólk, og menn verða a~ sjá f6tum sínum forrá~ með útgjöld.
Mer þykir uppástúnga nefndarinnar nú í senn nægilega st6r, þó 5.
nlðurlagsatríðíð se skilið eptir í þetta sinn, því fái maður göða bæn-
heyrslu um ön hin 4, þá hefir mikil umbót feingizt, og vil eg láta vel
yfir þvi, þá er hægra vi~ að bæta síðar akvörðun um yfirsetukonurnar,
þegar menn hafa hugsað það mál, þVÍþað mál er nýtt mál, sem ekki hefir
fyrri veríð hreift á alþingi, og ekki heldur í bænarskrámfrá landinu;
það er líka það mál, sem stingur upp á a~ leggja nýja álögu á land-
íð, mörg þúsund dali, og þa~ á þann gjaldstofn, sem fáum mundi hafa
í hug dottíð, á hreppssjéðína, eða fátækraframfæri, sem er það sama.
þessari embættisstiptun svona lagabrl verð eg þVÍ hreinlega a~ m6t-
mæla; þegar eg lít líka á uppásttíngnna, eins og hún stendur á at-
kvæðaskránní, þá þykir mer hún bæðí óhentuglega og illa hugsuð]
hún hljóðar svona: a~ konúngur vilji skipa svo fyrir, að fyrir al-
þíngi 1859, "erN lagt frumvarp til tilskipunar nm þa~, að útlærð
og yflrheyrð yfirsetukona verbl sett í hvern hrepp í landinu og fái
þar ákyeMn árleg laun af hreppsbúum ; nefndin býður allt svo, að
konúngur bjó~i alþfngi a~ samþykkja, að útlærð yfirsetukona verði
sett í hvern hrepp; hún skal verða sett þar, þaðan má hún víst ekki
víkja, og hún skal fá þar árleg viss laun, þó hún gjöri kann ske
ekkert gagn, því kann ske a~ einginn hafi trú á henni og vitji henn-
ar því aldrei, og þar er heldur einginn skyldaður til; launaupphæð-
in er ótiItekin, og eg get ímyndað mer, að hún kunni að verða tölu-
verð ; nefndin leggur eingin drög fyrir, hvernig þessar yfirsetnkon-
ur skulu geta ná~ menntun sinni, og allir vita, að svona margar út-
lærðar yfirsetukonur em ekki til her í landi; eg verð því helzt a~
gera mer í grun, a~ þær kæmi eður væri settar híngað frá útlönd-
um, og er þá líklegt, að laun þeirra yrM svo sem 100, já kann ske
1000 rdL árlega, og til þessa litla á a~ taka bitann frá fátækra munni.
Mer fyrir mitt leyti þykir nú lítill skaði, þó þessar og þvílíkar uppá-
stnngur falli burt svona í þetta sinn, og þa~ baslist svona fyrst um
sinn eins og veríð hefir, því það hefir opt og leingi bezt dugað, a~
göðar konur, nákvæmar og náttúra~ar til þessarar hjálpar, hafa bezt
dugað, þó 6lær~ar hafi veríð , og dæmi til, a~ vi~ barnsneybartil-
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felli hefir líka mislukkazt og kann ske eins ept að tiltölu hjá þeim
yfirheyrðu. Eg vildi því, áhr en eg þagna (því optar má eg ekki
tala) vara þíngmemi víð því, a~ hlaupa inn á svona lagaða uppá-
stúngu, og bíð]a um aðrar eins bendíngar til laga um óákve~nar,
kann ske óbærilegar, álögur á óhentugustu gjaldstofna þjó~arinnar.

Jón Guðmundsson: Eg "ar ekki her á þínginu um daginn,
þegar undlrbúníngsumræða fór fram í þessu máli, en þegar menn
komu niður í bæinn á eptir, þá spurði eg einhvern af tilheyrendun-
um, hvernig umræðurnar hefði geingíð, "svona, ekki svo galíð", sagðl
hann, "en það var þó líkast því, eins og eintómar yfirsetukonur tal-
aðl í dag á þíngínu"; og eg er nú ekki frá því, að eitthvað hafi
verið til í þessu, ef margt hefir þá fram Iarið áþekkt því, sem hinn
heiðraði þingmaður Mýramanna fram flutti mína. það er þó maka-
laus mlsskllníngnr, sem mer finnst of opt koma fram hjá sumum
þíngmönnum þannig, að þegar talað er um að biðja stjórnina um
frumvarp í einhverju máli, þá taka sumir þíngmenn til að ræða það
út í allar æsar, rett eins og ef frumvarpið sjálft lægi mí þegar fyrir,
og vil eg taka til dæmis breytfngaratkvæðln undir töluliðunum 13
og 14. Spursmálið, sem her liggur fyrir, er eínúngís þetta: "er það
æskilegt og nauðsynlegt, að stjórnin se beðin a~ sjá um, a~ fjölga~
verði yfirsetukonum (svo eg minnist líka dálítið á yfirsetukonurnar)
eða ekki '?(( og eg ímynda mer, ao einginn maður, sem nokkurn hlut
þekkir til aslgkomulags og lífernishátta her upp til sveltanna, geti
annað en áliti~ það í mesta máta þarflegt og nauðsynlegt. En þar
á móti liggur það með öllu fyrir utan þetta þlng núna, að tala um
kjör yfirsetukvennanna og allt það fyrirkomulag, sem þar af Ielðlr ;
þa~ kemur fyrst til a~ ræða slíkt, þegar frumvarpið frá stjórninni
liggur fyrir (J. Sigurðsson: gefa stjórninni bendíngar) og ekki fyrri.
Yfir höfuð að tala fellur mer nefndaralítið vel í geð, en þab kynni
þó að vera, að breytíngaratkvæðl hins heíðraba þíngmanns úr Suður-
Múlasýslu undir tölulið 12 væri öllu betur orðað en nefndarinnar; eg
skal bráðum víkja máli mínu a~ því með fleiri útlistunum, a~ hverju
leyti mer finnst 6missanda, að þessi uppástúnga verði tekin til greina,
að minnsta kosti að efninu til. það er þá korníð her aptur, þetta
varaatkvæðí, sem her kom á þínginu 1855, og stendur nú á atkvæða-
skránni undir tölulíð 3 eptir hinn hefðraða þíngmann Árnesínga.
þessi sama varauppástúnga kom her í hitt hi~ fyrra, eins og eg gat
um og þíngmönnum er kunnugt, og þá börðust nokkrir nefndar-
mennirnir og einkum framsögumaðurinn, sem þá var í málinu, Yi~
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hana og móti henni á heilum laungum fundi; en þó lauk svo, að
bæði hann og flestallir nefndarmennirnir gáfu atkvæði sín með henni,
og þannig varð henni smokrað inn í bænarskrána til konúngs; mer
var þá vegna stöðu minnar hamlað frá að tala á móti henni; þess-
ari sömu varauppástúngu hefir nú verið lanmað inn til vor aptur -
menn fara nær um, hvernig á því stendur =» og getur þó hver mað-
ur se'b, sem nokkuð vill íhuga hana, að ef hún feingi framgáng,
hlyti afleíðlngln að verða sú, að spítalasjéðirnír yrði fyrir það svo
limlestir, að með þeim yrði um mjög lángan tíma ekkert gjört til
verulegra umbóta læknaskipuninni her á landi; því til þess að bæta
verulega úr henni til frambúðar verða allir að sjá og skilja, að inn-
lend læknakennsla og spítalastofnun er hi~ eina úrræðið ; aptur á
hinn bóginn yrði með þessu breytíngaratkvæði alls ekki bætt úr hin-
um almenna læknaskorti í landinu, feingi 2 eða 3 sýslur lækna á
kostnað spítalasjó'banna, þlí heimtaði allar sýslur, sem mí eru lækna-
lausar, hið sama og ætti fullt eins mikinn rett á því; og hver yrði
þá niðurstaðan? íslenzkir læknar eru ekki til, eins og allir vita; vi'b
feíngjum danska lækna í hverja sýslu -- þessa, sem Danir gæti ekki
sjálfir bnikað, hinir sækti híngað ekki - og hverju værum ver að
bættari fyrir? spítalasjóðirntr væri eyðilagðir, og þá er búi'b. Eg
vona nú, að þíngmönnum se ljóst af þessu, á hvern hátt eg muni
ætla að greiða atkvæði mitt, hvað þessa varauppástúngu snertir.
Yfir hdfuð felli eg mig vel við nefndarálltlð, þó eg muni nú ekki
glögglega, hvernig þar er raðað niður, og það kynni að vera fullt
eins. vel orðað eptir breytíngaratkvæ'bi hins heíðraða þíngmanns úr
Su'bur-Múlasýslu, en þó það væri nú ekki í nefndaráIitinu, þá vildi
eg samt, a~ það yrði tekið skýrt og greinilega fram í álitsskjalinu
til konúngs, að það se hið fyrsta og verulegasta atriði bæði í brá'b
og leíngd, að her verði komið á stofnun spítala og læknaskóla, en
af því þetta muni hljóta að dragast nokkurn tíma, sakir þess undir-
búníngs, er það útheimtir, en ver á hinn bóginn eingan veginn get-
um beðið í þessu mlkllsvarðanda málefni, þangað til spítallnn og
læknaskólinn fari að sýna sína ávexti, þá biðjum ver um hitt, sem
getíð er um undir töluli'b 1. a og b, svona til braðabyrgða, þánga'b
til te'b stofnun er á komin og farin að geta bætt úr þörfum lands-
manna í þessu efni, af því það, sem tekið er fram í 1. a-b getur
komizt á strax, og þarf ekki eins langan undirbúníng eins og aðal-
atrlðlb sjálft. þetta vildi eg yrðl skýrt og greinilega orðað í bæn-
arskránni til konúngs að minnsta kosti, þó það nú ekki væri ínefnd-
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arrilltlnu (sem eg satt að segja ekki man með vissu), ef þíngi~ á
annað borð fellst á nefndarálítlð, sem eg fyrir mitt leyti get ekki efazt
um. Eg álít uppástúngu hins hefðraða þíngmanns Rángvellínga mjög
nauðsynlega og sanngjarna, því þó það hafi verið á þeim tíma næsta
mannríðlega afráN'ð af stjórninni, að leyfa það, að spítalahlutír á
Vestmannaeyjum, bæði af fiski og fugli, mætti leggjast í sveitar-
sjó'ðinn þar, á meðan eyjabúar voru út af dauðir aumíngjar, þá er
nú allt öðru máli a'ð gegna, því mer er það fullkunnugt, að bæði
er sveltarsjéðurlnn á Vestmannaeyjum nú orðinn víð gó'ð efni a'ð
vaxtafð, eptir þVÍ sem her er af a'ð gjöra, og margir eyjabúar gó'Nr
efnamenn, og er því mjög ósanngjarnt, a'ð svipta stofnun, sem er
þurfandi, ekki all-litlum tekjum, sem hún á með réttu, Um hitt
annað af því, sem er á atkvæðaskránni, ætla eg ekki a'ð fara nein-
um orðum, því það eru mest orðabreytíngar, sem ekki eru neitt
verulegar, og gjöra lítið til eða frá, og greiðl eg atkvæði um þær,
eptir þVÍ sem mer finnst ri'lttast með sjálfum mer í þann og þann
svipinn, en yfir höfu'ð at tala ætla eg að þessi breytíngaratkvæðl
taki uppástúngum nefndarinnar lítið fram.

M. Andresson: Ekki skal eg nú vera fjölor'ður, og sfzt um
það, sem eg mælti með víð undlrbúníngsurnræðu þessa máls, heldur
að eins tala fá orð um það, sem eg mælti móti. Hinn heiðraði
varaforseti mælti núna æði-fastlega fram með því, a'ð það mikil-
vægasta og verulegasta í þessu máli væri það, að stofnaður yrðí spí-
tali og læknaskóli her í Reykjavfk ; en eg er nú ekki nærri sannfærbur
um a'ð svo se, því eg 'veit heldur ekki, hvort að honum mundi verða
svo míkíð og verulegt gagn, a'ð það gæti vegíð upp á móti kostn-
aðínum, sem hlyti að verða afarmikill. þar á móti skilst mer á
nefndarálitinu, sem nefndin álíti það hi'ð fyrsta og nauðsynlegasta
að fjölga læknum her í landinu, og á því sama máli er eg, þó eg
viti, að það muni verða torvelt að fjölga þeim svo mikið, sem með
þarf, svona allt í einu. Hvað viðvíkur læknísfræðlskennslunní vi'ð
prestaskólann, þá halla eg mer helzt að breytíngaratkvæðí hins heiðr-
aða þíngmanns Strandasýslu vi'ð 4. níðurlagsatríðlð í nefndarálitinu
undir tölulið 8. á atkvæðaskranní ; fyrst stúdentarnir á prestaskólan-
um þurfa ekki að heyra á kennslu landlæknisins fremur en þeir vilja,
þá finnst mer tílgangslítíð að skylda hann til að kenna, því það er
þó aubskllíð mál, a'ð menn nema svo bezt, a'ðþeir sjálfir vilji nema,
og þó nú þetta se ekki lángur tími, sem til læknakennslunnar er
ætlaður, það eru í allt rúm 3 dægur, eins og eg gat um vi'ð undir-
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briníngsumræðuna, þá gæti þ6 tímarnir, þ6 fáir se, ef til vill verið
þeim tímum dalítíð til Iyrlrstöðu, sem ætlaðir eru til guðfræðlnnar,
og þykir mer það þess vegna í alla stað] haganlegra, a~ kandidötum
frá prestask6lanum gefist kostur á að afla ser ékej pls þessarar þekk-
ingar í læknisfræði, eptir að þeir eru búnir a~ ljúka ser af frá presta-
sk6lanum. HYa~ atriðið um yfirsetukonur snertir, þá er eg eindreg-
i~ á því máli, og mer dylst það ekki, og það dylst víst fáum, að
það væri æskilegt og mjög árfðanda, a~ þeim yrði fjölga~ her hjá
oss, en eins og þínginenn hafa aður bent til, álít eg það fyrir tím-
ann a~ fara núna a~ tala um, hvaðan laun þeirra skuli taka eh
hvað há þau skuli vera, því allt þess konar kemur fyrst til umræðu,
þegar frumvarp frá stjórninni þessu víðvíkjandl liggur fyrir. Um
víðauka-atkvæði mitt skal eg ekki fara mörgum orðum, og það mundi
nú ekki heldur til mikils, þar sem hinn heiðraði framsögumaður er
þegar búinn að kveða upp yfir því tvöfaldan dauðadém, og það held
eg hrífi, einkum þar eð hann var SYO snjallorður eins og menn heyrðu,
og það er nú ekki ný bóla; mer skildist annars á honum, að það
hefði verið dautt og grafið, á~ur en það varð til, áður en það fædd-
ist eða jafnvel á~ur en það var getíð. En þrátt fyrir ræðu hans er
eg nú enn þá ekki sannfærður um, a~ þetta víðaukaatkvæði hafi átt
svona dæmalaust ómiskunsaman d6m skllíð, því eg hefi einga vissu
fyrir því, hve nær þessi fjölgun lækna muni komast á, sem beðið
var um 1855; er það strax eptir ati stj6rnin hefir sagt, að hún væri
að hugsa um að koma þeim áj kann ske þau hafi átt a~ komast á
daginn eptir? eg get ekki fundið nein viss takmörk, innan hverra
læknar þessir skuli vera komnir inn í landið, og eg ímynda mer,
a~ ekki einu sinni hinn heiðraði framsögumaður, sem veit þó bæðí
svo margt og míkið, meir en eg og mínir líkar, auk heldur eg, geti
skýrt frá neinni ástæðu, hvers vegna þetta dregst. Eingan veginn
get eg heldur skilið, að viðaukaatkvæði þetta geti á nokkurn hátt
verið læknamálinu til fyrirstöðu í heild sinni eða yfir höfuð að tala,
því enda þ6tt þremur læknum yrðí nú bætt viti her á landi og þeir
feingi 400 rdl, laun hver mn sig af spítalasjöðnum, þá geingi þó
allur afgángurinn inn í sjóNnn, svo hann gæti aukizt og margfald-
azt fyrir það, og svo er það líka aðgætanda, að her er ekki farlð
fram á, ati læknunum verðí þaðan launað, nema fyrst um sinn. Mer
finnst því viðaukaatkvæðí þetta eingan veginn geta verið því til hinn-
ar minnstu fyrlrstöðu, að spítali og læknaskóIi komist her á í land-
inu, þegar fram Iíða stundir, en ef þessi litla læknavíðbót feingist,

543



þá finnst mer þó nokkru bættara, því mer þykir ávallt líti~ betra.
en ekki neitt, og því snuía hlýtur a~ gánga greiðar en því, sem er
stórkostlegt og þarf afarmlkíð fe til. Um hin atriðin ætla eg ekki
a~ tala neitt, en greiða um þau atkvæði eptir beztu sannfæríngu;
einúngis líkar mer betur breytíngaratkvæbí hins hefðraða þíngmanns
úr Suður-Múlasýslu undir tölulíð 12 víð 5. uppástúngu nefndarinn-
ar, heldur en það, sem nefndin sjálf hefir haft í nefndanilltinu.

E. 6. Kúld: Þa\') gleður mig sannarlega, a~ hinn heiðraði þíng-
maður Árnesínga sjálfur hefir kveN~ upp dauðadémínn yfir uppá-
stúngn sinni, því eg vil vona, að SYO fari, því hún má með réttu
kallast skrímsli, og geingur ekki út á annað en að eyðileggja þá
stofnun, sem nefndin hefir hugsao ser að reisa mætti af spítala-
sjóðunum, án þess að Mn á nokkurn hátt upp vegi þetta með því
á hinn bóginn a~ gjöra landinu nokkurt verulegt gagn. Einnig gle\')-
ur það mig mikillega, að hinn helðraðí varaforseti er nefndinni
samdóma í öllum aðalatriðunum, og eg fyrir mitt leyti skyldi ekkert
hafa á móti því, a'ð teknar væri ítarlega fram ástæðumar fyrir
uppástúngunum a og b í álitsskjalinu til konúngs, jafnvel þó það
se greinilega tekið fram af nefndinni.

Hinn heiðraði þíngmaðnr Suður-Múlasýslu hefir víst ekki lesið
nefndarálltlð vandlega, ef honum finnst, að uppástúngur nefndarinnar
komi f nokkurn bága vio bænir alþíngis 1855. Hinn heíðrabí þíng-
maður Mýra-sýslu þótti mer ætla a~ verða nokkuð stórstígur, þegar
hann var að tala um yfirsetukonurnar, því hann var svo að segja.
með annan fótinn á Keili, en hinn á Snæfellsjökli. Hann talaði um
að hafa spítala og læknaskóla í hverri sveit (J. Sigurðsson: þetta
er ránghermt); hann sagðl það, en honum hefir má ske orbíð mis-
mæli.

Honum fannst það galli, ao yfirsetukonunum ætti a~ launa, eins
og hann a~ orði komst, með bitanum úr munninum á þeim fátæku;
en eg er viss um, a~ hann með þessu ekki getur glupið mönnum
sjónir á því, að þessi laun, sem farið er fram á, eru svo lítil, að
fáar eða eingar munu þær sveitir vera, sem ekki geti borið þann
kostnað. Eg veit líka, að hann er svo bjartagöður, að hann fyrir
jafnlítið vildi kaupa einnar konu líf, hvað þá má ske margra; eg
man ekki betur, en að sá atburður hafi orðib, og það ekki alls fyrir
laungu, í hans kjördæmi, sem ætti a~ geta sýnt honum fram á, hvað
nauðsynlegt það er a~ hafa duglegar yfirsetukonur (J. Sigurðsson:
þar var hún nú lærð), Hann bar þingmanni Reykjavíkurbæjar það
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á brýn, a~ hann væri ospar á fe, og skal eg ekki fara a~ afsaka
hann, þd honum mun vera óhætt með það, að hann sjlílfnr geti
boríb hendur fyrir höfu~ ser; en "egna þess a~ eg sem einn í nefnd-
inni líka verð að taka ámæli þetta til mín, skal eg segja honum það,
að eg vissulega ekki er SYO spar á fe, a~ eg ekki fyrir jafnlíti~ gjald
vilji kaupa mannslíf, já, ef til vill, mörg. Eg vona, ab hinn helbr-
aM þíngmaður Suður-Múlasýslu taki aptur uppástúngu sína undir
töluli~ 2. A~ öðru leyti verð eg að vera hinum hefðraða framsögu-
manni samdóma í því, er hann sagði víðvíkjandi tölulið 14. á at-
kvæðaskranni, og skal eg því ekki orðleingja þetta mál meir.

H. G. Thordersen : þó líti~ eitt hafi verið minnzt á uppástúngu
þíngmanns Rángvellínga, víl eg þó enn ítarlegar skýra frli þeim á-
stæðum, sem hafa leitt mig til a~ fallast á hana. Í tilskipuninni af
27. maí 1746 eru Vestmannaeyjar, eins og hver önnur hðruð, skyld-
aðar til að borga spítalanum hlut, og má þar af skilja, a~ þær upp-
haflega eru ekki undanþegnar þessu gjaldi. Þegar komingsbréf 20.
febr. 1750 útkom, er sjálnlega enn þá fylgt hinni sömu skoðun, því
þessi spítalahlutur er þá gefinn sjúkum og fátækum á sjálfri eyjunni,
ekki einúngis, ef rett er skilið, fátækum yfir höfuð, heldur fátækum,
sem undir eins væri veikir, eins og líka enn ljósar má sjá af því,
sem til er fært eins og ástæða : })a~ þeir geti ei án erfiðlelka flutzt
til spítalans áfastalandinu".

Eins og öllum er kunnugt, hversu eyjar þessar liggja afskekkt-
ar með illum og hættulegum sjó milli þeirra og landsins, svo má
líka vera auðsjaanlegt, a~ Vestmanneyíngar, eins og þá stó~ á, voru
svo að segja útllokaðlr frá öllu gagni af spítalanum, hvers vegna
stjórnin þá af serlegum mannúðleíka og hluttekníng með högum eyja-
búa let þeim eptir spítalaflskínn, svo a~ hinir sjúku og fátæku á
eynni, sem ei gátu ná~ til spítalans, gæti í veikindum Ieíngíð sem
bezta og notalegasta aðhlynníngu, og var þessi rá~stöfun þeim mun
nærgætnari af stjórninni, sem þá var mikil dýrt~ og vesöld á eyj-
unni, höndlun ómerkileg og undir einokun; og þó er þess ekki enn
þá geti~, sem mest er ívaríb, að Vestmannaeyjar á þeim tímum áttu
eingan lækni, og voru þannig sökum stöðu sinnar útilokaðar frá allri
Jæknahjálp, og þegar lltíð er til alls þessa, verður hver maður a~
viðurkenna, a~ konúngsbrðflð er byggt á einstöku og nákvæmu tilliti
til kringumstæðanna.

En eins og nú er komið hag Vestmanneyínga, er öllu öðru máli
a~ gegna en á~ur var; höndluninni hefir fari~ þar óvenjulega miki~
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fram lí. seinni tímum, og eg veit ekki betur, en i\'Oþar hafi vaxið
bæði dugnaður og velmegun Í samanburði víð það, sem annarstabar
Í landinu hefir átt ser stab, og Í þessu efni, sem her ræðir um, má
sízt gleyma því, ab n~ hefir þar verið fastur læknir Í nokkurn tíma,
og í þessu tilliti er þá svo vel geingíð frá Vestmannaeyjum, a'ð ekk-
ert jafnlítið hera'O í landinu Ii því sama láni að fagna, en þó er það
enn þá allt að einu undanþegið þeirri almennu skyldu að leggja til
læknasjó'ðs; en það, sem þar til ætti a'ð greiðast, geingur í fátækra-
sjó'ð, þótt "er verðum a'ð ætla, a'ð fátæktin se ekki meiri að tíltölu
Ii þessum stað en öðrum í landinu. Eg hefi þannig leitazt víð að
gefa sem greinilegastar ástæður fyrir þVÍ, hvers vegna eg, sem var
einn nefndarmaður, hefi samþykkt þá upphaflega áminnztu uppástúngu.

þa'ð er búið a'ð tala SYO mikið um yfirsetukonur, a'ð það mætti
virðast óþarft eða leíðínlegt að bæta fleirum orðum þar viö ; eg vil
vitna til þess, sem hinn hei'ðraNvaraforseti hefir sagt um þetta mál,
og vona eg, að allir landar mínir verbi honum og mer samdóma i
þ"í, að her se um mjög svo árí'ðanda mál a'ð gjöra fyrir land og
lýð, og Í þVÍ tilliti vil eg minnast á eitt atriði, sem her hefir ekki
kornib fram Í umræðunum, og verð þá með mildum harmi a'ð geta
barnadauða her Í landi, sem a'ð tiltölu er SYO mikill, að þa'ð mun
fá eða eingin dæmi eiga ser í öðrum löndum, og get eg í þyí tilliti
ekki slítíð víð mig þá sannfæríngu, að mikil bót mundi á þessu verða,
ef ver feingjum sem flestar "el uppfræddar ljésmæður í sta'ð þess, að
menn, enn sem kornið er, víða hvar í landinu verða a'ð láta ser lynda
með hverja helzt þá konu, sem menn þá geta til nað, því það er
óVÍ'ðast, a'ð læknisins verbí leitað, Í þessu sambandi vil eg einn-
ig geta þess, sem svo opt hefir verið áminnzt, en þó stendur í miklu
sambandi víð hinn mikla barnadauða á þessu landi, en þa'ð er sá
mikli skortur á vinnukröptum, sem á ser stað her, sem orsakast af
mannfæbínni, en mannfæðín aptur af barnadauðanum, og meðan SYO

fer fram, getur landið ekki ná'ð þeim þroska og framförum, sem því
annars með guðs hjálp mundi auðið verða, Út af því, að nefndin
haíðí tlltekíð nokkur laun til ljósmæðra af sveitarsjdð, þá gat þess
þíngmaður Mýrarnanna, a'ð þetta yrti teki'ð af fátækum; þessu vil
eg ekki svara öðru-en því, a'ð þessi laun, ef svo skal kalla, eingan
veginn verða tekin af fátækum, heldur af hinum efnaðri, þeim hin-
um sömu, sem einnig veita hinum fátæku hjálp og aðstoð. Hann
minntist einnig þess, ab þetta mál um ljósmæ'ður ætti að koma fram
eins og mál fyrir sig, en ekki í sameíníng víð læknamalíð , eg vil
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ei þræta um þetta, því eg treysti vísdómi stjórnarinnar til þess, a~
leggja fram sérstaklegt frumvarp fyrir alþíngl um þetta, ef henni
svo þurfa þætti; enn fremur þótti honum vanta hjá nefndinni uppá-
stringu um viss laun fyrir ljdsmæðurnar, en þar var nefndin þeirrar
meiníngar, að þegar beðíð "ar um frumvarp, þá væri nægilegt í á-
stæðunum að benda á það, sem henni í þessu efni "irtist natnir-
legast og samboðnast högum þessa lands, en henni þ6tti það eingan
veginn eiga víð, a~ taka því um líkt til í beinni uppástúngu til
stjórnarinnar.

Hvað kennslu í læknisfræði snertir \"i~ prestaskólann, þá er þegar
of míklð rætt um svo lítio mál, enda stendur hvorki ne fellur nefnd-
aráliti~ með þessu atrlðí ; eg vil ei taka nú upp aptur það, sem eg
hefi áður um þao sagt í undlrbúníngsumræðunní, og verð enn að
halda, að sú uppástúnga se bæðí gagnleg og þjéðleg , eins og her
stendur á, þó hún má ske ekki fái meðhald þeirra, sem dæma um
þetta eður annað eptir útlendum sio þeirra þjéða, sem eiga full-
komna eður göða læknaskipun.

Framsögumaður : Fyrst hinn heiðraði varaforseti, að mer
skildist, skoraði á mig að skýra ástæournar fyrir nefndarálitínu, skal
eg reyna til ao skýra fyrir honum hugsun nefndarinnar. Hún seg-
ir, að hún verbí að álíta lækna þörfina hina braðustu, en geti, nú sem
stendur, ekki seo, að af spítalasjóðnum megi nokkuð taka, til að
fjölga læknum, en "egna þessarar bráðu nauðsynjar verði að reyna
ao fara einhvern annan veg, núna fyrst um sinn, þángað til lækna-
skólinn komist á, og sjái þá ekki annað líklegra, en að biðja um,
1l~ ný læknaembætti yrOi stofnuð, og jafnframt a~ reyna a~ upp-
hvetja Íslendínga til að lesa læknisfræði með því, a~ heita þeim
styrk til lærdémsiðkana sinna. En þ6 nú þetta, ef það feingist, mætti
heita töluverður styrkur, se það auðsætt, ao þeir, sem stundaði lækn-
ísfræðí, alls eigi mundi verða svo margir, ao landinu yrði borgið,
og það geti ekki orðíð, fyr en innlend kennsla fáist, og því se lækna-
skólinn og spítalínn nauðsynlegur. Mer vírðlst það því au~seo, að
nefndin hefir sett uppástúngur sínar fram í rettri röo. Hinn fyrsti
konúngkjörni þingmaður haíbí öldúngis rett fyrir ser í því, er hann
sagðí um spítalahlutina á Vestmannaeyjmn, því það var presturinn
þar, síra Guðmundur Högnason, ásamt fleirum eyjabúum, sem fór þess
'lÍ leit víð stjórnina, ao eyjamenn mætti sjálfir halda spítalahlutunum,
sem þar feIlu, vegna þess að þeir ekki gæti flutt sjúklinga sína á
spítalana, en heiði um 30 fá~klínga að sjá fyrir.
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1'. Petursson: Eg skal í þetta sinn ekki tala um lækniskennsl-
una víð prestaskólann, því eg get haldið mer til þess, sem eg sagði
við undlrbúníngsumræðu þessa máls; eg get nefnilega ekki se~, að
ástæður þær, sem eg færði til, í nokkurn máta hafi verið hraktar.
En þó að eg ekki geti fallizt á uppástúngu nefndarinnar, get eg þó
fallizt á uppástúngu hins beiðraða þíngmanns Strandasýslu, sem stend-
ur á atkvæbaskrannl undir tölulíð 8; því víljl menn endilega, a~
prestar se læknar, vírðlst mer hentugast i tíminn fyrir þá til a~ nema
vera sá, sem þar er stiinglð upp á, því eg held menn hafi ekki gætt
að því, a~ þar er hvergi ætlazt til, að tíminn til náms þessa endi-
lega sknli vera jdlímánuður, eða yfir höfuð, uppástúngan er hvorki
einskorðuð vi~ tímann eður staðinn, því í henni stendur "hjá land-
læknínum, eða heraðslæknunum<l, svo að það stendur í hvers eins
frjálsu valdi, hvar eða hjá hverjum læknlnum hann vill leita kennsl-
unnar; þeir geta eins vel lært fyrir norðan og austan, eins og her í
Reykjavík. Menn hafa sagt, að þetta væri svo mikil tímatiif fyrir
landlækninn, ef hann ætti að segja til svo sem einn mánuð í sam-
fellu, en ætla þa~ ekki se eins mikil tímatöf fyrir hann a~ segja til
í 9 mánuði 1 tíma í hverri viku, eins og nefndin hefir farið fram lÍ ?
Eg verð a~ öðru leyti að játa, a~ eg ekki enn þá hefi getað sann-
færzt um nauðsyn þessarar kennslu. Hvað snertir atkvæðaskrana
yfir höfuð, skal eg einúngis minnast á fáein atrlðí, Eg get þá fyrst
ekki se~, hvernig á því stendur, að nefndin undir nr. 1 nú hefir
fari~ fram á það sama, sem alþíngi 1855, en þó sleppt úr nr. 3
á atkvæðaskránni, sem þó einnig var partur af bæn þíngsins 1855.
Hvað snertir áætlun nefndarinnar um kostnaðinn fyrir spítala og lækna-
skóla, þá er hún bygg'ð á áætluninni 1847, en 1855 var þegar sýnt
fram á, a~ kostnaðurinn mundi verða meiri, en á var gízkab 1847,
og þá verður hann vissulega of lítill á þeim tíma, sem ætlazt er til
a~ skólinn komist á fætur, því, svo það heyrist enn þá einu sinni,
það verður ár frá ári dýrara a~ lifa i Reykjavík; svceg taki til eitt
dæmi, þá eru ætlaðir einir 100 dalir til aðhjúkrunar þeim veiku, en
ekki gjört rá~ fyrir neinum kostnaði til "Ökonomi({. Eg get ekki
heldur skílíð, hvernig nr. 4 og nr. 6 bæði geta staðízt, því verði
nr. 4 samþykkt, þá er þar gjört rá~ fyrir, hvernig verja skuli spít-
alasjóðnum og tekjum hans og vírðíst mer þá nr. 6 alveg óþarft,
nema ef meíníagín væri sú að breyta stjórn spítalasjöbanna. Marg-
ir hafa orM'/) til þess, a~ beina hnútu að þíngmanni Mýrasýslu fyr-
ir það, a~ hann hafi talað um laun yfirsetukvenna ; en eg held hann
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verði ránglega fyrir þessu; því uppásttíngan fer því á flot, að biðja
um frumvarp í þessu efni þannig: a~ laun handa þeim yfirsetukon-
um, sem setja ætti, verðl tekin úr sveitarsjóði.

Konúngsfulltrúi: Eg skal fyrirfram geta þess, að þau fáu orð,
sem eg mun fara um mál þetta, tala eg ekki sem erindsreki kon-
úngs, þar c~ mer er ókunnug sú skoðun, sem stjórnin hefir á máli
þessu, og máti sá, á hvern hún ætlar a~ rá~a því til lykta, en at-
hugasemdir mínar skulu lúta a~ þvf, a~ skýra þíngmönnum álit mitt
og skoðun mína á þessu máli. Þegar uppástúnga þessi var borin
her upp á þinginu, var mer næst skapi að mæla á m6ti því, að
þíngi~ tæki máli'ð til meðferðar, en eg gjör'ði það ekki, bæðí af því
a~ uppástúngan var frá landlækninum, og af því að reynslan hefir
sannfært mig um, a~ þíngmenn sjaldan fara í því tilliti eptir tillög-
um mínum, og þar að auki var nýtt atríðl í uppástúngunnl, nl. um
fjölgun yfirsetukvenna.

Hvað nú málefnið sj,íIft og meðhöndlun þess í nefndinni áhrær-
ir, þá get eg ekki neitað því, a~ mer virðist það ekki einúngis ó-
naubsynlegt, heldur og miður tilhlýðilegt, að þíngi~ fari nú aptur
a'ð bi~ja um fjölgun lækna her á landi, þar sem hin konúnglega
auglýsíng til þíngsíns lýsir því yfir, a~ málefni þetta se ekki ein-
úngis tekið til yfirvegunar af stjórninni, heldur og a~ Því se vel á
veg kornið. Slík ítrekun þessarar bænar vir'ðist mer lýsa nokkurs
konar óþolinmæ'ði og braðlætl, sem ekki skartar vel á þínginu; og
eins get eg ekki annað en fundið það mjög undarlegt, að Þíngi'ð nú
skuli fara a~ biðja um læknaskóla og sjúkrahús í Reykjavík, þar
sem þa~ felldi upprístringuna þar um með atkvæðafjölda 1855, því
þetta virðist mer vottur um þvílíkt hvíklyndl, sem ekki getur annað
en veikt álit og traust til þíngsins.

Mer hefir, hvað læknasklpunarmálíð snertir, jafnan þótt það mest
árí'ðanda, að læknum yrM SYO míkíð og svo fljótt sem mögulegt er
fjölga~ her á landi, og það augnamlð, er menn í því tilliti ætti að
stefna að, er það, a~ sinn læknir yrðí a'ð lokum skipaður í hverri
sýslu, og þá fyrst álít eg landinu borgið, hvað læknaskipunina snertir.
En eins og nú standa sakir, er þess ekki að vænta, að fe til að
launa öllum þeim læknum, sem víð þarf a'ð auka, fáist úr rfkissjéön-
um; og þess vegna hefir það ætíð verið álit mitt, að lelgunum af
spítalasjóðnum og andvirði spítalahlutanna yrðí varið til að launa
þeim víðbættu læknum, þannig að höfuðstóllinn aldrei væri skertur,
en nokkuð lagt af leigunum og spítalahlutunum honum til aukn-
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ingar þangað til a~ árste1<jur spftalasjéðsins yrði svo miklar, a~ þær
hrykki til a~ launa öllum þeim læknum, sem bæta þarf víð þá lækna-
tölu, sem mí er. En ætti nú að stofna læknaskóla og sjúkrahús Í
Reykjavík, þá mundi þetta kosta svo mikið, a~ spítalasjóðurinn
mundi eyðast þar til á nokkrum árum; þVÍ eg get eingan veginn
fallizt á það, að áætlanin, sem gjör~ er Í nefndarálitinu yfir, hvað
kosta mundi a~ stofna þessar stiptanir, se næg eður árelðanleg. Hún
mun ekki fara nær þVÍ rétta, en það, sem nefndaralítið segir um'
víMttu læknisumdæmanna, þegar 7 væri læknar í landinu að undan-
teknum Vestmannaeyjum, því þar er Í nefndarálitinu ekkert tillit
haft til þeirra mörg 100 ferhyrndra mílna, sem jöklar og saman-
hángandi öræfi inn Í landinu taka upp, og sem liggja fyrir utan öll
læknaumdæmi. Í áætluninni eru 12000 dalir ætlaðir til spítalabygg-
íngar, og ársleigan þar af 480 einúngis ætlaðir til ritgjalda ; en her
er ekkert rá~ fyrir því gjört, hvernig þetta 12000 dala lán eigi a~
borgast (amorueeresi. Eg get ekki skilið, að nokkur mundi "ilja
lána slíka peninga, án þess að hafa veð fyrir þeim, eða minnstu
vissu fyrir þVÍ, a~ þeir nokkrum tíma yrbi borgaðir aptur; og endir-
inn yrði líklega sá, að þessa 12000 dali mætti taka úr spítalasjéðn-
um, og þar ,'i~ misstist leigan þar af 480 dalir um ári~. Til hvers
af þeim 4 holdsveiku limum, sem eptir áætluninni eiga ab takast
inn á spítalann, eru einúngis ætlaðir 100 dalir; en þetta er auð-
sj.ianlega lángtum of Iítlð. Eg held líka, a~ læknaskólinn, ef hann
annars ætti að geta orðið að nokkru gagni, muni kosta miklu meira
en nefndaralítið gjörir rá~ fyrir. Landlæknirinn mundi vegna sinna
mörgu embættisanna ekki geta verið yfirkennari í þessum skóla, og
þ:i eru kennslulaunin sett auðsjaanlega langturn of lágt í nefndar-
álitinu, þegar 2 eiga að vera kennarar "ið læknaskélann, er einúng-
is hefði laun fyrir kennslustörf sín. Væri spítali eða sjúkrahús sett
í Reykjavík, yrði það eimíngis til hagnaðar fyrir bæinn sjálfan, og
hin næstu hðruð umhverfis, og er það næsta ósanngjarnt, ef þar til
yrði eytt miklu fe af spítalasjébnum, til hvers allt landið hefir lagt,
og sem ætlaður er til að endurbæta læknaskipunina Í öllu landinu.
Ef a~ mí, auk landlæknis og læknis þess, sem beðlð er um að setja
í Keflavík, 2 læknar yrði settir við læknaskólann í Reykjavík, er
mundu geta töluvert feingizt við lækníngar auk kennslustarfa, þá er
au~se~, hvað miklð Gullbríngusýsla mundi vera betur farin með til-
liti til læknaskípunar, en öll önnur héruð í landinu.

Ilvað nú læknakennsluna <Í prestaskólanum áhrærir, þá verð eg
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í tilliti til hennar í einu og öllu að halda mer til þess, sem hinn
heiðraði 3. konúngkjörni þíngmaður hefir sagt. Vilji menn fyrir
hvern mun hafa innlenda kennslu í læknísfræbí handa menntuðum
mönnum, vildi eg heldur fallast á breytíngaratkvæði þíngmaunslns
úr Strandasýslu, því sú kennsla, sem hann hefir stringlð upp á, lík-
ist nokkuð þeirri, sem á~ur átti ser stað her í landi, og þá korn
stundum a~ góðum notum. þlí fóru stúdentar, sem ritskrifaðir vorn
úr skóla, og lyst og g.ífur hö~u til að læra læknísfræði, til land-
læknisins og lærðu hjá honum í leingri eða skemmri tíma.

Um þau eigi allfiíu breytíngaratkvæðl, sem fram ern komin í
þessu máli, ætla eg ekki a~ tala, því mer lítast þau vera líti~ merki-
leg; eg skal einúngis geta þess, að eg fyrir mitt leyti ekki vil vera
mótfallinn breytíngaratkvæði þíngmannsinns frá Rangarvallasyslu, er
her stendur lÍ atkvæðaskr.ínnl undir tölulíð 7, af þeim rístæðum, sem

nokkrlr beiðraðir þingmenn hafa talið, og eg þess vegna ekki þarf
a~ ítreka.

Framsögumaðu1' : þa~ hefir nú verið talað ýmislegt um upp:í-
stúngur nefndarinnar, þíngmenn sumir hafa fundið það helzt a~ nefnd-
inni, að hún hafi sýnt hvíklyndl í því, a~ falla frá varaupprístringu

alþingis 1855; eg ætla, a~ hinn háttvirti kontíngsfulltrúi væri einn
af þeim, sem fann þetta a~ nefndnnilltinu (Konúngsfulltrúi: Nei, það
var uppástúnga nefndarinnar nr. 2, eður 5. tölullbur á atkvæðasknínni);
jæja! en hann tók það samt fram, eins og fleiri þíngrnenn, að það
væri ekki rett a~ fara nú ao ítreka bæn alþíngís 1855, þvert ofan í
hina konúnglegu auglýsingu til þessa þíngs, sem lofi svo miklu.
Mer þykir það ekki tiltökumál, þótt hinum háttvirta konúngsfulltrúa
ekki geðjist að þessari ítrekun á bæn alþíngis 1855, en lÍ hinn bög-
inn getur bann líti~ um það sagt, að ítrekun þessi se óþörf, þar sem
hann hefir ekki neina skýrslu ne vísbendíngu feingið frá stjórninni
um þetta mál, og veit því ekki, hvað því geingur. þao hafa nokkr-
ir sagt, a~ stjórnin mundi nú þegar búin með mállb ; en hún þóttist
líka vera þegar og þegar búin með verzlunarmalíb, og þó mega menn
muna eptir, hve leingi það drógst. Hinum beiðraða þíngmanni Ár-
nesinga þótti það bráðlyndi ar þinginu, að geta eigi beðið eptir stjórn-
inni, en fyrst stjórnin er eigi mí búin a~ ráoa því til lykta enn,
hve nær eiga menn þ:i að búast ,-io því? eða hversu leingi eiga
menn að bíða ? það var einúngis beðið um varnuppastringuna 1855
til bráðabyrgða, en ef hún getur eigi komizt á, fyr en læknar koma
frá læknaskóla þeim, sem nú er beðið um, til hvers gagns er þlí ao

551



ítreka hana. Hinum háttvlrta konúngsfulltrúa og 3. kouringkjörna
þingmanni þótti áætlun sú, er alþíngi 1847 gjörðl og nefndin hefir
fallizt á, vera ónóg, en þeir hafa eigi sýnt það með nokkru sein
helzt, a~ hún væri þa~, þYÍ að þar sem hinn háttvirti 3. konúng-
kjörni þingmaður tók til, a~ 100 rdI. væri ónógir til aðhjiikrunar
sjúklíngum, þ,í hefir nefndin ætlað til þess 500 rdl. Hinn háttvirti
7wnúngsfulltrúi sagbl, a~ ekkert væri ætla~ til ab borga með húsið,
eður að ekkert væri ætlað til að amortisera lríníð, eins og hann komst a~
orðl ; en það eru einmitt ætlaðlr til húsanna 12,000 rd., eður ár hvert
480 rd., sem er rírslelgan af þessum 12,000 rd. Nú sjá allir, að það
er sama, hvort menn taka 12,000 rd. að láni til hússins, og borga
480 rd. í leigu eptir þá lí ári, eður það er varið til þess 12000 rd,
af spítalafénu ; svo það er eigi rett, að ,íætIunin gjöri ekkert fyrir
þetta atriði, Ef nú áætlunin er yfir höfu~ nær sanni, þá gjörir það
hvorki til ne frá, þó til sums kunni að vera ætlað heldur líti'ð, ef
til annars er ætlað heldur míklð ; og nefndin hefir einmitt kannazt
víð, og sagt það með berum orðum, að til sums mundi heldur líti~
ætlað, en htin áleit líka, a~ t. a. Ill. 12,000 rdI. væri ríflega í lagt
til að kaupa eður reisa hús fyrir, og það má hinn hdttvlrti 3. komíng-
kjörni þíngmaður vita sjálfur, sem þó þekkir nokkuð til húsakaupa
Mr. þá þótti hinum sama konúngkjörna þíngmanni uppastúnga nefnd-
arinnar undir staflíð 6 með öllu óþörf; því a'ð það snerti hvernig
'verja ætti tekjum spítalanna, en þetta orð stendur hvergi í grein-
inni, heldur "haga{'; því nefndin heit, a~ það mætti haga svo um-
sjón og heimtíngu á öllum tekjum spítalanna, nt þær gæti töluvert
aukizt; eg vil taka nokkur dæmi, til að sýna þínginönnum fram á
þetta, a'ð eg hefi heyrt, a~ borgaður s.l hlutur af fuglvelðí í Íng-
ólfshör'Ca í Skaptafellssýslu, en ekki af fuglinum í :Mýrdalnum; árin
1851-52 voru spítalahlutir í Barðastrandarsýslu 41 rdI. 78 sk., eða
hvort ári~ fyrir sig ekki fullir 21 rdl., en aptur 1853-54 ekki
nema 25 rdI. 73 sk., eða hvort ári~ fyrir sig ekki fullir 13 rdI.;
þetta og annað eins kenni eg fyrirkomulaginu á heimtingu spítala-
hlutanna, en alls eigi stjórnendum spítalasjöbanna ; en á hinn bóg-
inn munu vera borgaðir 15 --16 rdI. ár hvert af kofnavelðlnní í Flat-
ey, og þó gelzt ekki meira úr allri Barðastrandarsýslu, heldur en nú
var talið ; eg skal og geta þess, að tilskipunin um lýslsgjald af há-
kallaveiðum er þannig úr garði gjörð, að það er alls eigi auðíð að
fara eptir fyrirmælum hennar í þessu efni, og, eins og bent er á í nefnd-
arálitinu, er alls ekkert goldíð, og hefir aldrei verlð goldið, af þil-
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skipum. þessi dæmi geta fyllilega sýnt, a~ væri gjaldstofni og heimt-
ingu spítalahlutanna haganlega fyrir komið, þá yrðí tekjurnar miklu
meiri, en þær eru nú. Nefndin hefir að eins átt vi~ þessa tilhögun
í uppástúngu sinni, en eigi hitt, hvernig tekjunum skyldi verja, því
hún hefir líka sningíð upp á, a~ þeim skyldi verja til læknaskóla og
spítala her á landi. Þa~ hafa nú nokkrir láti~ ser það um munn
fara, a~ spítali her í Reykjavík værl eigi fyrir allt landíð ; mer þyk-
ir það sannarlega furðu gegna, a~ slík orð skuli koma frá menntuð-
um mönnum; það er þó auðsætt, að aðaltllgríngur spítalans er sá, a~
sjúklingar komist inn í hann, og það til þess, að læknaefnin geti
numið lækníngar af meðferðlnní á sjúklíngunum, sem þeir þar sjá
fyrir ser, en þótt mí einn hluti landsins hafi meira gagn af spítal-
anum en aðrir, með því fleiri sjúklíngar þaðan geta lagt sig inn á
hann, heldur en úr hinum, þá er ekki meiri ástæ~a til að ónýta hann
fyrir þá sök, heldur en a~ sejja : "af því latínuskólinn getur eigi ver-
i~ annarstabar á landinu en í Reykjavík, þá "iljum "er eingan lat-
ínuskóla hafa, því a~ einginn hefir gagn af því fe, sem til hans
geingur, nema Reykvíkíngar einir ;(( enda er það "íst, a~ eins og em-
bættlsmannaefnln koma úr latínuskólanum handa öllu landinu, eins
dreifast og læknarnir, sem síbar meir koma úr læknaskólanum, út
um allt land. Þa~ hefir enn fremur verlb sagt, að landlæknirinn gæti
eigi verið yfirkennari yi~ læknaskólann, en það get eg þó eigi skílíð,
ef læknir kæmi í Keflavík honum til aðstoðar, það getur verið, að
landlæknirinn tefji:;t nokkuð fnl kennslunni, en það held eg þó aldr-
ei geti orM~ svo míkið, að kennslunni verði til hnekkis, ef annar
læknir er með honum fastur; en eg fyrir mitt leyti er eigi svo harð-
ur á þessu, og nefndin hefir elnríngls bent til þessa, til þess að sýna,
a~ minnka megi kostnaðlnn, og í því víkið frá því, er kom fram á
alþíngi 1847, þ"í þá var sttíngi~ upp á 2 kennurum vi~ skólann,
er hvorugur skyldi vera landlæknirinn, en það er þó alla tíma víst,
að þeir, sem koma frá skóla þessum, geta þó orðið eins góMr og
numið eins mlklð og þeir, sem á~ur hafa lært hjá landlæknunum
einum, sem þó hafa haft eins mikið að gjöra eins og nú, og hefir
þó landinu orM~ hi~ mesta gagn a~ þeim læknum, er þannig hafa
lært. Eg verð því a~ álíta, a~ það se óhætt fyrir þínglð, a~ þræða
ekki uppástúngurnar 1855, því það þori eg a~ fullyrða, a~ ekki muni
svo margir lesa læknisfræði víð háskólann í Kaupmannahöfn, a~ land-
inu verði borgið fyrir þa~; eg gjöri rá~ fyrir, a~ þar muni lesa 1
eða 2 læknisfræði, og það er ekki meira en í embætti þau, sem nú
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eru stofnuð. Eg held og, a~ allir verði a~ j.ita, að það se nauðsyn-
legt að hafa spítala her í Reykjavík, og er eg fyrir mitt leyti eigi
mótfallinn þvf, að Reykjavík hlypi undir bagga með spítalanum, eða
að bæjarmenn borgaði nokkuð fyrir bjúkrun ii sjriklíngum þeim, sem
héðan væri úr bænum á spítalanum; eg 'In nú taka eitt dæmi því
til sönnunar, hversu nauðsynlegur spítali er orðinn her, a~ landlækn-
irinn varð að fara til bæjarfógetans, eða ætlaðl að fara (J. Guðmunds-
son: Hann fór) og bíðja hann að útvega menn til að vaka yfir sjúkl-

Ingum her í einum bæ, því allir ii bænum lágu í "Typhus"; og eing-
inn fékkst til að Hra hj,í þeim á næturnar; hefði nú spftall ver-
íb, þá þurfti eigi annað en leggja þ,i inn í hann. Því finnst mer
þa\') nndarlegt, að nokkur skuli mæla á mriti spítala her, því það
er eins og þeir vilji segja: "fyrst eigi fæst spítali í hverjum hrepp,
þá vil eg alls eingan hafa" (Nei, nei !), jri, a'ð minnsta kosti fórust
þíngmanni Mýramanna svo orð, þó það hafi líklega eigi verið ímynd-
un hans. þa'b hefir nú verlð margrætt um lækníngakennsluna vil'>
prestaskólann ; þal'> verður nú reyndar hver a~ r:í~a ætlun sinni um
það, hvort hún se nauðsynleg eður eigi, en hitt finnst mer Sannar-
lega undarlegt, að það er svo a'ð sjá, sem hinn luíttvirtl 3. koming-
kjörni þingmaður vilji sporna vlð því af alefli, al'> lærisveinar sínir
geti orbíð landsmönnum a'b nokkru Ilðí nema í guðfræðísmimlnu
(P. P(~tttrsson: Nei, nei !), þar sem hann vill eigi láta þá tefjast
"i\) gubfræðísnrimlð 1 stund í viku, en láta þil dvelja heilan vetur
ef til vill á eptir hjá landlækni. Eg vil svara hinum helðraða þíng-
manni StrandasÝ81u því, a~ ef honum þykir of dýrt að kaupa af
landlækninum tímakennslu í prestaskrilanum, þá er eg hræddur um,
a'b honum muni þykja of dýrt a~ kaupa kennsluna af öllum héraðs-
læknum, þvi annaðhvort verður a'b gjöra þa~ öllum læknum a'ð skyldu
al'> kenna, og þ,í verbur a~ hækka la nn þeirra, eður þeim er eigi
gjiirt þa~ að skyldu, og þll verður tilsögnin dýr í hvert skipti; svo
þessi upprístúngn dæmir sig sjálf bezt. þal'> er mí húH! að tala svo
margt um yfirsetukonurnar, a'b það er að bera í bakkafullann læk-
inn a'ð tala meira um þær; en eg nrl'> þó að svara því, er hinn
helðrabí þíngmaður Mýramanna sag'bi, a'b þab geingi yfir sig, a'ð nefnd-
in hefði eigi til teklð neinn styrk til a'b kenna yfirsetukonum. en nefnd-
in varð al'> álíta það óþarft a~ taka það fram eða gjöra um það
nokkra nýja ákvðrðun, því það er ákveðlð, a~ til kennslu þeirra
skuli borga tir jafnaðarsjöðnum, eins og hinn háttvirti 3. koming-
kjörni þíngmaður sagðí, og hefi eg her fyrir mer jafnabarsjdbsreíkníng-
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inn í suðurumdæminu árin 1844-1846, og þar stendur meðal ann-
ars, a'ð 20 rdl, hafi verið goldnir í ferða- og fæbískaup fyrir kvenn-
menn, er hafi verið að nema yflrsetukvennafræðí, Læknareglugjörb-
in 25. febr. 1824, samanborin við reglugjörð 21. september 1787,
gjörir öllum læknum að skyldu að kenna yfirsetukonum, og þetta
varð nefndin ao álíta næga ákYör~un um, ao yfirsetukonum feingist
kennsla; en finnist hinum heiðraða þíngruannl, ao læknar gjöri eigi
skyldu sína í þessu, þá getur hann klagað þá, en nefndin hefir eigi
fundíð neina ástæou til þess, og landlæknir sálugi Thorstensen
gjörN ser allt far um ao kenna og fjölga yfirsetukonum sem mest,
og eins velt eg ao dr. Hjaltalín hefir gjört, síðan hann kom, SYO

ao nefndin áleit, að hvötina eina vantabí fyrir yflrsetukonurnar ao
nema, og þessi hvöt eru launin. Einn þíngmaður sagðí, no það gæti
þyrpzt 3 eður fleiri yfirsetukonur saman í einn hrepp; það er satt,
en eingum öðrum en honum mun koma það til hugar að launa þeim
öllum af hreppsbilum ; en sá hreppur, er yfirsetukona flytur úr, hann
verður að ritvega ser aðra í staðinn ; það væri óeðlilegt band ab segja
vib yflrsetukonuna : "þú mátt eigi flytja úr hreppnum alla þína æfi,"
(J. Sigurðsson: "ao ein verði sett í hvern hrepp !«), jú, en ekki
tj6oruo þar. Eg hefðl ástæbu til að biðja þíngið ab gjalda varhuga
"io tillögum hins helbraba þíngmanns Mýramanna, ef eg væri hrædd-
ur um, ab það leti cins manns orð fæla sig frá ao bíðja stjórnina
um frumvarp í þá stefnu, er nefndin hefir stringib upp lÍ í þessari
grein, en eg er alls ekki hræddur hm það,

G. Einarsson: Eg stend núna upp einkum í þeim tilgángi að
gjöra d.ílltla athugasemd vio ræðu þá, er hinn háttvirti varaforseti
heIt áoan; hann sagði, að allir nefndarmenn, sem voru í þessu máli
í hitt eo fyrra her á þíngi, heföí gefið atkvæði sitt fyrir varauppá-
stúngunni, sem þá var, og sem nú er her komin aptur í líku formi
undir tölulíð 3. Eg blð hann að hafa mig undan þeginn þessu, því
eg "ar á móti uppástúngunni þá, og eg er það enn. Eg hefi vissu-
lega misskilið hinn hefðraða þíngmann Árnesínga víb undirbúníngs-
umræðuna, því eg heIt, ao þetta gæti ekki í orðum hans leglð, sem
nú er fram komið, og eg vero því í alla staði mótfallinn. Um hin
atriðin er orðlð svo tíðrætt, ao eg vil ekki auka á það ; eg vil, ao
þau fái framgáng, og því mun eg gefa mitt atkvæði fyrir þeim upp-
1Ístúngum, sem mer bezt líka.

P. Sigurðsson: Eg þarf ekki ao fara mörgum orðum um mál-
efni þetta nú, þar sem eg hefi áour látio í ljési, að eg væri :i sömu
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skoðun og nefndin, að beiðast þess, a~ læknakennslan gæti orðlb her
innlend; eg verð að segja þa~, eins og fulltrúi Dalasýslu, a~ þó
þfngíð abhylltlst í hitt e~ fyrra þá ákvörbun a~ biðja nú þegar um,
að nokkur læknaembætti væri stofnuð her, þá var eg ekki einn þeirra,
sem g.ifu því atkvæði, eins get eg ekki mí aðhyllzt breytíngaratkvæðí
hins heíðraða fulltrúa Arnesínga, sem fer því fram, að 3 læknaem-
bætti se stofnuð mí þegar, og þeim læknum, sem þar væri settir,
launað af sjóN spítalanna, því þó víð nú feingjum þegar 3 lækna í
"iúbót yiú þá, sem eru, væri margar sýslur landsins þó læknalausar
og mundi þá leingi verða ao bíða eptir þeim, en með þessari rá~stöfun
værí leingi kippt afli IÍr þeim styrk, sem víð nú höfum tiI þess bnið-
um a~ geta kornið á fót hjá oss innlendri læknakennslu. þao líkt-
ist því, eins og maður væri búinn a~ draga saman nærri a~ öllu efni
í heilt hús, en færi svo að brúka af því til annars; þá stæbí það
því í vegl, að maður kæmi ekki hrlsinu upp, fyr en miklu síðar,
Eg get farib þVÍ færri orðum Ulll viðaukaatkvæði mitt, sem nefndin
hefir abhyllzt það, og bæði framsögumaður, varforseti, og 1. koming-
kjörni þfngmaður hafa allir mælt fram með því, og eins sá háttvirti
kom1ngsfulltrúi; einasta vil eg geta þess, að eptir komíngsrlrskurðl
af 20. febrúar 1750 getur þa~ Yeri~ nokkuð vafasamt, hvort Vest-
manneyíngum hafa með réttu borlð þeir hospítalshlutlr, er svarað
hefir verið þar af skipum þeim fr.í Iastalandlnu, er þar hafa sótt
sjó um vertíðina. Í rirskurðinum stendur svona : vi have allernnad-
igst bevilget, at de Fiske- og Fuqlehluier, som koldes Hospitale-
hluter og paa l'estmannö falder, maa [orblioe", o. s. frv.; en þar
þetta hefir orðið að venju, og þeir, sem um hospítatshlutl hafa átt
að hafa yfirumsjón, hafa láti~ ser það lynda, þá tala eg ekki meira
um það. Vlðvíkjandl því, sem rætt hefir verlð um, a~ landlæknir-
inn kenndi stúdentum á prestaskdlanurn, þ:í væri þa~ að vísu gott,
ef prestar gæti bæði leíbbelnt mönnum með hollar lífsreglur og líka
"eitt hjálp í ýmsum skaðattlfellum, en samt finnst mer nokkuð 6-
vlðkunnanlegt, fi~ þeir fari ao nema læknísfræðí innan um gnðfræðís-
kennsluna, og held eg a~ því yrl'ii lítil not, eins og hinn háttvirti 3.
konúngkjörni þíngmaður benti til, utan ef vera skyldi fyrir þ.í eina,
sem til þess lærdóms hefN serstaka náttúru, og þYÍ er eg meðmælt-
ur breytíngaratkvæbl þingmanns Strandasýslu. Hvað viðvíkur uppá-
stúngu nefndarinnar með yfirsetukonur og að taka laun handa þeim
af f,ítækra fe, þá er eg á sömu skoðun og þíngmabur Mýramanna,
a~ það atríð! ætti nú að falla burt. Varaþíngmaður Snæfellinga varð
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fokreíður yfir því, að honum þótti þíngmaður Mýramanna koma með
annan fótinn "i~ jökul þann, er væri í sínu kjördæmi, og af því
ræb eg, a~ honum muni óheimilt að snerta grasstráin þar í Dölun-
um. t)a~ lítur því svo út, eins og sá heiðraði varafulltrúi Snæfellínga
þykist hafa í vasa sínum allan "ilja og þá fullt vald ekki einasta
kjósenda sinna, sem eg hefi heyrt a~ veri~ hafi heldur fáir, heldur
allra innbúa kjördæmis síns, til ab leggja þenna skatt á sjálfa sig
eða f.ítækrafe í hreppi hverjum, til a~ launa með lærðum yfirsetu-
konum, þrátt fyrir það, þó einginn bænarskrá hafi sezt her á þíngi,
sem þessa beibist, hvorki frá þvi kjördæmi eða ö~rum. En þar mer
eins og þingmanni Mýramanna þykir ísjárvert a~ samþykkja því-
líkar álögur að fornspurðum landsbúum, þá mun eg nú greiða at-
kvæði móti þessari uppástringu nefndarinnar.

G. Brandsson: Eg er nú al'> vísu ekki eins snúníngali'bugur,
eins og hinn hdttvtrtl frarnsögumaður, enda læt eg mer það lynda,
því það er ekki mikil frægð, að vera að elta hvert or~ hjá hverjum
einstökum þingmanni og snúa meiníngum þeirra í ýmsar áttir.
Þegar hinn háttvirti 3. konúngkjörni þingmaður nr ab bera saman
stafli~ 4 og staíllð 6, þótti honum þeir ekki geta samrýmzt; en eg
get þó ekki fundlð her neina mótsögn, því eins og farið er fram á
í stafli~ 6, held eg að það se æskilegt, a~ stjórnin ritist á vi~ em-
bættismenn her á landi um betri tilhögun á tekjum spítalanna, áður
en hún leggur frumvarp um þetta fyrir næsta þíng, og ef þá um
lelð kæmi frumvarp um alla tilhögun á læknaskólanum og spítalan-
um, eins og beðlð er um í stafli'b 4, þá geta bæbl frumvörpin verlð
til samanburðar, og væri þá hægra að sjá, hvað miklu væri fært að
kosta til slíkrar stofnunar. þótt hinn háttvirti framsögumaður tæki
það fram vi'b undirbúníngsumræ'buna, a'b það hefði legið fyrir utan
verkahring nefndarinnar ao fara að benda á nokkra nýja gjaldstofna
til aukníngar spítalahlutunum, þá haf'bi þó nefndin minnzt á þilju-
skípaveíðarnar í því tilliti, og nú fór það að verða sitt hvað fleira,
sem hann taldi fram í þessa stefnu, og fannst honum það nú liggja
fyrir innan sinn verkahring, að fara annan dintinn austur í Skapta-
fellssýslu til að ná þar fugli úr björgum, og hitt veifi'b vestur á
Barðaströnd og út í Flatey til að veiða kofur, og síðan að hella
saman hákallslýsi til þess a'b láta þa~ á eptir í spítalasjó'binn;
mer þykir nú mjög svo líklegt, a'b stjórnin muni taka allar þessar
bendingar framsögumanns til greina, þegar hún skrifar embættis-
mönnum um þetta mál. Hinum hattvírta konúngsfulltrúa þótti spí-
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talinn ónýtnr, ef hann gæti ekki tekið ,i móti nema 4 holdvseikum;
eg held þab þó ekki, því þó spítalinn geti ekki tekið nema 4 holds-
veika, þá er ætlazt til, að hann geti tekið á móti mörgum öðruni
sjúklínguin. þao var ao vfsu fróðlegt fyrir þfngið, að heyra á frettir
þær, sem hinn háttvirti varaforseti kom með áðuu, það kann líka að
eiga "on á, að fá að lesa þær seinna eins og annan "oroasveim( í
ÞjóMlfi. Eg skal mí eigi fara mörgum orðum um breytíngaratkvæði
mitt, staflið 14, því mer er ekki sárt um það, enda er það nefnd-
anilítlnu að kenna, ao eg nokkru sinni tók mer það, því þar stend-
ur, ao yfirsetukonum skyldi ætla 20 -30 rdl, í laun, þó það væri ekki
sett í níðurlagsatrlðln, og eptir þvi sem mer skildust orð hins hátt-
virta framsögumanns "ia undírbúníngsumræðuna, þá vildi hann <Í-

kveða launin frá 15 -30 rdl., og því bjrist eg víð, að þetta mundi
koma fram á atkvæðasknínnl, en það hefir líklega kafnað í fæöíng-
unni. þao hafa fleiri sagt, að það ætti ekki víð að taka þetta fram,
þegar verið væri ao biðja um frumvarp; en eg held þó, aa menn
gefi stjórninni aldrei of miklar bendingar, enda munu og flestir j,íta,
ab þegar frumvörpin koma, þ/i se þau ekki of vel sniðln og löguo
eptir því sem her til hagar, og sýnir reynslan það ljósast, hversu
frumvörpum stjórnarinnar hefir reitt af her á þíngi. En þao getur
vel veríð, ao eg taki breytíngaratkvæbi mitt aptur , svo framsögu-
maður geti ekki kennt mer um, að það verbí til ao spilla fyrir
málinu. Sumum hefir þótt það of mikill munur á laununum , ao
ákveða þau frá 10 -- 30 rdl., en mer þykir hann of lítill, þegar litið
er til stærðar hreppanna ; hinn heiðraði framsögumaður hefir reynd/tr
getio þess, ao yfirsetukonur feingi meiri borgun í stærri hreppun-
um, en eg held, ao eingin verði feit af þeirri borgun, og hún er
varla á vio tíma töf þá og halla þann, er yfirsetukonan verour fyrir,
ef hún er leingi burt frá heimili sínu. Eg er því ekki mótfallinn,
ao yfirsetukonum verði borgað af sveítaejöðnum, að minnsta kosti
meðan menn geta ekki "ísao á annan sanngjarnari gjaldstofn j en hitt
þykir mer koma æði-misjafnt niður, að t. a. m. 8 briendur skuli
verða ao borga 10 rdl., þar sem nú ekki eru fleiri í hrepp, eins og
þó á ser stað, en 200 briendur aptur á móti gjaldi ekki meira en
30 rdl., og held eg hverjum manni geti verið ljós sá ójöfnuour, sem
í þessu liggur.

V. Finsen: Eg get ekki álitio annað, en ao stjórninni muni
koma nokkuð óvænt bænarskrá um þetta efni, þar sem menn sjá af
auglýsíngu hennar til þingsins, að þetta mál er þegar korníð lángt
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:í veg, þannig at) út lítur fyrir, a\) það muni bráðum komast í kríng,
og finnst mer því óþarfi að gjöra nú uppastúngu um hið sama, og
beN\) var um 1855. En þó er enn þá verra, þegar menn nú vilja
breyta því, sem þingið stakk upp á 1855, og gjlira öldúngls aðrar
og gagnstæðar uppastringur, þar sem menn vilja mí sleppa varauppá-
stúngunni undir tölulið 3, um það, a\) 3 læknaembætti se stofnuð
með launum af spítalnsjóðnum. þetta er ekki til annars en a\) gjöra
eintóman graut, því það getur leitt til þess, að stjórnin veit ekki,
hverju hrin á a\) fylgja, þegar einlægt eru a\) koma nýjar og nýjar
breyttar upp.ísningur um sama efnið. Ein uppástúngan var gjörð
1855, og hana hefir stjórnin, ef til "ill, tekið til greina í undirbún-
íngi þeim á málinu, sem nú er kominn lángt á Hg, eptir því sem
í auglýsfngunnl segir; en svo kemur 1857 önnur uppéstringa, sem
geingur út á allt annað, og ef stjórnin svo samkvæmt því, breytti
þeirri stefnu, sem hún á\)ur haf'6i tek iI'>, þá mætti enn búast "i\)
nýrri uppastúngu 1859. Pri'ðja upp.isningan er eingan veginn á
móti því, sem menn virðast vera mest áfram um, að læknaskóli og
spítali se stofnaður her; heldur gjörir hún al'!eins r.í\) fyrir, að slíkri
stofnun se frestað nokkuð, og a\) menn hugsi mest um það, sem
virðíst vera brábasta þörfin, nefnilega a\) læknunum verðí sem fyrst
fjölga'6, og er þá gjört rál'>fyrir, a\) launin til þessara 3 lækna verði
að eins fyrst um sinn, meðan menn ekki hafa önnur rá\), goldin úr
spítalasjöðnum, en a\) það af tekjum sjó\)sins, sem er fram yfir þá
1200 rdl., verði lagt til höfuðstölsíns, svo hann geti aukizt eingu a\)
síður, og menn þá síðar geti hugsað um, a\) verja honum til spí-
tala og kann ske læknaskóla. Mer finnst vera veruleg ástæða til,
al'>gjöra þessa uppástúngu, því, eptir því sem stjórnin let í ljósi
1855, áhrærandi að hún væri Mús á, a\) leggja á rfkíssjéðínn ýms
ný útgjöld til landsins, getur það ekki annað en verið mjög Ó"íst,
hvort stjórnin vilji stofna þau 7 lækna embætti, sem nefnd eru í 1.
tölulið, með launum af rfkíssjéðnum, og ef þessi embætti ekki fást
stofnuð, þá álít eg, a'6 nokkuð se þó unnið með uppástúngunni undir
töluli\) 3, um 3 lækna með launum af spítalasjéðnum, og að þa\)
se réttara, a\) verja á þann hátt spítalasjdbnum fyrst um sinn, en
að stofna af honum læknaskóla og spítala. Eins og eg hefi á\)ur
sagt, finnst mer því ekki, að ver eigum að breyta því, sem ver gjörð-
um 1855. þa\) er víst líka naumast kominn tími til, a\) stofna lækna-
skóla og spítala, þar spftalasjöðurínn ekki er orðinn nógu st6r til
þess, og verð eg, hvað áætlun nefndarinnar snertir, a\) vera á því,

559



sem hinn hrittvlrti konúngs(ullt'1'11i og hinn heiðraði 3. komingkjörnl
þingmaður mæltu. þá hefir meðal annars verið gjört rá'ð fyrir 4
dölum af hundraði í vexti af þessu spítalafð, en eg ætla, að nokkuð
af því se leigt gegn minni leigu; en það mun nú reyndar ekki vera
neinn vandi, 1l'ðkoma því öllu á leigu gegn 4 af hundraði. Hvað
yfirsetukonurnar snertir, þá sýnist mer, að þfnglð hefbi getað akveðíð
eitthvað Iast um þær, og sent þá uppástúngu stjórninni, sem þá
hefði getað gefíð út tilskipun þar um, lín þess að þörf væri a'ð bíðja
stjórnina að leggja frumvarp fyrir þíngi'ð.

Frarnsiigumaður: þa'ð var einn þíngmanna, er bní nefndinni
um hvlklyndí, með því að stínga upp á læknaskóla og spítala her
á landi nú, þar sem þó þíngíð hefði fellt það atriði 1855, enda
varð hinn háttvirti 5. konúngkjörní þíngmaður næsta glaður vlð a'ð
heyra slíkt um nefndina; en nefndin hefir sýnt fram lÍ, ab það væri
kominn tími til þess 1859 að fá frumvarp um læknaskóla og spítala
frá stjórninni, enda þótt ekki hefbí verið tími til þess kominn 1855.
Hinum sama heibráða konúngkjörna þíngmanni þótti ekki víst, að
vextirnir af spítalasjóðunum væri 4 %; en það er furðulegt, a'ð eins
gætinn maður og hann ekki skuli hafa skoðað reiknínga sjéðanna ;
af þeim má sj ,í, að tekjur þeirra svara til meira en 4 %; eg leyfi mer
að taka til dæmis upphæð sjó'ðanna 1855 og nú; þá var upphæðin
rúmar 26,000 rd, en nú er hún rúmar 31,000 dala, og af þessu ser
hver maður, að tekjurnar á þessum heimur árum hafa verið meiri,
en svaraði 4 % af Innstæðunni. þar sem hinn heíðraðí 5. konúng-
kjörni þíngmaður sagði, að það mundi nægja að fjölga þremur lækna-
embættum, þá get eg ekki se'ð, hvernig landinu geti verið borgið með
því móti, þó embættin se til, en eingir læknar til ab þjóna þeim, og
þótt læknarnir feingist, þá verður það spítalasjóðunum til þess
hnekkis, að menn mega, ef til vill, búast víb, að sitja víð þa'ð heila
öld. þa'ð er annars merkilegt, að menn skuli vera einlægt a'ð stagl-
ast á því, hvað aðgjörðir stjórnarinnar se miklar, til a'ð flýta fyrir
þessu máli, þar sem þó þíngma'Ourinn kom ekki með neinar upp-
lýsíngar, er geti sannað það ; hann hefir kann ske íeíngíð einhverjar
lausar fregnir um það, en eg hefi líka lausar fregnir, og mínar lausu
fregnir eru eins góðar og hans. (V. Finsen: Kann ske þíngmað-
urinn vildi lofa mönnum að heyra þær). Komi hann fyrst með sín-
ar. Hinum hefðraða þíngmanni Gullbríngusýslu þótti eg hafa elt
mjög ölar víð menu í þessu máli; hafi eg nú gjört það, þá hefir
hann sannarlega ekki orðíð eptirbátur í því, þar sem hann var a'ð
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tala um, ab bendíngar mínar væri svo óþarflega margar og smá-
smuglegar, þá voru þær ekki meiri, en bendíngar hans voru um
daginn, sem hann vildi a~ nefndin hefðí tekið inn í nefndarálltlð;
en mínar bendíngar voru einúngis til a~ sýna þíngmönnum fram á,
a~ betur mætti haga heimtíngu spítalahlutanna, en nú ætti ser stað,
og eigi voru þær heldur smásmugulll, en bendíngar hans um hrogn-
kelsin í helgidagamálinu. Eg hefi ekki komið með neinar 6þarfa-
ertíngar, eins og hann segir; eg hefi einúngis reynt til a~ hrekja
mótbárurnar m6ti nefndarálitinu. Líka segir hann, að eg hafi eIt
hvert orð og snúið þeim víð, en þetta á hann eptir a~ sanna, og
eg er sannfærður um, að einginn þíngmanna kvartar yfir því, að eg
hafi rángfært or~ sín. Hann álasar og nefndinni fyrir það, að hún
eigi hafi tekið það inn á atkvæðaskrána, að setja laun yfirsetukvenn-
anna frá 15 - 30 rd., því ab því hafi hann búizt við, eptir því sem
mer hafi farizt orð víð undirbriníngsumræðuna ; en það er hreinn mis-
skilningur þíngmannsins; nefndin hafði ekkert móti því, að þa~ væri
tekíb fram í ástæðunum, að þetta gjald skyldi vera 15 --30 rd., en
eingan veginn í níðurlagsatrlðln ; þíngmaðurínn hefir teklð rángt eptir
eða ekki heyrt það, sem eg sagði, Þa~ var sannarlega undarlegt,
a\) hinn heíbraðí 5. konúngkjörni þíngmaður skyldi geta fundið upp
á Því, a~ stjórnin gæti ráN~ málinu um yfirsetukonurnar til lykta
og ákveN~ það gjald, er til þess þyrfti, án þess a~ bera það aptur
undir alþíngi; það er öldiingls á móti alþíngístllskipunínnl, a~ stjórnin
leggi nokkurt gjald á, án þess að hafa lagt frumvarp um það fyr-
ir alþíngi, þetta sýnir, a~ jafnvel löglærðu mönnunum getur líka
skjátlazt í lögunum.

Eg vona nú, a~ eg ekki þurfi að svara fleirum í dag; eg fel
því þínglnu þetta mál til skynsamlegrar atkvæðagreiðslu, og er þess
fullviss, ab þeir ekki láta leiðast af neinum þráa, þótt það se sumt
þeirra eigin uppástúngur, en að þeir gæti þess, a~ þetta málefni og
þessar uppástúngur snerta heillir lands og lý~s; á eg þar einkum vlð
uppástúngurnar undir tölulíð 4. og 6., því hver rnabur mun þó vera
sannfærður um, að það er þörf á a~ fjölga læknum, og a~ þessi
fjölgun geti eigi átt ser stað, svo a~ landinu se borgíð, nema lækna-
skóli og spítaIikomist á í landinu sjálfu. Uppástúngur nefndarinn-
ar 1. a og b eru einúngis til braðabyrgða, en eingan veginn ein-
hlítar.Hi~ annað er mest orðabreytíngar, og eg vona, a~ þíngíð
taki þær, sem bézt og l'lkýrast eru orðaðar, en þó þarf það ekki að
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vera til neinnar Iyrirstöðu, þótt einhver uppasnínga nefndarinnar sé
eigi eins vel orðuð og menn vildi æskja.

Ó. Sioertsen : Út af 1. og 2. atriðí í uppástúngu nefndarinnar
hafa enn að nýju orðið nokkrar umræður og nú seinast heyrðist rödd
og rá~ hins 5. komingkjöma þíngmanns, sem ræður mönnum til að
rita konúngi einga bærarskrá um þetta mál. Eg leyfi mer nú a~
biðja hann og hið heíðraða þing að hugsa sig vel um, á~ur en menn
taka þvílíka stefnu; eg vil spyrja, hvort sá er nokkur sjúkur og
sárveikur, sem ekki æi eða kveini optar en einu binni? eða hvort það
þykir óhæfa, þótt hann biðji aptur og aptur um hjálp, meðan á-
heyrslu vantar? eða hvort það er þá illa í þa~ tekið af þeim, sem
hjálparvon er Ini ? Nei! eg er fulltrúa um, a~ vor mi.ldasti kon-
úngur tekur ei illa upp, þó ver í svo umvarbanda efni, sem þetta
er, biðjum um hjálp, enda optar en einu sinni; hann, sem raunar
hefir teki~ vel í malib og með því sýnt, að hann vill hjálpa oss,
honum verður alls ekki ókært, þó ver sýnum þörf vora og áhuga
mco ítrekun bænarinnar, einkum þegar ver reynum að sýna, hvernig
takast megi a~ bænheyra oss -- og nefndin hefir gjört þa~ - hún
hefir sýnt áætlun um kostnaðinn, og lagt vel í, sjálfsagt a~ svo miklu
leyti, sem það er óyggjanda, að með endurlagaðri tilhögun geta tekj-
ur spítalanna orðið talsvert meiri, en nú eru þær, eins og [ram-
sögumaður tók fram og sýndi með dæmum; og þó athuganda se,
a~ mismæli hefir honum líklega or~io um upphæð fuglatollsins af
Flatey, því eg ætla hann se talsvert minni, þá er hann þó ei lítill
af öllum Flateyjarhrepp, og þa~ er ekki nema ein sveit, og hval)
mikill mundi hann þá geta orðíð um allt landíð ? Varaatkvæði þíng-
mannsins úr Strandasýslu undir tölulíð 8 hefir í þíngræðunum feing-
it) meðhald nokkurra manna, og eg vil eingan veginn gjöra líti~ úr
því hjá honum, en þess bíð eg se gætt, a~ það fer víst nokkuð í
aðra átt, en uppástúnga nefndarinnar nr. 4, sem her er undir tölu-
lið 10, því hún ætlast ei til annars en tilsagnar í hellnæmlsfræðí og
hvað gjöra eigi í voveiflegustu sjúkdóms tilfellum, en þíngrnaðudnn
talar um kennslu í læknafræði yfir höfuð - það er sitt hvað, Eg
held- þa~ valdi ólíkum kostnabí einhverstaðar frá, og ríbi ekki víð
einteymíng, þegar ei einasta landlæknirinn, heldur líka allir héraðs-
læknar eiga a~ kenna hana; svo ber líka ab gæta þess, a~ nú fer
ærið mjög að leingjast kennslutími prestaefna vorra; hann á nú
n~ verða her um bil 10 ár. Ver vitum, hve leingi þeir eiga að
vera í lærða skólanum, svo í prestaskólanum, og síðan fara a~ læra
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læknisfræðí, í híð minnsta 1. ár. Og ef svo bæri víð, að þeir yrði
mí ao vera víð þetta giptir og með börnum, hvað vilja menn segja
um það ? Eg get þessa, af því eg hefi heyrt, að á prestaskólanum
hafi sumir lærisveinar verlð glptir.: þessi atriði voru það, sem eg
vildi hafa bent á, fyrri en atkvæðagreíðsla færi fram í máli þessu.

Á. Einarsson: Eg var nú Minn ao eins etja mer, a~ standa
ekki upp í dag; en af vírbíngu fyrir hinum heíbraða þingmanni, sem
sÍoast mælti, ætla eg ao tala fáein orð, Vio,'íkjandi kennslunni á presta-
skólanum, þli ímynda eg mer, ao ef prestaskólamenn ekki vildi nema
dlilíti~ í Iæknísíræði, ao þeir þá ekki gæti þvíngazt til þess; eg hefi
eimíngis komið með þessa mína uppástringu til þess ao reyna ao
miðla málum, því eptir henni geta prestaefni lært hjá hðraðslækn-
unum, ef þeim fyndist það haganlegra. þao er víst, að þörfin er
brað, eins og hinum helðraða þíngmanni Barðstrendínga fórust svo
fagurlega orð um. Hvað vio víkur uppdeningu nefndarinnar undir
tölulíð 1. a, þá finnst mer, ef stjórnin vill gánga inn á a, þá se
varauppástúngan nr. 3 ao nokkru leyti innifalin í a; en varauppá-
stúngan getur ekki um, hvar þessir þrír læknar skuli vera; ef menn
bera hana saman víð nefndarinnar a, lítur svo út, sem þeir skuli
allir vera í suðuramtínu; ef einhver vildi bara líta ii kortið, mundi
hann fljótt sannfærast um, hvað það væri óhaganlegt; eg vil taka til
dæmis, hvort ekki mundi betra og meir árí~anda, að setja nýjan
lækni á mótin milli Barðastrandar- og Stranda- og Dalasýslu, sem
allar liggja saman, og allar læknislausar. Mer finnst það kann ske
vi~sjált, ef stjórnin setti þessa 3 lækna í suðurumdæmlð, en eíngan,
þar sem enn meiri þörf væri á; en eg vona, ao stjórnin skrifist á
vio embættismenn um þetta atríbí, á~ur en því verour ráNo til lykta.
þao hefir mí verið talað svo mikið um yfirsetukonurnar ; en eg vil
þá geta þess, að þær þurfa ekki eingaungu ao læra hjá landlæknin-
um, heldur gæti þeim gefist kostur á því hjá heraoslæknunum, ef
þeim yrði fjölgao. Líka ímynda eg mer, að ef útyeguo yrðí góo
yfirsetukvennafræðí, þá mætti þó segja, ao það væri dálítil tiltök til,
ao konur gæti lært nokkuð í þeirri fræðí til undirbúnfngs, en nú er
ekki einu sinni sao svo fyrir, að bækur þessar fáist. Ef mönnum
værí mjög annt um ao fá gó~a yfirsetukonu, þá ætti menn eins hægt
með að gjalda henni með ni'ðurjöfnun á hreppana, án þess að blðja
um lagabo'ð frá stj6rninni, sem skipi mönnum að taka gjaldið úr
sama sjóN, því það er ætíð auðvitað, ao gjaldþegnar verða ao gjalda
hvertsnmar.
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Forseti: þar eð ekki fleiri taka til máls, álít eg þessari á-
lyktarumræðu lokið, og er því næst að gánga til atkvæða.

Var þá til atkvæða geingi'ð samkvæmt atkvæ'ðaskránni, og feHu
atkvæði þannig:
1. uppástúnga nefndarinnar nr. 1, samþykkt meb 14 ath. gegn 1.

stafliðurinn a, samþykktur með 18 atkv. gegn 2.
b, 17 -

2. uppástúnga J. Hávarðssonar felld með 13 atkv. gegn 5.
3. M. Andressonar - 17 4.
4. J. Hávarðssonar (samþykkt af nefndinni) samþykkt

með 13 atkv. gegn 6.
Var því 5. uppástúnga nefndarinnar nr. 2 burtfalIin.

ti. nefndarinnar nr. 3. samþykkt með 19 atkv.
7. P. Sigurðssonar (samþykkt af nefndinni) samþykkt

með 20 atkv. gegn 1.
8. Á. Einarssonar samþykkt með 12 ath. gegn 8.

því var burtfallin uppástúnga J. Hávarðssonar
undir tölulíð 9 og nefndarinnar undir 10.

ll. J. Sigurðssonar felld með 15 atkv. gegn 5.
12. J. Hávarðssonar kom til atkvæða, og varð atkvæða-

greiðslan óglögg, síðan var uppástúngan með nafnakalli sam-
þykkt með 12 atkv. gegn 9, og fór það á þessa lelð :

já:
Guðmundur Einarsson.
R. M. Ólsen.
Ásgeir Einarsson.
V. Finsen.

ne i:
E. Ó. Kúld.
H. Kr. Fríðríksson.
þ. Jónassen.

Guðmundur Brandsson.
Jón Guðmundsson.
Jón Havarðsson,
Jón Samsonsson.
J. Sigur'ðson.
Kolb. Árnason.
Magnús Andrðeeoa.
Stefán Jónsson.

13. uppésningæ' J. Sigurðssonar felld með 13 atkv. gegn 4.
G. Brandsson frá fell uppástúngu sinni undir tölu-
li'ð 14.

J. Kristjánsson.
Ólafur Sívertsen.
Páll Sigur'ðsson.
P. Petursson.
H. G. Thordersen
Vilhjálmur Oddsen.

15. nefndarinnar nr. 5; eptir ósk þíngraannsíns úr Mýra-
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~ýslu var gelnglð til atkvæða um hana í tvennu lagi, nefnilega
fyrri parturinn:
a, endi á: "ílandinu" með áorðinni breytíngu undir tölulíð 12,

samþykkt með 18 atkvæðum,
Og níðurlagíð frá orðunum: "og fái til" o. s, fr.

b, samþykkt með 11 atkvæðum gegn 6.
16. uppástúnga Jóns Hávarðssonar felld með 16 atkv. gegn 1.
17. Um þenna tölulíð let forseti eptir ósk nokkurra þíngmanna fram

fara nafnakall, og sögðu þessir:
já: ne i

R. M. Ólsen.
V. Einsen.
þ. Jónasseu.
Petur Petursson.

G. Einarsson
Á. Einarsson
E. Ó. Kúld.
G. Brandsson.
Halldór Fríðríksson.
Jón Guðmundsson,
J6n Hávarðsson ,
Jón Kristjánsson.
J6n Samsonsson.
Jón Sigurðsson.
Kolb. Árnason.
Magnús Andræson.
Ólafur Sívertsen.
Páll Sigurðsson.
Stefán Jónsson.
H. G. Thordersen.
Vilhjálmur Oddsen.
Og var þá þessi töluliður samþykktur með 1'1 atkv. gegn 4.
Forseti kvaðst mundu birta dagskrá til mesta fundar svo fljótt

sem yrðl.
Fundi slitið.

6. ágúst - tuttugasti og þriðji fundur.
Allir á fundi nema hinn 6. konúngkjömi þfngrnaður og þíng-

maðurinn fyrir Suður-þfngeyjarsýslu, er voru sjúkir. Þingbók frá
sftlasta fundi lesin og samþykkt.
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Forseti: Eptir dagskránni kemur í dag konúnglegt álitsmál í
fjárlaga- og útboðsmálinu til undírbúníngsumræðu ; hinn háttvirti 5.
komíngkjörni þíngmaður er framsögumaður í máli þessu.

Let forseti síðan afhenda framsögumanni skjöl málsins og las

hann upp nefudaralltib, svo hljóðanda :

Samkvæmt konúngsúrskurbl 27. maí þ. á. hefir konúngsfulltrú-
inn ii alþíngí þessu kvatt þíngíð til a~ yfirvega og segja álit sitt

um, hversu að alþíngi fyrst um sinn, meðan fjárhagsfyrirkolllulag
Íslands ekki er komið í kríng, geti ge/ht kostur á að segja álit sitt
UIIl tekju- og útgjalda-áætlun (Budget) Íslands, og í öðru lagi um
þat" hvort Ísland eigi að taka þatt í ritboði til hins kominglega her-
flota, svo og hvernig haga skuli slíku útboði, ef þíngið fellist á það.
'I'il þess að íhuga málefni þetta, hefir þínglð kosið oss undlrskrífuða í
nefnd, og leyfum ver oss nú að bera upp álit vort um það á þessa leið.

Í athugasemdum þeim, er konúngsfulltrúi hefir afhent nefnd-
inni áhrærandi málefni þetta, er þess getið, að eins og þegar 1851
var frá stjórnarinnar hálfu gjörð uppástúnga um, að alþíngi yrði
veitt hlutdeild í því að ræða og semja tekju- Og lítgjalda-áætlun Ís-
lands, en hverri uppástúngu ei síðar var framfylgt, þannig hefir rík-
ísþínglð, er híngað til hefir haft fj:írhagsáætlun Íslands eingaungu
til meðferðar, hvað eptir annað kvartað yfir því, a~ sig vantabí næga
þekkíngu UIlI, hvernig til hagaði á Íslandi, og titið í ljósi þ,i ó~k,
að alþíngí væri veitt meiri hluttekníng í þessu efni, og hefir í nefnd-
nrrilitinu á rfklsþínginu um frumvarp til fj;írhagslaga 1856/57 verið
bent til, að þessu mætti koma á á þann hlítt, að meðferð hinnar
íslenzku fjárhagsáætlunar yrði falin alþíngl, á móti því, að ríkisþíng-
ið samþykki árlegt fjártillag handa Íslandi um ákveðna áratölu, en
jafnframt var tekið fram, að þ,i yrði hins vegar að gjöra Íslandi a~
skyldu meiri hlutdeild í almennum rfkisbyrðnm, t. a. m. í útboði
til herflotans. Að sönnu hefir nú stjórnin ,ílitið ógjöranda að leggja
fyrir þíngið frumvarp til slíkrar fullkominnar niðurskípunar á fjár-
hagsmáli Íslands, þannig að alþíngi væri veitt ályktanda vald í fjár-
hagsmalum, á meðari spurníngunni um stöðu Íslands í fyrirkomulagi
rfkisins ekki er ráðið til lykta, en þar eð þat þó hefir virzt æskilegt,
a'O rfklsþfngið gæti stuðzt við kunnugleika alþíngís, þegar til með-
ferðar væri tekin fjárhagsáætlun Íslands, hefir stjórnin áHti'6 réttast
a'O leggja nú fyrir alþíngi álitsnull þetta um ráðgefandi hluttekníngu
alþíngis í undirbúníngi ,í ljárhagsiíætlun landsins, og er í ofannefnd-
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um konúngsrirskurðí 27. maí þ. á. bent til tveggja aðferða, er vi~-

hafa megi til að koma á slíkri hluttekníngu, nefnilega annaðhvort,
a'b alþingi tæki eitt sinn fyrir öll fjárhagsáætlun Íslands til ítarleg-
ustu yfirvegunar, eða þá, að áætlunin væri reglulega lÍ vissum tíma-
mótum lög'b fyrir þíngíð.

Nefndin getur nú ekki áliti'b annað, en a'b það væri veruleg
framför fyrir þíng þetta, ef því veittist sú hluttekníng, sem hentug-
lega væri komið fyrir í ákvör'bun fj:írhagsmála landsins, hvar með
þeirri tilhögun, sem nú er, a'b rfklsþfngið eingaungu, án hluttöku
frá Íslands hálfu, hefir áætlun Íslands til meðferðar, yröí breytt.

Hvað þar á móti tilhögun þá snertir, er her er stúngi'b upp á, ÞIÍ

getur nefndin ekki annað en fundlð veruleg vandkvæði lÍ blí~um þeim
aðferðum, er í komingsrírsknrðlnum er bent til, og skal nefndin fara

her um nokkuð fleiri orðum.
Hin fyrri aðferðin, sem bent er til, er sú, að alþíngi tæki eitt

sinn fyrir öll fjárhagsáætlun Íslands til ítarlegustu yfirvegunar, þann-
ig a'b þínginu gæfist kostur :í að láta í ljósi álit sitt bæði um ni~-
urrö'bun atriðanna í áætluninni og eins um hin einstöku atríðt í henni.
Ef a'b þessu yrði geingi'b, virðíst það liggja nærri, a'b her með ætti
a'b koma fram einhvers konar aðal- eða undirstöbuaætlun (Normalbud-
get) fyrir Ísland, bygg'b lÍ athugasemdum alþíngis, þannig að geing-
i'b væri þar á eptir ætíð lít frá þessari aðalaætlun, og breytingar
þær, sem nauðsynlegar væri síðar meir, yrði akvarðaðar með hlíð-
sjón til hennar. Nefndin hlýtur nú samt a~ álíta, a'b eins og það

yr'bi mjög vandasamt fyrir alþíngi að koma víð svo ítarlegum og
verulegum athugasemdum við hina einstöku kafla eða atriði áætlun-
arinnar, að eptir þeim mætti síðar fara sem einhvers konar mælisnúru
fyrir leingri tíma vi~ samníngu hinnar árlegu áætlunar fyrir Ísland,
þannig getur það fyrir alþíngi ekki haft milda þý'ðíng, hvernig at-
ríðunum yrbi raðað niður í áætluninni, úr því ekki væri spurstnál
um neinn aðgrelníng á fjárhag Íslands, og mundi það þannig eink-
um ekki geta vakið mikinn áhuga her á landi, hvernig hagað yrði
tekjum landsins, þar sem ekkí væri spursmal um me'b þessu fyrir-
komulagi, að hækkun eða lækkun þeirra heflli nein áhrif lÍ það,
hvað miklu varið væri til útgjaldanna. þar á móti gæti verlð meiri
hvöt fyrir alþíngí, a'b hara áhrif á útgjöldin, þar sem t. a. m. gæti

verið spursmál um ýmsar raðstafanir og stofnanir, er koma ætti á,
um laun embættismanna o. s. frv., en ver sjáum eigi betur, en a'b
þó alþíngi leti í ljósi álit sitt þannig eitt sinn fyrir öll um þessi
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atriðl, þ;i gæti þetta ekki haft þýðíngu nema um stuttan tíma, þar
sem kríngumstæburnar hljóta a'tl breytast Svo fljótt, og ný atriði
koma fram, þannig a~ sffelldir viðaukar eða breytíngar hlyti 1~'tleiga
~er stað í áætluninni, og yrði þá að líkindum sú niðurstaðan, að
meðan menn, ef til vill, í einstökum atriðum mundu halda ser fast,
"i'tl uppasningur alþíngis og áætlunin þannig standa kann ske nokk-
uð meira í stað en æskilegt væri, hlyti lí hinn bóginn veruleg atriði
fljótt a'tl breytast, og áætlunin a'tl því leyti missa þýðíngu sína.

Ástæ'tlur þær, sem gilda á móti þessari aðferð, eiga að sönnu
ekki a'tl öllu leyti víð hina síðari, nefnilega að áætlunin væri reglu-
lega á vissum tímamótum lögð fyrir þingið, en eins og þó her um
bil hið sama mundi gilda her um, ef það yrði niðurstaðan, að nokk-
HÚ leingra tímabil t. a. m. 6 ár væri láti'tl vora á milli þess að á-
ætlunin væri lög'tl fyrir þfnglð, þannig er þess að geta, a'tl ef áætl-
unin yrði Wgð fyrir hvert þíng, þá yrM það að vera áætlun fyrir 2
;ír í senn, en sem ekki kæmi heim víð það, a'tl ríkisþfngið ræðir og
stjórnin ritgefur áætlun fyrir In' ert ár, og enn fremur er það í of-
annefndum athugasemdum, er lwmíngsfulltrúinn hefir afhent nefnd-
inni, tekið fram sem vandkvæði "io þessa aðferð, ao íjarlægð Íslands
getur verið því til fyrirstöðu, a'tl áætlun landsins geti ætfð verið kom-
in, þegar rfkisþíngið er haldið, hvar "i'tl nefndin skal bæta þeirri at-
hugasemd, a'tl þetta á ser einkum stað mn umræðurnar her ;Í þíng-
inu, er nauðsynlegu hlyti einnig að taka til greina, en sem hætt er
"io að yfir höfuð ekki gæti í danskri útleggíngu verið korunar svo
tímanlega til stjórnarinnar, a'tl nota mætti þær vio samníng áætlun-
arinnar eða ályktun ríkísþíngsíns um hana.

Yfir höfu'tl álítur nefndin það verulegaetan ókost vlb uppástúngu
þ:í um níðgjafarvald handa alþíngi í fjál'hagsmálinu, er her ræðir um,
að það hlýtur að liggja mjög nærri, að þar með se um óvissan og,
ef til vill, l.íngan tíma slegið á frest, a'tl ,ihe'tla nákvæmar stöðu

Íslands í ríkinu, þar sem með uppasttingunni, ef henni yrðl fram-
geingt, gæti vírzt, að gjör'tl væri nokkur veruleg framför, en sem þó
í raun og veru ekki gæti haft mikla þýMngu. Nefndin álítur, a'tl slík
tilhögun, sem her er stúngið upp á, geti ekki vakið áhuga alþíngís
eða Íslendinga, og eins og það virðist á hinn bóginn hætt "i'tl, að
þfngíð, þar sem ekki er spnrsnuil um serstakan fjárhag fyrir landið
eða neinn hag þess, eða halla eptir því, hvort tekjur eða útgjöld
þess se hærri eða lægri, eigi muni geta rætt áætlunina með þeirri
alvöru og ahib, sem koma fram af sjálfu ser, þar sem einhver þjóo
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hefir ályktanda vald um sinn eigm fjárhag, eins væri það illa fari~
ef það skyldi verða ofan á, sem eigi gæti verið ólíklegt eptir því
sem nú var sagt, ab stjórnin og ríkísþíngíð opt eigi tæki til greina
tillögur alþíngis í fjárhagsmálum, hvað e~ mundi gjöra þær enn
þýMngarminni.

Nefndin álítur því, samkvæmt því, sem þannig er talið, að
þíngíb eigi að ráða stjórninni frá, að lögleíða tilhögun þá með til-
liti til raðgjafavalds alþíngls í fjlírhagsmálum, er þannig er stúng-
i'ð upp lí.

þar á móti hefir nefndin eigi getað annað en athugað vi'ð þetta
tækifæri, hvort ekki væri rett fyrir þíngi'ð a'ð fara jafnframt fram á,
að því yrbl veitt þvílíkt ályktanda vald í fjárhagsmálum, sem fjár-
hagslaganefndin á ríkisþínginu bæði 1856 og eins þetta ár hefir
ætlazt til, þannig að einhvers konar abgreíníngur ætti ser stað á
serstökum tekjum og útgjöldum Íslands og a'ð alþíngi veittist alykt-
anda vald áhrærandi hvorttvegg]a, en með ákveðnu árlegu tillagi
frá ríkissjó'ðnum. Ver ætlum, að það mundi verða landi þessu til
verulegs hags, ef það feingi slík rá'ð á fjárhag sínum, hvar með al-
þíngi feingi hvöt til a~ hugsa alvarlega um tekjustofna landsins og
hvernig þá mætti nota sem bezt, um rétta brúkun krapta þeirra, er
Iandíð hefir, um hvernig skynsamlega bæri a'ð verja tekjunum og
hvernig haga mætti útgjöldunum, svo þau samsvari efnum landsins,
og jafnframt þörfum þess, og getum ver ekki áliti~ annað en að á-
hugi sá, sem þannig mundi vakna á efni þessu, mundi bera göða
ávexti til framfara landsins.

þa'ð er kunnugt, að tekjur þær, sem frá Íslandi greiðast í rík-
íssjöðlnn, hafa híngab til í fjárhagslögunum verið taldar með tekjum
af ö'ðrum pörtum ríkisins, eins og útgjöldin meðal útgjalda hinna
annara ríkishluta, en þegar tekjur þessar og útgjöld eru borin sam-
an, kemur það fram, að lítgjöldin hafa ætí'ð verið meiri en tekjurn-
ar. Til ab bæta úr þessum tekjuþrotum, hefir, eins og á~ur er get-
i~, nefnd sú, sem á ríkisþínginu var sett til að segja álit sitt um
fjárhagslögin 1856 - 57 í álitsskjali sínu gjört rá'ð fyrir, a'ð jafnframt
og alþíngi feingi ályktanda vald .í fjárhagsmálum, yr'ði ákve'ði'ð úr
rfkíssjdðnum árlegt tillag til Íslands um ákveðna áratölu, og hefir á
síbasta ríkisþíngi nefndin í málinu um fjárhagslögin 1857 - 58 sett
fram sömu bendingu, og er þar a'ð eins nefnt akveðíb tillag úr rík-
íssjéðnum, án þess ab tilgreina, ab það verði a'ð eins um tiltekna
áratölu. Ver skulum ei her hreifa neinni rannsókn um það, hvað
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míkið hafi árlega vantað upp á, að tekjur landsins væri fyrir lít-
gjöldum þess, ne heldur að hve miklu leyti spursnuíl gæti veríð um
niðurröðun einstakra atriða í því tilliti, eins og bent er til í ofan-
nefndum athugasemdum frá kOn1~ngsfulltrlianum, en þar á móti á-
lítum ver sjálfsagt, að þegar slíkt tiIlag væri einu sinni ákveðíb,
gæti ekki veri'ð spursmál um neina víðbót þar víð, hvorki yfir höf-
nð, né í einstökum tilfellum. Ver getum ekki heldur duIizt þess,
að þegar gætt er að, hversu upphæð þess, er eptir samanburði ii
tekjum og útgjöldum landsins eptir fj;irhagslögunum gæti áIitizt
skotíð til landsins, hefir hækkað t. a. m. um síðustu 2 ár, er gjöra
mætti rá~ fyrir, a'ð mundi halda áfram í líku hlutfalli eptirleíðis,
og þegar II hinn bóginn er liti'ð til vanda þess, sem er :í að koma
II nýrri tilhögun á gjölduni og tekjustofnum Íslands, og óvissunnar um,
hvað fljótt tekizt gæti að koma slíkri tilhögun á, þá gæti verið nokk-
uð, sem talaði fyrir því, að þó ttllaglð úr ríkissjéðl væri ákveblð að
staðaldri eptir þeim kríngumstæðum, sem nú eru, þ,í væri þetta a~
því leyti hagur fyrir rfkíssjóðinn, a'ð útgjöldin yrði þá ei framvegis
meiri að upphæð en mí, sem þau ao líkindum annars mundu verða.
En eingu að síður höfum vér þó ekki fundið nægilegt tilefni til að
stínga upp á öðru, en að tíllagið verði áheNo um vissa áratölu,
þar nefudin hefir þá von, að landlð muni geta komið svo fyrir opin-
berum gjöldum sínum og varið svo tekjustofnum sínum, að því
yrði fært innan ekki mjög langs tíma, ef alþíngi feingi ályktanda
vald í fjárhagsm:iJum, að verða án þess umrædda tillags, ab minnsta
kosti svo, ao það færi sm.imsaman mínnkanda, og að tilraunir þær,
sem her af mundi leiða til að koma slíkri tilhögun á, muni í raun
réttr] styðja að framförum landsins.

Nefndin stíngur því upp á, a'ð alþíngi beiðist þess, að alþíngi
verN veitt ályktanda vald í fjiírhagsmálum, en að ákveN'ð árlegt
tillag verði greitt landinu lh ríkísejéðunum um vissa ríratölu, þ.íng-

a~ til ætla megi, að landið geti smámsaman fari~ a'ð bera útgjöld
sín, og að frumvarp eða uppasninga frá stjérninni her um mætti
verða lagt fyrir næsta alþíngi.

Hvað nú þar næst hill annað atríði snertir, er þínginu ber -a'ð
segja álit sitt um, nefnilega hluttekníngu Íslands í útboði til hins
kominglega herflota, þá hefir bæði á ríkisþínginu, hvar málefni þessu
hefir, eins og :í'ður er getlð, verið hreift, og í álitsskjölum nmtmann-
anna, er send hafa verið stjórninni, verið bent ;í hin ýmsu vandkvæði,
er hljóta að vera samfara slíkri tilhögun, og snerta vandkvæði þessi
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sumpart kostnað þann, er af því leiddi fyrir rfklssjéðinn, sumpart
éhagræðí og erfiðleika fyrir þetta land. Þannig mundi, ef hinir út-
boðuðu ætti a~ flytjast til Danmerkur, orsakast mikill kostnaðnr af
flutníngi þeirra, er t. a. m. fyrir 40 menn mundi verða a~ minnsta
kosti 1200 rd, þar vi~ bætist, að þeir, sem útboðaðir yrði, hlyti a~
f;í ferðapenínga, þegar þeir fara heiman a~ frá ser til hafnar þeirrar,
hvaðan þeir ætti að flytjast eða fara á skip það, er þeir ætti a~
þjóna á, og yrðl kostnaður þessi ekki all-lítill, þar vegaleingðín opt
yrðl laung, en yfir höfu~ ómögulegt a~ gjöra slíkar ferðir her á landi
vegna vatnsfalla, nema rfðandl; loksins bætist her vi~ ferðakostnaður
eða dagpeningar fyrir sýslumenn og lækna vi~ útboðsþíngín (Sessio-
ner), sem ekki nemur all-litlu fe fyrir allt landið. Á hinn bóginn
eru vandkvæðin, þegar litíð er til hagsmuna þessa lands, ekki minni.
Þa~ er kunnugt, ab fólksfjöldi og vinnumagn er her á landi allt af
líti~ í samanburði víð atvínnuvegína, sem sýnir sig meðal annars í
hinni miklu vínnuhjúaeklu, sem her á ser stað, og leiðir her af, a~
landið sfður en nokkurt annað land getur misst nokkuð af vinnu-
kröptum sínum nema til mikils baga fyrir atvinnuvegina, eins og á
hinn bóginn sérhver missir af vinnufærum mönnum hlýtur að vera
her mjög tilfinnanlegur ; í þessu tilliti ber þess og a~ geta, a() tals-
verður fjöldi ferst her á hverju ári í sjó eða á ffr()alögulll, og verð-
ur því serhver missir, sem þar við bætist, því sárari. Enn fremur
ber þess a~ geta, a~ ferðirnar til útboðsþínganna, er menn almennt
í öðrum löndum leitast víð a~ gjöra sem hægástar fyrir hina útboðs-
skyldu, hljóta að verba mjög örðugar og kostna~arsamar her á landi.
Útbobsþíngín hlyti, að ætlun nefndarinnar, að vera eitt Í hverri sýslu,

og þótt valinn væri til þess hinn hentugasti staður, í mibbild sýsl-
unnar, þá verður ei hjá því komizt eptir víðáttu sýslnanna, a~ þeir,
sem leingst væri í burtu frá útboðsþíngsetaðnum, ætti þangað frá
5-20 mílur eða meira, e~a 1-5 dagleiðir, opt yfir heiðar og vatns-
föll, er þeir yrðl a~ fara ríðandi, og mætti eigi reikna kostnaðlnn
fyrir dag hvern, sem þeir væri á leiðinní fram og aptur, minna en
1 rd., auk vinnu og bjargræðismissls á bagalegasta árstíma; og gæti
menn naumast búizt víð, að úr þessu yrði bætt með því að halda
útboðsþfngín í hverjum hrepp eða í fleirum stöðum í sýslunni, þar e~
ekki væri að búast við því, a~ læknar landsins, sem hver fyrir sig
hefir fleiri sýslur að annast, gæti komizt yfir, að fara á ritboðsþfng-
in á þann hátt, auk þess að jafnvel einstakir hreppar eru á stund-
um mjög víðáttumiklir. A~ ö~ru leyti er þess, hvað hluttekníngu
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læknanna í útboðsþingunum snertir, a~ geta, að fæ~ þeirra og ví~-
átta héraða þeirra, sem undir hvern þeirra eru lög~, virðist geta
orsakað, einkum í sóttarárum, að útboðsþíngunum þyrfti a~ fresta
eptir að þeir útboðsskyldu væri komnir, eða að þau varaði leingur
en annars, og bættist þá þar með enn meira á byrði þá og kostnað,
er lagður yrM á þá ritbobsskyldu, en sem þó, ef útboðið á að eiga
ser stað, ekki virðist geta verið spursmál um að endurbæta þeim.

þrátt fyrir þessi vandkvæði og óhagræN fyrir land vort vlð
byrði þá, sem her er spursmal um a'ð leggja á innbúa þessa lands,
á hverjum þvílík skylda aldrei hefir legið híngah til, og þrátt fyr-
ir þab, a~ nefndin álítur þa~ mjög vafasamt, hvort á hinn bóginn
muni hlotnast landinu verulegur hagur af tækifæri þVÍ, er hinum út-
boðuðu gæfist til, að kynna ser önnur lönd og fá áhuga og þekk-
íngu á sjómennsku og siglíngum, - er nefndin samt komin til þeirrar
niðurstöðu, a~ þingið ætti, ef stjórnin skyldi að öðru leyti vegna
kostnaðarins og annara vandkvæða, sjá ser fært, að koma þeirri um-
ræddu tilhögun lí, a~ aðhyllast a'ð sínu leyti uppástúngu þessa um
hluttekníng Íslands í útboM til hins konúnglega herflota, hver hlut-
tekníng virðíst á rfklsþfngínu, en þótt nokkuð óe'ðlilega, hafa verið
skoðuð sem skilyrði fyrir því, að alþíngi veittist ályktanda vald í
fjárhagsmálinu, og í hverju skyni stjórnin einnig vírðlst hafa heimt-
að álit þíngsins þar um. Nefndin getur þess, að það vlrðíst í sjálfu
ser eðlilegt, að þess konar skylda til almennra ríkisþarfa hvíli á
landi voru, :í móti því, a~ það hefir tilkall til hluttekníngar í þeim
hagsmunum, sem leiðir af því, a'ð það er partur af ríkisheildinni, og
virðist oss þess vegna eigi full ástæða til að skorast undan þessu,
þess síður sem her er spursmdl um, a~ skoða það sem skilyrði fyrir
verulegum rðttlndum, nefnilega ályktandi hluttekníngu í fjárhagsmál-
UIl1, er ver eptir aðursögðu álítum að mundi stuðla til fram farar
landsins.

Áln'ar~anirnar um, hvernig haga skyldi útbo'ði þ,"í, er "er þann-
ig rábum þinginu til að aðhyllast, hlyti að ætlun nefndarinnar að
verða svo margbrotnar, að það mundi verða öldúngis nauðsynlegt,
a~ frumvarp yrði samið þar um og lagt fyrir alþíngí, og ver skulum
því að eins, þar e'ð stjórnin hefir heimtað álit alþíngis um, hvern-
ig tilhögun útboðsins ætti að vera, setja fram nokkrar aðalathuga-
semdir þar að lútandi.

Í álltsskjölum þeim frá amtrnönnunum og fleirum, er stjórninni
hafa verið send um málefni þetta, er stúngið upp á, að tala þeirra út-
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boðuðu verði 1 af 1000, en í nokkrum af þeim er gjört rá~ fyrir,
a~ þjónustutími þeirra verði 3 ár, svo tala þeirra, sem stöðugt yrðí
burtu úr landinu, yrN þá 3 af þúsundi; í nokkrum, að þjónustutím-
inn verði 2 ár, svo þá yrði tala þeirra, sem burtu væri, 2 af 1000.
Nefndin álítur nú að það se mjög ísjarvert, a~ setja töluna hærri en
þessa síðarnefndu, þannig, að ef þjénustutímlnn yrði t. a. m. 3 ár,
titskrífaðíst árlega % af þúsund (t. a. m. af 60,000 manns færi
fyrsta aríð 40, 2. ári~ 40, 3. ário 40, 4. ári~ kæmi þeir fyrstu 40
aptur, en í staðinn færi 40 o. s. frv.), Ver ætlum einnig, að þessi
tala megi álítast fullkomlega lág, þegar jafnframt er tekið tillit til
þess, a~ landið í raun rettri, eins og á~ur er útlistao, leggur miklu
meira í sölurnar, en í nokkru öðru landi getur átt ser stað, þótt
talan væri hærri. Nefndin skal a~ öðru leyti geta þess, að ofan-
nefnd tala er sett sem hin hæsta, er oss virNst vera spnrsmal um,
en að öðru leyti virðíst það í eðli sínu, að tala þeirra útboðuðu her
á landi væri með hlíðsjón af hlutfallstölu þeirri, sem fyr er tiltekin,
akveðln í hlutfalli vm þá útboðuðu á ári hverju úr hinum öðrum
pörtum ríkisins samkvæmt lögum þeim, er árlega koma út um slíkt
útboð, Nefndin verður að raða frá, a~ sú tilhögun verði víðhöíð,
a~ hinir útboðuðu á haustin yrðí fluttir híngað aptur, er ao öðrn
leyti einnig mundi leiða af ser mikinn kostnað fyrir stjórnina, heldur
álítum ver öldúngis nauðsynlegt, að ákveNnn yrN þj6nustutími fyrir
þá útboðuðu, t. a. m. 2 eða 3 ár, og að þeir yrN þann tíma í fastri
þjónustu víð herflotann ; með hinni fyrnefndu tilhögun mundi nefni-
lega þeir, sem ritboðaðir yrði, einmitt verða burtu héðan þann tíma
ársins, er her er sá eini arðsarní tími, og yrði svo um veturinn vist-
lausir og jafnvel 6magar, og gæti ómetanleg vandkvæði þar af leitt

Aldur sá, á hverjum menn ætti a~ verða fyrir ritboðí, ætlum
ver að ætti að vera 18 ára aldurinn. þeir útboðsskyldu ætti að
hafa óflekkað mannorð, og útboðið hvíla á öllum undanþágulaust,
en hverjum heimilt að setja mann fyrir sig, allt samkvæmt reglum
þeim, sem í Danmörku gílda ' í þessu efni. Hlutkesti ætti a~ ráoa,
hverjir ætti að útskrifast.

Skýrslur þær, sem nauðsynlegt yrðl a~ hafa yfir alla þá ritboðs-
skyldu, vírðíst rett a~ fela prestinum að semja og halda vm fyrir hverja
s6kn; ætti þeir þá árlega innan ársloka að senda sýslumanni skýrslu
um alla þá, sem útboðsskyldir eru, síðan bæri sýslumanni ao senda
skýrslurnar frá öllum prestunum til amtmanns innan janúarm. loka,
en amtmaður þar næst a~ ákveða tölu þá, er útskrifast á úr hverri
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sýslu eptir hlutfallinu milli fólksfjöldans í sýslunni og tölu þeirra,
sem úr öllu landinu eiga að verða fyrir ritboði. Útbo'ðsþíngin ætl-
um "er að ætti a'ð vera á tímabilinu frá byrjun maímun. til enda
júnímrin. í hverri sýslu, en tíminn auglýsast fyrir fram, þannig að
teki'ð væri tillit til, a'b læknir gæti verið á útboðsþínginu. Útbo'ðs-
þíngi'ð ætti a'ð vera á tilteknum stað í miðbiki sýslunnar, eða þar,
sem a'b ö'bru leyti væri hentugast, eptir kríngumstæðunum í kaup-
stað, og þangað bæri öllum sem á útboðsaldri væri, samkvæmt fyrir-
fram gjör'bri auglýsíng a'b víðlögðum sektum a'b koma. Sýslumaður

og læknir ætti að stjórna útbo'bsþínginu og hinn síðarnefndi skera
úr öllum spursmálum áhrærandi, hvort heilsufar hlutaðelganda eða
annað leysi þá undan útboði.

því hefir verið hreift af dómsmálará'bherranum í umræðunum :í
ríkisþínginu og sömulelðís í bréf til amtmannanna, hvar með leitað
var álits þeirra um málefni þetta, a'b það mundi verða ha-gra, a'ð
koma :t útbo'bi hér úr landi til herflotans, ef gufuskíp yr'bi l<ítioliggja
her vi'ð Ísland, og getur nefndin ekki áliti'ð annað, en að full nauð-
syn væri af öðrum orsökum, eins og bent er til í álitsskjalinu til
konúngs um fiskiveibar og fiskiverkun útlendra þjó'ba, til þess, a'b
stjórnin leti annaðhvort gufuskip eða þó öllu heldur 1 eða 2 stærri
eða minni herskip liggja her þannig vi'ð landið um nokkurn tíma
sumarsins, á líkan hátt og Frakkar, og nú einnig Einglendíngar, er
á hverju ári senda híngað herskip. Ef þvílík skip kæmi her lÍ :iri
hverju, þá mundi þau geta komið víð á öllum hinum heldri höfn-
um í hverri sýslu og teki'b við mönnum þeim, er útboðaðir væri,
og er ekki efunarmál, a'ð þessi tilhögun ætti bezt vi'b í alla staði.
i öllu falli bæri amtmanni a'ð ákveða og auglýsa fyrir fram, á hvaða
höfn hver af þeim útboðuðu skyldi koma til a'b verða fluttir héðan,
eða til a'ð þjóna á skipi því, er vi'ð þeim tæki.

Loksins álítur nefndin mjög verulegt og öldúngis nauðsynlegt,
eins og líka hefir verið tekíð fram í álitsskjölum amtmannanna, a'ð
hinir útboðuðu verði, eptir endaða þjónustu, fluttir hlngað aptur,
og leystir her frá herþjónustunni (afmynstrede), þar annars mætti
búast víð, eptir því sem ekki sjaldan hefir átt ser stað um menn,
sem ferðast hafa héðan til Danmerkur til ab nema handíðnir, að
þeir aldrei kæmi híngað aptur, og landið þannig færi á mis vi'b enn
þá fleiri vinnukrapta.

Samkvæmt öllu því, sem þannig er talað, leyfir nefndin ser a'ð
stínga upp á:
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1., að þínglð ráði frá, að tekju- og útgjalda-áætlun Íslands verði,
samkvæmt því, sem stúngið er upp á í komingsrirskurðí 27. maí
þ. á., lögð fyrir alþíngi til álita, hvort heldur væri eitt sinn fyr-
ir öll eða á tilteknum tímamótum.

2., a~ þínglð beri þá bæn fram fyrir stjórnina, að alþíngi veítist :1-
lyktanda vald hvað tekju- og útgjalda-áætlun Íslands snertir, en
a\) úr ríkissj óN verði greitt til Iandslns ákv eN\) árlegt tillag um
tiltekna áratölu, og að frumvarp eða uppástúnga um hi\) nákvæm-
ara fyrirkomulag á þessu verbi lagt fyrir næsta þíng.

3., að þínglð að sínu leyti ekki skorist undan því, a~ á Ísland se
lögð útboðsskylda til hins kominglega herflota þannig:
a, a\) tala þeirra, sem á serhverjum tíma se héðan rir landi í

útboðsþjönustu á herflotanum, eigi verði hærri en 2 af þúsundi.
b, a\) þeir verbí í fastri þjónustu og þjónustutíminn ákveðinn til

tveggja eða þriggja ára.
e, að útboN\) se bundið vlð 18 ára aldur.
d, að prestar semji og haldi "ið skýrslum yfir alla útboðsskylda,

og sendi nafnaskrá yfir þá innan ársloka til sýslumanns, en
hann sendi innan janúarmanaðarloka allar prestaskýrslurnar
til amtmanns, sem þar næst, samkvæmt ákvdrðunlnní um út-
boðstöluna fyrir allt landið og eptir fólksfjölda, ákveður, hval'.
margir skulu útboðast til herflotaþjónustu rir hverri sýslu það ár.

e, að útboðsþfng til að ákveða, hverja útboða eigi til herflota-
þjónustu, se haldið á ári hverju, á hentugum stað í sýslunni
á tímabilinu frá byrjun mafmánaðar til loka jiinímanaðar,
þannig að staður og tími se tiltekinn og auglýstur fyrirfram,
og se þínginu stjórnað af sýslumanni og lækni, en allir þeir,
sem á útboðsaldri eru, se skyldir að mæta þar, að viðlögð-
um sektum.

f, að hinir útboðuðu se skyldir að fara til þeirrar hafnar, er af
amtmanni yrM fyrirfram auglýst, til þess að flytjast til Dan-
merkur, eða, ef herskip skyldi verða látin liggja her, til þess
að þjóna á þeim, en að þeir fái Ierðapenínga frá heimili sínu
til hafnarinnar.

g. að hinir útboðuðu verðí eptir endaða þjónustu á herftotanum
fluttir híngað aptur og leystir her af herþjónustu.

ReykjaVIK,3. ágúst 1857.
J. Guðmundsson. V. Finsen, E. Ó. sas. M. Andresson.

form. og framsögum. G. Brandsson.
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l~ar e~ nokkrir þíngmenn öskuðu þess, og þínglð filllst á það,
að fylgiskjöl máls þessa væri lesin upp, þá voru þau einnig upp lesin,
svo hljöðandl:

"Y~ar havelborinheit hafið í vinveittu brðf frá 4. júní sein-
astlíðna, sökum hermanna-útboðs af Íslandi, sem dómsmálastjórnin
hefir í hyggju til skipaflota Dana, mælzt til þess af oss undirskríf-
ubum, a'6 ver létum í ljósi meinfngar vorar um það, hvort útbo~
þetta verði framkvæmt, og elukanlega um aldur ritboðsmanna, tölu
þeirra og herþjónustutíma ; hvernig fara ætti a~ koma útboðernönn-
unum til Danmerkur, hverjir og hvernig ætti a~ fyrirtaka útboðið,
sem og um það, hvað her vi~ væri nákvæmar athuganda.

Í þessu tilefni njótum ver þeirrar æru að hreifa eptirfylgjandi
atri~um:

Ef sett er á stofn útboð á Íslandi, mun það, hvernig sem leit-
azt er víð að koma því skipulega fyrir, mæta mörgum örðuglelkum,
hvað landslagið snertir, enn þótt nri gert væri rá~ fyrir, a~ þeir
væri sigrandi, mundi mega koma með margar og merkar mótbárur
móti slíku útboðl, þar eð það er kunnugt og einnig almennt víður-
kennt, a~ landið þarfnast alls þess vínnukrapts, sem það á yfir að
ráða, og þarf jafnvel meira með ; en híð fyrirhugaða útboð hlýtur
a'ð stefna í gagnstæða átt. Me~ tilliti til landsíns getur einúngis
verið a~ ræða um útboð eptir mjög litlum mælikvarða, og þá kemur
sú spurníng fyrir, eins og af sjálfs dáðum, hvort það megi álítast
ómaksins vert, a'6 koma því á stofn, sem ekki er nema nafníð, en
fullnægir ekki tilgángi sínum, og sem þar að auki hefir í för með
ser mikinn kostnað og er erfitt í framkvæmdinni. Ver höfum því
veríð í ekki all-litlum vafa um það, hvort til þessa væri l'lÍ~anda eða
málefnið framkvæmanda, en eins og málefninu er mí komið," og eink-
um með tilliti til þess, að ver gjörum rá~ fyrir, a~ það verði lagt
fyrir alþíngl, höfum ver alltíð það rettast að fara ekki leingra út í
það að þessu leyti, og ver víkjum þannig máli voru að aðferðlnní,
sem ver, ef geínglð er út frá því, a'ð híð fyrirhugaða ritboð komist
í kríng, ímyndum oss hagfelldasta eptir ásigkomulagi landsins.

Ver höfum þegar leyft oss a~ láta í ljósi, a~ hlíðsjón til hinna
litlu vínnukrapta landsins leyfi ekki a~ stofna hið fyrlrhugaða
ritboð nema eptir mjög litlum mællkvarða , ver hyggjum þann-
ig, að ákveða ætti 1 af þúsund árlega, og mundi það verða 60 af
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öllu landinu; ef leingra væri fari~, mundi þa~ ab voru ,\liti gánga
of nærri vínnukröptum landsins.

Lægsta aldurstakmarkið álítum ver ab ætti al; vera ákYe~i~ 19
eða 20 ár; það ætti a~ semja nafnaskrár yfir alla þá, sem em á
þessum aldri, í hverri s6kn, ætti þær al; sendast héraðspréfastinum,
en frá honum ætti þær að sendast sýslumönnunum á hverju ári í
aprílrnénuðí, síðan ætti sýsluma~urinn að halda fund í júnímánuM
á haganlegum sta~, sem á~ur væri tiltekinn, og þangað yrðí a~ boða
alla þá, sem em á hinum tiltekna aldri, og láta hlutkesti raða, hver
útboði ætti að gegna; hina ýngri ætti fyrst að taka til útboðs, Þa~
er vitaskuld, að læknir ætti ab vera viðstaddur, eins og ferðakostn-
ur líklega yrði að borgast útboðsmönnum þeim, er fundinn sækja,
víðlíka og hergaungupeníngar í Danmörk; sýsluma~ur og læknir yrM
einnig að fá dagpenínga, eins og í öðrum opinberum málum.

Herþjónustutíminn ætlum ver a'b ætti ab vera akveðlnn 2 ár og
útbobíð endurnýjast árlega.

Útbo~smennirnir ætti síðan að koma saman á akveðnum tíma úr
hverju amti úr einhverjum af hinum svo nefndu aðalverslnnarstöðum,
EyjafirM,EskifirM, Ísafirði, Stykkish6lmi, Vestmannaeyjum og Reykja-
vík, og ætti gufuskip, sem stjórnin íþví skyni sendi út híngað, að sækja
þá þangab, þar e~ ver ætlum það 6gjörníng, að allir útboðsmenn
kæmi saman á einn stað. Vera má, að fá mætti útboðsmönnum
far með kaupskipum frá þeim höfnum, er þeim væri næstar, eptir
gjörðum samníngi víð kaupmenn, er hlut ætti að máli, en með því
tíminn, sem þessi skip fara héðan á, er og hlýtur a~ vera nokkuð
óviss og öakveðlnn, getur vel verið, a~ þessi aðferð væri varla raðleg.

Ver ætlum, að leysa ætti ritboðsmenn af herþjónustu á hverri
um sig af þeim 6 aðalhöfnum, samhliða því sem teknir væri aptur
hinir nýju útboðsmenn, því ef þeir væri ekki leystir af herþjónustu
á Íslandi, óttumst ver, a~ margir þeirra mundi heldur vilja vera
erlendis, og með ÞYÍ móti mundi landið missa af vinnukröptum
þeirra framvegis, reynslu þeirri og þekkingu, sem þeir hefði afla~ ser.

A~ endíngu getum ver þess, a~ Dr. Hjaltalín hefir kosíð a~ rita
um þetta málefni einn ser, og eptir því sem ver höfum komizt næst,
er álit hans einnig þegar korníð til amtsins.

Reykjavík, þann 27. ágúst 1856.

Þ. Jónassen. V. Finsen. Jón Guðmundsson.
Bávelboruum

herra stiptamtmanni greifa Trampe.
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Með þöknanlegu breti af 4. júni seínastlíðna hefir stíptamtíð
æskt að heyra álit nokkurra embættismanna, sem her eru, um það,
að hvað miklu leyti útboð af landinu til danska flotans gæti áIitizt
mögulegt eða ekki, sömuleiðis að menn nákvæmar tæki fram aðferð-
ina, með hverri þetta útboð yrði framkvæmt, og þar eð eg undir-
skrifaður hefi ásamt með hinum öðrum embættismönnum optar en
einu sinni átt fund um málefni þetta, án þess ail ver á fundunum
höfum getail komizt að nokkurri endilegri niðurstöðu, þá leyfi eg mer
her með æruskyldugast að senda amtinu mína eigin skoðun um þá
lÍformuðu útboðsfyrirætlun og þær kringumstæður, sem að henni lúta.

Eins og það yfir höfuð er víðurkennt í öllum menntuðum ríkjum,
ao sú reglusemi og hlýoní, sem úngir menn fljótast og bezt læra og
venjast á í hennannastöðunní, er ágætlega vel fallin til að menuta
þá á ýngri arum til reglusemi og hlýðni, þannig efast eg alls ekki
um, að sú óhlýðni og óregla, sem á ser stað á þessu landi, er mest-
megnis af því sprottin, að menn híngað til hafa verið fríir fyrir her-
þjónustu og útboði til flotans. Margir hafa híngað til skobað það
sem mikið lán, að Ísland hefir verið undanþegið henitboðí, en eg er
ekki á þessari skoðun, því eg álít, að þessi undanþága hafi verið
landi þessu til meira tjóns en gagns, og að hún að nokkru leyti se
orsök til, að bændur vorir og fiskimenn hafa sárlitla hugmynd um
að skipa fyrir og hlýða.

Ísland er an efa hin einasta ey í allri Evrópu, sem svo að segja
er alveg sjómannalaus, og þótt fískímennirnír her hafi á sinn hátt
stundað fiskiafla og sjóferðir í mörg hundruð ár, þá eru menn enn
þá ekki komnir svo lángt, að þeir af eigin rammleik geti gjört út eitt
einasta kaupskip til landa þeirra, er næst liggja. Fiskiaflinn her
víð land er stundaour enn með sama bernskubrag og óskynsemi,
eins og fyrir 4 öldum, og það er því, þegar á allt er litib, mikið
vafamál, hvort "er nokkurn tíma, með því uppeldi, sem nú á ser
stað á landi her, komumst leingra aleiðís ; samt sem áður hljóta allir,
sem til þekkja, að játa, að þeirri aðferð, sem höfð er víð sjóferðir og
íisklaíla, er í mesta máta ábótavant, að hún er bernskuleg og hættuleg,
og að það se því mjög vafasamt, hvort hluttaka bóndans í fiskiaflanum
er ekki lángtum fremur til tjóns en gagus fyrir landið og ágóða þess.

það er almennt alítlð, að tala Íslendinga, sem árlega stunda
ílsklafla, se her um bil 8000 manns á ári, en ef saman er borinn
ágóN þeirra við hinna frönsku fiskimanna, sem árlega liggja her við
land til fiskiíanga, og sem ekki eru fleiri en 900 manns, þá mun
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það verða ofan á, að þessi 900 franskra fiskimanna gjöri meira gagn,
en 8000 Íslendíngar, og þetta virðíst ljósast sanna það, hversu aum-
ur og ófullkominn allur "or sjóarútvegur er. Her víð bætist enn, að
Í8land verður árlega fyrir miklum vlnnukraptamlssl af hinum mikla.
fjölda fiskimanna, sem árlega farast í sjémnn, sökum ókunnugleika
mannanna :i siglíngum og sjáarútveg. Margir ferðamenn hafa þegar
fyrir laungu verið hlessa á því, hversu margir drukknuðu á Íolandi
í samanburðl við fólksfjöldann, og herra jústizráú Schleisner segir
ekki án orsaka, að það gegni eingu hófi i hann rannsakaði, að frá
1835 til 1844 heföí samkvæmt dánarskránum 530 manns drukknað her
á landi, og þó "ar þessi áratugur all" ekki hinn óblíOasti á þessari
öld. þessi rithöfuudur hefir tekið það aldeilis rett framt, "ab ekkert
land se til, þar sem tala hinna drukknuðu se eins óhemjulega mikil
og á Íslandi, og hann heldur, að tala hinna drukknuðu se 1/4 allra
karlmanna, sem deyja 1Í bezta aldri". þetta óhemjulega árlega mann-
tjón á Íslandi verour samt sem ábur eptir minni fullu sannfæringu
ekki fyrirbyggt á annan hátt, en aú Íslendtugum á ýngri árum se
kennd sjómennska og þeir se í tíma vandir víð reglulega gJóþj6nustu;
að þetta aldrei verði á hinum slæmu og ónýtu íslensku flskibiitum,
um það er eg fullkomlega sauníærður, og mer sýnist, ab hin dýr-
keypta mörg hundruð ára gamla reynsla hafi nógsamlega sannað
þetta.

Af þessum astæðum skoða eg líka útboð úngra Íslendínga til
danska flotans sem mjög æskilegt fyrir Ísland, ÞlÍ það hlýtur, eins
og nú eru krfngumstæðurnar, að álítast bezt fallið til, ab koma inn
hjá ungum mönnum á Íslandi hugmynd um sjóferbir og til a~ vekja
Íslendínga af gömlu deyfbíuní í því tilliti; en þessi deyíð sviptir marga
menn lífi árlega.

Margir munu þeir ab líkindum, sem mun virðast útboð af Ís-
landi mjög erfitt í framkvæmdinni, 'en eg ætla, að menn se of hnelgðir
til ao gjöra úlfalda úr mýflugunni, hvað þessa erfiðleika snertir, það
er eflaust æfinlega hægt ab búa ser til og finna erfiðleika, en menn
mega ekki láta afvegalelðast af raungum tilgátum; eg er á því, að
hið Iyrírhugaða útbob ætti ekki ab vera meira en 1 af þúsundi lands-
manna árlega, og ab herþjónustutíminn varla ætti að vera leingri
en 2 - 3 ár. Eptir slíkri fyrirætlun ætti hver sýsla á Íslandi, eptir
stæro hennar, ab leggja til flotans 2 -4 únga menn á "issum aldri

I) Sjájústizr. Schleisners "Island undersiigt fra et lægevldenskabe-
ligt Sy n s p u n k t ", KjúbellhavII 18á6, pag. 89.
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:íl'lega, og þeim (J: útboðsmönnunum) mætti að minni meiníngu, án
mikils kostnaðar, koma til Danmerkur með kaupskipum frá hverri
höfn um sig í hverri sýslu; en úr þeim fáu sýslum, þar sem eingir
kaupstaðir eru (t. d, úr Skaptafellssýlsunum) mætti koma þeim frá
næsta verzlunarstað. Eg ímynda mer, a'ð danska stjórnin mundi
geta án st6rvægilegs kostnaðar komizt út af þessu víð íslenzku kaup-
mennina, sem eiga heima í Kaupmannahöfn, og að þetta yrði miklu
6dýrara, en að láta gufuskip sækja mennina híngað frá Danmörk,
þVÍ ef hið síðara yrðí ofan á, mætti gjöra rá'ð fyrir, að slíkt gufu-
skip annaðhvort yr'ði að koma á fjölda-margar hafnir kríngum land-
íð, ellegar ritboðsmennirnir yrbí a'ð fara mjög örðugar ferðir, ef gufu-
skiplð ætti a'ð eins annaðhvort að koma á eina eða nokkrar ein-
stakar hafnir.

Menn hafa á ýmsa vegu beitt því sem m6tbáru í móti hinu
umrædda útboði, að mikill hluti útboðsmanna ekki mundi koma apt-
ur til Íslands; eg held, að þetta se æði-dsenníleg tilgáta ; auk þess
sem ættarsambönd, væntanlegur arfur o. s. frv. mundi draga flesta
þessara manna heim til ættjarðar þeirra aptur, mundi þessir íslenzku
sjómenn, þegar þeir væri orðnir vel a'ð ser í sj6fer'ðum, og hefði
skoðað sig um í heiminum, sjá skjétt, a'ð íslenzku fiskileitirnar launa
manni miklu betur og vissar, ef þær eru skynsamlega notaðar, en
hinar stopnlu Ierbir á kaupskipum. þar að auki væri hægt að koma
Í vegínn fyrir það, a'ð útboðsmenn yrði eptir erlendis, með því að
þeir væri leystir af herþjónustunni her á landi.

Útbo'ðsmennirnir ætti eptir minni meiníngu a'ð vera frá 19 - 21
árs gamlir, a'b báðum tölum meðtöldum. þa'ð er sjálfsagt, að það
yrði að semja nafnaskrár yfir alla, sem værí á þeim aldri, og ætti
þá all senda þær sýslumanninum í hverri sýslu; síðan ætti sýslu-
mennirnir ásamt héraðslæknínum fyrir dagpenínga þá, sem venjuleg-
ir eru í Danmörk, a'ð halda ritboðsfund í jrínímdnuðí ár hvert, og
ætti hlutkesti a'ð raða þar málalokum meðal þeirra, sem færir væri
um herþjónustu.

Merkasta mötbaran luóti hinu umrædda útboði, sem fram mun
koma, er óneitanlega su, "a'ð Ísland skortir svo mjög vinnukrapta,
að það má ekki víð að missa svo marga menn árlega"; en þessi mót-
bára mun þó að mestu leytí hverfa, þegar það er athugað, a'ð með
þeim vínnukröptum, sem nú eru fyrir hendi á landi her, er svo að
segja sarlítíð framkvæmt í samanburði vi'ð það, sem framkvæma
mættir ef vínnukröptnm þeim, sem til eru, væri rettilega beitt og
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með ráðdelld, því eptir minni meiníngu skortir Ísland ekki svo llIJog
vinnukrapta, eins og það skortir allt skipulegt fyrirkomulag og ráð-
deildarsama notkun vínnukrapta þeirra, sem til eru. Eptir minni
reynslu orka ekki 2 íslenzkir erfibísmenn upp og ofan meira, en einn
danskur, og samkvæmt athugasemd þeirri, sem á~ur er gjör~, bera
10 franskir fiskimenn í sömu fiskileitum eins míkíð frá borði, og
100 Íslendíngar. Þa~ er í sannleika a~ segja ekki erfiðismönnunum
íslenzku að þakka, a~ Ísland gefur af ser svo mikið sauðakjöt, ull
og tólg, eins og það gjörir, heldur beitilöndunum á Íslandi og jarð-
veginum, sem, hversu heimskulega og bernskulega sem með hann er
íarlð, sýnir þó, að hann er lángtum frjórri og betri, en menn híng-
að til hafa ætlað, og sem, ef hann væri yrktur skynsamlega og með
raðdetld, mundi á mörgum stöðuni bera gól'an ávöxt.

Eg ímynda mer því, að Íslendingar, ef þeir kæmist út í heim-
inn, og heimsækti önnur lönd, mundi hafa gott af því a~ sjá, hversu
lángt þeir stæbí á baki annara þjó~a, og það getur varla brugðlzt,
að einkum þetta mundi hafa gagnleg áhrif á hina uppvaxandi kyn-
slóð, Mönnunum er svo varíð, a~ þeir verða fyrst að sjá yfirsjónir
sínar og bresti, á~ur en menn geti vænt, a~ þeir fari a~ bæta þá
og lelðrðtta, og almenn vlðurkenníng um hi~ herfilega ástand iðnaðar
vors mundi eflaust hafa gó~ áhrif á hina uppvaxandi kynsléð. Menn
mundi þá sjá af dæmum annara landa, a~ gamla dey tilin hjá oss,
og óvaninn, sem með henni er inngróinn, yrM þó einhvern tíma að
leggjast af og eitthvað betra að koma í staðlan.

Her víð bætist nú, a~ Ísland hefir þóa~ líkindum ekki mikið
gagn af þeim 60 mönnum, sem árlega drukkna her á landi, og yrðí
komið í veginn fyrir þessi þrásældlegu voðatílfelli smátt úg smátt,
með því, a~ Íslendíngar fyrir hlð áíormaða útboð Ieíngl betri þekk-
ingu á siglíngum, þá mundi einnig þetta vera mikill bagur fyrir
Iandíð,

Reykjavík, þaun 22. ágúst 1856.
æruskyldugast

J. Hjaltalín.
Til

stlptamtslns yfir Íslandi

Stjórnarrá~i~ hefir 28. aprflm. þ. á., sökulll þess að fjárlaga-
nefnd þjó~þfngsins let í ljósi, a~ það yrði að álítast æskilegt, ef al-
Þingi gæti feingi~ samþykkis-vald með tilliti til hinna íslenzku mál-
efna, jafnvel þó það kynni :u'l verða nauðsynlegt a~ leggja til fast-
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ákve'bna 1írlega vi'ðbót um víst árabil, í móti því a'b þ11 að öðru

leyti leggst nokkuð stærri hluttekt á Ísland í hinum almennu álög-
um, svo sem t. d. með því a'b leggja menn til herskipaflotans mel)
útboði, gefið mer til vitundar, að það hafi í hyggju að láta semja
nauðsynlegar upp.ístringur, til þess að leggja þær fyrir alþíngí, en

þar a'ð auki lagt mer á herðar, með tilliti til spurningarinnar um
ritboðið til skipa flotans, svo framarlega sem mer kynni a'b vir'bast
áminnzt fyrirætlun framkvæmandi, að senda ser uppastringu, þar sem
skýrt væri fd öllum atriðum út í hörgul, um það, hvernig þessu
málefni yrði fyrirkomið, þar a'ð auki hefir stjtírnamí'bio athugað, a'ð
það a'ð líkindum yrOi ai'! alítast sem víst, a'b Iandslagið á Íslandi
mundi gjöra talsverðar tálmanlr þessari niðstöfun, einnig að það,
enn þótt það kynni a'ð heppnast að koma útboðinu skipulega fyrir
í landinu sjálfu, einkanlega mundi hafa í för með ser mikinn til-
kostnað, a'b flytja ritboðsmennlna til Danmerkur, en eins og þetta
óhagræ'bi þó mundi mikil) minnka, svo framarlega sem gjört væri út
gufuskíp, er lægi undir Íslandi, þannig hlyti það einnig að álítast
sem víst, að framkvæmd slíkrar rá'bstöfunar gæti or'bi'b Íslendíngum
sjálfum til gagns, einkanlega a'b því leyti sem nokkrir þeirra með
því móti færi a'b hafa afskipti af ö'brum þjóðum.

Me'b tilliti til þess, hvað spurníng þessl er árí'bandi fyrir Ísland,
og þar e'b mer er kunnugt, a'b íbúar land" þessa eru mjög tregir til
að fallast á nokkra nýja ráðstöfun, hefi eg áliti'b það réttast, áður

en eg kæmi fram með mínar athugasemdir, sem um er beðlð, að f,í
um þetta mál álit nokkurra innfæddra landsmanna, sem eg varð a'b
álíta a'b mundi hafa þá þekkíngu, sem í þessu atriði er nauðsynleg,
og sem mundi vera kunnugt, hvernig menn væri skapi farnir með
tilliti til spurníngur þeirrar, er fyrir "ar lögð, hvers vegna eg þegar,
eptir a'b eg hafðí feingio bref stjémarráðslns, setti nefnd manna, og
voru í henni jristltfaríus í yfirréttinum Þ. Jðnassen, kauselíníð land-
fógeti V. Finsen, alþíngismnbnr Jón Guðmundsson og landlæknir
Dr. med. Hjaltalin.

Eptir nefndaráliti þessara manna, er eg hefi meðtekið f dag,
virðist það sýnilegt, að 3 hinir fyrstnefndu herrar álíta örðuglelkana
á framkvæmd hinnar umspurbn rá'bstöfunar meiri, en hagsmuni þá,
er vænta megi af henni, en aptur á móti heldur landlæknir Dr.
Hjaltalín, al'! hæglega megi fyrirbyggja þessa örðugleika, og al'! þeir
hagsmunir, sem al'! líkindum muni fljóta af slíkri rál'!stöfun fyrir Ís-
lendínga, muni verða SVO miklir, al'!, hvað Íslandi vil'! víkur, ekki ætti
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a~ vera þVÍ neitt til fyrirstöðu að fallast II þessa rá~stöfun. Allir
nefndarmennirnir hafa láti~ þess geti~ þar a~ auki, a~ svo framar-
lega sem mönnum virtist yfirgnæfanleg ;lstæ~a til a~ fallast á slíka
rá~stöfun, ætti útboðið þó ekki að fara fram yfir 1 af þúsundi hverju
af landsmönnum.

Hvað örðugleíkana á hinu þannig fyrirhugaða útboðí snertir, þá
eru þeir víssulegn ekki ósigtandi, en þeir eru eingan veginn lítils-
verðir, og þeim 'svo varið, að sigurinn yfir þeim hefir í för með ser
æði-míkinn kostnað, einkanlega í samburði víð árángurinn, sem af
því mundi geta feingizt. Eg hlýt a~ vera samdóma nefndinni í þ'Í,
a~ útboð getur a~ eins fram faríð eptir mjög lágum mælikvarða í
þVÍ landi, þar sem fólksfjöldinn er svo lítill, og þar sem menn því
vissulega ekki um skör fram kvarta um skort á vlnnukröprurn. Þeg-
ar lítboN~ er ál{\'eM~ samkvæmt þessu 1 af þúsundi hverju lands-
manna, eða her um bil 3 úr hverri sýslu; og þegar allir, sem á lít-
boðsaldri eru, eiga árlega a~ ferðast til samkomustaðarlns, svo a~
þessum fáu verði boðið út, þá er þetta einkanlega í hinum víðlend-
ari sýslum, ekkí einúngis mjög erfitt, heldur einnig langvinnt, og þa\')
á þeim tíma lírsins, sem flestir af þeim, er mæta eiga, þurfa a~ vinna
það, sem nauðsynlegt er til lífsins vlðurhalds á hinum tíma ársins.
Her "i~ bætist, ao þegar ritboð yroi fyrírtekín, sem ao vísu hlyti nð
verða ofan á, af sýslumanni og viðkomanda lækni, þá munu útboðs-
fylkin verða 19, en læknarnir eru a~ eins 8 á landinu, svo að fram-
kvæmd þessarar rábstöfunar yrði komin undir þvf, að talsvert fleiri
læknar yrðí settir, nema ákveðinn yrðí ýmislegur tími til útboðs í
sýslunum, þar sem fleiri en ein heyra til hverju læknísumdærnl, en
þetta mun í mörgu tilliti verða mjög óhagkvæmt, og jafnvel dvlnn-
anda fyrir læknana, einkanlega ef landfarsóttir geisa.

þao verður þar að auki a~ takast til greina, a'O hvað Ísland
áhrætir, verður það að álítast með (illu nauðsynlegt, a~ ritboðsmenn-
irnir, eptir að þeir hafa gegnt herþjónustu í 2 eða 3 námsár, verði
að hverfa híngað aptur, ekkí elnringís til þess r.~ menn gæti notið
góðs af dugnaði þeim, sem þeir hefði afla~ ser sem sjómenn, heldur
einkum af því landið gæti ekki vel þolað að missa marga af hinum beztu
vinnukröptum af hinum litla fólksfjölda árlega ; aptur ;l móti mun það
ao líkindum ekki verða neinn eiginlegur hagnaður fyrir flotann, nema
því' a~ eins no utboðsruennírnlr, eptir að þeir hefbl þjóna~ n.imstíma
sinn, færi II verzlunarílotann, hvaðan þeir, ef ófrio bæri ao hendi,
yrOi feíngnír á herskipin, því það lllundi alls ekki vera tiltækilegt í
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slíkum tilfellum, að smala þeim í hinum ýmsu hlutum þessarar víð-
lendu eyjar. Hvað viðvíkur því, að koma útboðsmðnnunum til Dan-
merkur, þá verður það ekki torvelt, ef, eins og stjórnarrá~i~ hefir
bent til, gufuskip yrði láti~ vera her ,'i~ land, þar e~ það skip hæg-
lega mundi geta á hinum 6 aðalverslunarstöðum Íslands, eins og þeir
einnig gæti komizt aptur heim með þessu skipi að loknum náms-
tíma sínum, til að leysast af herþjónustu. Ef velja ætti þá aðferð-
ina, sem nefndin hefir bent á, að senda þá með kaupskípum, má eg
geta þess, a~ hin venjulega borgun fyrir einn mann héðan til Kaup-
mannahafnar er nú á tímum 30rdl., og þess vegna fyrir útboðs-
mennina á einu ári her um bil 1800 rdl,

Eptir því sem nú hefir verið áminnzt, virðíst mer, a~ hagnaður
sá, sem yr~i af hinni umspurðu ráðstöfun, ekki mundi samsvara þeim
örðuglelkum og kostnaðl , sem framkvæmd hennar eru samfara, og
þannig dirfist eg ekki að mæla með uppastungu fjárlaganefndarinnar
til frekari aðgjörða í umrædda stefnu. Ef stjórnarrá~i~ allt að einu
fyndi yfirgnæfandi ástæ~ur að leggja þessa fyrirætlun fyrir alþíngl,
skal eg leyfa mer að stínga upp á:

1. A~ tala útboðsmanna se ákveðin 1 af þúsundi hverju af lands-
mönnum.

2. A~ útbo~saldurinn se ákve~inn 19 - 21 árs.
3. A~ herþjónustutíminn se fastákveðlnn 3 ár.
4. A~ útboðið fari fram í júnímánuM ár hvert á vissum degi, sem

se einu sinni Iastakveðlnn, í Reykjavík, hvað þann bæ snertir,
og í hverri sýslu á þeim stað sem sýslurnaðurlnn hefir aðsetu,
þannig að út verði boðið :
a frá Reykjavík
b Kjósar- og Gullbríngusýslu
e - Árnessýslu
d Rángárvallasýslu
e - Vestmanneyjasýslu
f Skaptafellssýslu
g Borgarfjarðarsýslu

h Mýra- og Hnappadalssýslu
Snæfellsnessýslu

k Dalasýslu
l Barðastrandarsýslu
m - Ísafjar~arsýslu
n - Strandasýslu

1 árlega.
4, annað hvert ár 5.
5.
5, 3. hvert ár 4.

2. hvert ár 1.
3, 3. hvert ár 4.
2.
2, 3. hvert ár 3.
2, 2. hvert ár 3.
2.
2, 2. hvert ár 3.
4, 5. hvert ár 5.
1, 3. hvert ár 2.
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o frá Húnavatnssýslu 4.
p Skagafjarðarsýslu 4.
q Eyjafjar~arsýslu. 4.
r - þingeyjarsýslu 4, 2. hvert ár 5.
8 - Norður-Múlasýslu 3, 5. hvert ár 4.
t Su~ur-Múlasýslu. 3.

5. A~ útbo~i~ se framkvæmt í Reykjavík af bæjarfógetanum og
annars af sýslumanni, einnig af lækni þeim, sem settur er yfir
hvert lögsagnarumdæmi; hinn síbastnefndl sker úr því, hvort
menn se færir til herþjónustu sökum lfkamsskapuaðar þeirra
samkvæmt reglum þeim, sem ákve~nar eru í þessu tilliti fyrir
Danmörk.

6. A~ serhver prestur haldi nákvæma nafnaskrá yfir alla þá karl-
menn, sem í sóknum hans eru á útboðsaldrí, og sendi sýslu-
manninum afskript af henni fyrir majmánaðarlok ár hvert.

7. A~ útboðsmenn se komnir til þeirrar höfuðhafnar. sem næst er
heimili hvers eins, á þeim degi, sem einu sinni yrði ákveðlnn
fyrir hvern verslunarstað, og á hverjum gufuskip það, sem yr~i
hiti~ liggja undir Íslandi, mundi þar koma, til a~ sækja út-
boðsmennína.

8. A~ þeir, sem búnir eru a~ þjóna sína tí~, verði fluttir á gufu-
skipi því, sem ætlað yrðí Íslandi, hver til þeirrar hafnar, er
hann fór frá, og leystur þar af herþjónustu.

islands stiptamtshúsl, þann 26. ágúst 1856.

J. D. Trampe.
Til

démsmálastjérnarínnar.

Með tilliti til þess, a~ fjárlaganefnd sú, er sett var af þjó~þíng-
inu, hefir getið þess í nefndaráliti sínu sem uppástúngu til ríkisfjár-
laganna fyrir reíkníngsdrlð 1856/51, a~ það mætti virðast æskilegt, ef
alþíngíð gæti feíngtð ályktanda vald með tilliti til hinna íslenzku
málefna, en einnig kveðið upp úr með það, að þá yrðí líklega á
hina hlíðína að leggja á Ísland nokkru meiri hluttekt í hinum al-
mennu álögum, t. d. a~ leggja menn til herskípaflotans, hefir stj6rn-
arráM~ í þóknanlegu breti, dags. 28. apríl f. á., 6ska~ minna at-
hugasemda víðvíkjandi þessu serstaka bendíngaratríðí, og þar að auki
lagt fyrir mig, að svo miklu leyti, sem mer kynni að virðast fyrir-
ætlunin um hermannaútboð framkvæmandi, að stínga upp á, hvernig
þessu atriði yrN íyrírkomíð.
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Í þessu tilliti skal eg þegnsarulegast leyfa mer að gjöra eptir-
fylgjandi athugasemdir.

Eins og hið háa stjérnarráð hefir athugað, gjörir lundslagið her ekki
all-lítinn tálma framkvæmd hinnar fyrirhuguðu fyrirætlunar, og það
verður þannig a'ð takast til greina, a~ samníng hinna nauðsynlegu
sjóskráa hlyti í fyrstunni á þessu landi, þar sem allt þar að lútandi
er með öllu ókunnugt, að hafa í Wr með ser mikla örðugleika og
óhæg'ð, og titbobið sjálft, sem a~ líkindum yrbí a~ fram fara eptir
sýslum, og skiptast með jöfnuð! á allt landið a~ tiltölu við fólks-
fjöldann í hinum víðlendu héruðum her á landi, hlyti að vera eink-

ar fyrirhafnarmiklð, eins og einnig ferðir ritboðsmanna úr hðruðum
þeim, sem liggja fjarri sjóarsíðunni, mundi verða æðí-kostnabarsam-
ar. Einkum mundi þ6 koma fyri margir örðugleikar, ef ritboði her
;í landi ætti a~ verba eins háttað, og íDanmörk, og ullrahelzt, þeg-
ar ætti að halda árlega samkomur ti tílteknum stöðum í víðlendum
sýslum, og þ;lnga~ ætti a~ koma allir þeir, er á ritboðsaldri væri,
og þar ætti einnig hinir fáu læknar, sem her eru skipaðir, a~ vera
viðstaddir, sem hafa yfirsóko um 2 og 3 sýslur, og fyrir þessa örð-
ugleika mætti þó líklega sneiða.

Í samanburbí Yi~ hina miklu ví'Oáttu lands þessa, er fólksfjöld-
inn, eins og kunnugt er, mjög lítill, og þar eð hinir laungu vetur
og stuttu sumur valda því, að vanalega verður a~ eins helmingur árs-
ins, j.í stundum ekki nema 5 mánaða tími notaður til afla bóndans
við útivinnu, er her míldll skortur á vinnufélkl, einkum ,1 vinnu-
mönnum, og mundi þessi skortur cnn meir aukast, ef farið væri
ao gjöra gángskör a~ þeirri tilhögun, sem her er um spurt, eptir
all menn her í norðurlandi eru farnir ab stunda hinn ábatasama
luikallaafla mco meiri atorku og víðar í verstöðunum, og í því
skyni sækjast menn ákaft eptir dugandi mönnum ofan úr sveit
um.

Mismunurinn á túngunni og Iifnaðarh.íttum mundi einnig a~
minnsta kosti fyrst Ulll sinn gjöra nokkra fyrirstöðu.

þar ao auki liggur annað því nær árlegt, einkar hörmulegt út-
boð á Íslandi, þar sem mikill fjöldi, og það hinua duglegustu manna,
fer í sjóinn, sumpart við hakallaaflann, sumpart víð fiskíaflann, auk
þess sem varla nokkurt ár líður SYO, að ekki annaðhvort margir menn
drukkni í hinum hættulegu tim á landinu, eða verði úti í byljum,

Sökum þess, sem nú hefir verið tallð, getur útboðið, ef það verð-
ur á lagt, ekki orðíð nema eptir mjög litlum mælikvarða, og ætti
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vissulega ekki a'ð vera meira en I af hverju þúsundi af fólksfjölda
landsins, hvers vegna hagur sá, sem danski herkipaflotinn hefðl af
rítboðinu, mundi líklega ekki í neinu samsvara kostnabí þeim og
örðuglelkum, sem útboðið mundi hafa í för með ser fyrir Danmörk,
því jafnvel þ6 gufuskip eitt yrðl láti'ð liggja "i'ð ísland í öðrum til-
g,íngi, eins og stjórnarráMo hefir bent á, þá mundi þó ferð ritboðs-
manna með gufuskipinu til Danmerkur kosta æði-mikið, eins og vera
ritboðsmanna í Danmörk, á'ður en þeir kæmist á flotann, mundi lík-
lega ekki heldur verða kostnaðarlaus fyrir ríkissjóOinn, þar að auki
má það ekki gleymast, a'ð sjórinn í kríng um ísland er yi1ln svo ó-
kunnugur, a'ð það mundi vissulega ekki vera hættulaust fyrir gufu-
skípíð að leggja til hafna þeirra, er það ætti ao fara til, til a'ð taka
víð útbobsmíinnum, og frá því mundi rekísinn grænlenzki einnig á
stundum hamla því. ner víð bætist, a'ð hin litla fólkstala íslands
ekki mundi þola hi'ð litla, áminnzta, árlega útboð, 1 af hverju þús-
undi, nema því a'ð eins a'ð útboðsmennirnir allajafna, eptir a'ð þeir
hefði endað vinnutíma sinn á flotanum, kæmi aptur út til íslands
og yrði leystir her af herþjónustu, og· Ii annan hátt gæti ekki held-
ur orðið neitt gagn fyrir ísland af því, þó Íslendíngar væri settir á
danska flotann, en eini! og ferð útboðsmanna heim aptur einnig mundi
hafa í för með ser kostnað, eins mundi það á ófriOartímllm verða
mjlig erfitt og kosnaðarsamt, ao leita uppi í ýmsum sveitum í~lands
þá menn, sem veríð hefði í herþjónustu.

Óneitanlega mundi framkvæmd hinnar' fyrirhuguðu ráostlifunar
verða a'ð gagni fyrir ÍSland, og einkum mundi hún efalaust hjálpa
mikið til a'ð koma upp dugandi sjómönnum, en í þessu máli má a'ð
ö'ðru leyti ekki láta það óáhrært, af því það er ekki alveg ómerkt-
legt atríbí, a'ð veran erlendis getur afvegaleitt, og hefir í för með
ser margar freistíngar, eptir að maður hefir svo snögglega yfir-
gefið hið kyrrbíta og afskekkta líf, sem Íslendingar lif:l heima
fyrir.

Jafnvel þó eg nú hljóti a'ð alíta, a'ð þ~'ð liggi í kríngumstæð-
unum, að Ísland, einkanlega ef alþingi verður leyft meira vald með
tilliti til eigin málefna landsins, þá einnig taki meiri hluttekt í al-
mennum álögum, og til þess hlyti þá einkum a'ð teljast, a'ð láta af
hendi menn til skipaflotans, jafnvel þó þetta í sjálfu ser mætti vírð-
ast landinu sjálfu í hag, a'ð því leyti sem nokkrum af landsmönnum
gæfist með því færi á a'ð komast í nánari víðkynníngu vi'ð aðrar
þjó'ðir, þá vírðist mer þó, samkvæmt því, sem a'ð ofan er útlista'ð,
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þa~ vera nokkurn veginn bersýnilegt, að Danmörk hljóti að kosta
miklu meira til, en samsvarar þeim liðstyrk, sem herskípaflotlnn
mundi fá með því, og að hagnaðurinn fyrir Ísland af framkvæmd
þessarar fyrirætlunar muni hafa í för með ser yfirgnæfandi álögur
og tálmanir, einkanlega á meðan allt á landi her er svo a~ segja í
æsku, en ef hin fyrgreinda raðstdfun þætti allt að einu tiltækileg og
samsvarandi tilgángi sínum, leyfi eg mer með tilliti til aðferðarinnar,
með hverri hún gæti framkvæmzt, einúngis a~ benda á, a~ hverjum
sóknarpresti ásamt vlðkomandí hreppstjóra ætti líklega a~ leggjast á
herðar í byrjun nóvemberm. ár hvert a~ semja, eptir a~ þeir hefðl
feingið nákvæmari reglur í því tilliti, hinar nauðsynlegu nafnaskrár
yfir þá, sem væri skyldir til og færir um að gegna útboði, og ætti
aldur þeirra a~ vera ákveðlnn frá 20 til 25 ára, einnig a~ senda
skrár þessar sýslumönnunum fyrir mánaðarlokln , en sýslumennirnir
ætti aptur fyrir árslokin a~ senda skrár þessar ásamt aðnlskrá til
amtsins, sem þá ætti með póstskipinu í næstkomandi maranuínuði a~
senda þessa abalskra dómsmálastjórninni, sem samkvæmt útboðslög-
unum þá mundi eptir fóll,sfjöldanum geta ákve'bi~ tölu þeirra manna,
sem bjó~a ætti út frá hverju amti Ii því ári; aptur á móti mætti
"íst fela amtmönnum á hendur, a~ skipta álögunum niður á sýsl-
urnar og hreppana að tiltölu vi~ fjlilda þeirra manna, er færir væri
um og skyldir til a~ gegna útboði, með því eg ætla, a~ ritboð ætti
a~ fram fara eptir hreppum og til skiptis. Sjálft útboðlð ætti apt-
ur á móti, ao minni meíníngu, sýslumennirnir að framkvæma ásamt
þar til kjörnum mönnum og eptir reglum, sem þeir í því tilliti yrðl
ao fá; þar með hlyti það vissulega að eiga vel víð, ao leyfa hverj-
um útboðsmanni ao setja annan fullfæran í sinn stað. Hitt annað,
sem nauðsynlegt væri, þar á meðal það, no læknar rannsaki heil-
brigMsástand og líkamsásigkomulag útboðsmanna, gæti yfirvöldin þar
á eptir líklega seo um.

Herþj6nustutíminn ætti 110 vera fastákveðínn í 3 ár.
Færi svo, ao spurníngin um útboð til skipafletans yr'bi lög~ fyr-

ir alþíngl, geta menn átt þao her um bil víst, ao malíð, eins og nú
er tímum farið, mundi verða notað eins og æsíngameðal, og fá það
útlit af meðferð þíngsins, ab það mundi vekja mikla óánægju hjá
landslýðnum. Samt sem áour held eg, enn þótt skortur se á verkfær-
um mönnum, ao mönnum, ao minnsta kosti her í norðurlandi, væri nú
sem stendur ekki mjög móti skapi, þó Íslendingar væri í herþjónustu
á skipaflota Dana, ef að umstángi því, sem er samfara reglulegu út-
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boði, ekki væri otað fram eins og grýlu, og eg leyfi mer Því a~
skjóta því (til stjémarraðsíns), hvort það ekki fyrirfram væri þess
vert að reyna það, ef slíkt a~ öðru leyti ekki kynni a~ virðast með
öllu formlaust, með tilteknum nákvæmari skilmálum að skora á lands-
menn, að gefa sig með frjálsum "ilja i herþjónustu á flotann, svo
framarlega sem stjórnin af öðrum ástæ~um ályktar að gera út gufu-
skip, sem liggi við Ísland.

Skrifstofu nerbur- og austur-amtsins á Íslandi, þann 22. janúar 1857.

Haostein.
Til

dómsmálastjórnarinnar.

Athugasemdir, gefnar nefndinni í fj11rhags- og útboðsmélinu af kon-
úngsfulltrlÍanum.

Þa~ hefir þegar á()ur verið í áformi að veita alþíngi hæfilega
hlutdeild, í því ail ræða og semja tekju- og lítgjaldaáætlun Íslands.
Einkanlega var miðað til þess í frumvarpi því til laga um stöðu
Íslands i fyrirkomulagi ríkisins, sem lagt var fyrir þjéðfundínn í
Reykjavík 1851. En tilhögun sú, sem þar var stlíngi~ upp á, sem
miðaði til þess að gjöra greinarmun á þeim útgjöldum, er snerta
Ísland ser í lagi, og ætlazt var til a~ vissum tekjum landsins skyldi
varið til, og öðrum útgjöldum, er Ísland skyldi leggja sem sinn skerf
til almennra rfklsþarfa, mætti fullkominni mótspyrnu hjá þjó()fund-
armönnum, og af því hefir leitt, ail fjárhagsáætlun Íslands hefir híng-
a~ til verlð tekin til meðferðar eingaungu af ríkisþínginu.

En rfkísþínglð hefir hvað eptir annað kvartað yfir Því, að sig
vantaði næga þekkíngu um, hvernig tilhagabí á Íslandi, þegar semja
ætti fjárhagsáætlun fyrir landlð, og hefir það vakið ósk manna um
það, ail alþíngi se veittur meiri þáttur í þessu efni.

Samt sem á()ur yrN það bundið talsverðum erfiðleikum að koma
þessu í kríng. Í áætluninni um tekjur og útgjöld Íslands verða nl.
ofan á ekki all-lítil tekjuþrot (Underbalance), sem bætt er úr, með
því að ríkissjóðurinn skýtur fe til, og þarf a~ fá til þess samþykki
ríkisdagsins. En eins og ekki væri vi~ því að búast að alþingi, ef
það tæki ail ser starfa þann, sem ríkisþíngíð híngað til hefir haft
með tilliti til fjárhagsáætlunar Íslands, mundi að minnsta kosti fyrst
um sinn geta afsalað ser þann styrk, sem rfkíssjéðurlnn lætur í te,
til að greiða þann kostnað, er Ielðír af stjórn landsins, eins væri
hins vegar ekki víð Því að búast, a~ komíngsríkíð mundi vilja tak-
ast skllyrðíslaust á hendur skuldbindíngu til þess að skjóta til eptir-
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lelöis því, sem á vantaði, eptir að gefið væri alþíngi lÍ. vald, a~ ,i-
kveða útgjaldaupphæðina.

Í álitsskjali fjárhagsnefndarinnar um frumvarp til ljarhagslagu
1856-57 var bent til þess ráðs í því skyni a'ð koma þessu fyrir,
a~ meðferð hinnar íslenzku fjárhagsáætlunar mætti Iela alþíngi, móti
því a~ rfklsþínglð samþykki akveðíð árlegt fjártillag handa Íslandi
um vissa áratölu, en jafnframt var þ.í tekið fram, að þá yrðl hins
vegar a~ gjöra Íslandi að skyldu meiri hlutdeild í almennum ríkis-
byrðum t, a. lll. í útboði til herflotans.

þó a'ð stjórnin nú hljóti að álíta það ógjöranda, að bera upp
frumvarp til fullkominnar níðurskípunar ii fjárhagsmáli Íslands, .i
meðan spurníngunni um stööu Íslands í fyrirkomulagi ríkis Ins ekki
er ráN~ til lykta, hljóta menn þó hins vegar uð júta, a~ það væri
æskilegt, ab menn gæti stnðzt við kunnugleika og þekkíngu alþíngis,
þegar til meðferbar er tekin lJárhagsáætlun Íslands.

þetta gæti að líklndum fyrst um sinn orðið annaðhvort á þann
hátt, a~ alþíngi tæki eitt sinn fyrir öll fjárhagsáætlun Ísland:3 til
nákvæm ustu íhugunar, þannig, að þínginu gæfist kostur á, að láta 1
ljósi álit sitt bæði um niðurröðun atriðanna í áætluninni, og eins
um hin einstöku atríðí í henni, eður á þann Mtt, að áætlunin væri
reglulega á víssum tímamótum lögð fyrir þínglb, svo ab þa~ feingi
líkan þátt í að semja áætlunina, eins og nýlenduraðið í Vesturlndí-
um hefir með tilliti til áætlunar Vestnrindía; þó yrbí í þessu að
hafa tillit til þess, að alþíngi er ekki haldið nema annað hvert ár,
og eins til þess, a~ fjarlæg~ Íslands getur verlð því til fyrirstöðu,
ab áætlun landsins geti jafnan verið komin hfngab, þegar rfklsþíngíb
er haldlð, ef það yrði almenn regla að áætlunina skyldi leggja fyrir
hvert alþingi.

Samkvæmt þessu hefir þa~ þótt réttast, að leita álits alþíngls
um, að hve miklu leyti það þætti tiltækilegt ab koma þessu máli
fyr8t um sinn fyrir á einhvern þann hátt, sem þegar er á vlklö.

Hvað ahrærír híb annað atriði, sem tala~ er um í álitsskjali
fjárhagsnefndarinnar, nl. ritbob frá Íslandi til hertlotans , þá þykir
einnig þetta efni, sem álits hefir verið leitað um hjá stíptamtmann-
inum og amtmönnunum, vera svo arfbanda fyrir Ísland, að alþíngi
eigi að gefast kostur á, a~ taka það til yfirvegunar, og segja um
það álit sitt ásamt hinu á~urá"ikna atriði um fjárhaginn.

Konúngsfulltrúi : Eg vil geta þess, a~ álitsskjal mitt til stjórn-
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arinnar áhrærandi ritboðsmallð hefir ekki verið sent mer frá stjórn-
inni, og mer datt ekki í hug að taka það með mer, þegar eg fór
heiman, og þykir mer það miður orðíð, þvf eg vildi gjarna, að þíng-
menn heíbl se~ það. Eg taldi í þessu álitsskjali öll hin sömu tor-
merki og vandkvæði á því a~ leggja útboðsskyldu þessa á landið,
sem hinir amtmennirnir hafa gjört. Eg sýndi fram á, hvað það yrðí
kostnaðarsamt fyrir Danmörku, og umsvifa- og kostnaðarmíkíð fyrir
Ísland, a~ bjó~a mönnum út til herflotans héðan, og hvað það á
eina hliðina yrði tilfinnanlegt fyrir landið, a~ missa af þeim litln
vínnukröptum, sem það hefir, en aníngurslítlð á hinn bóginn fyrir
Dani, að fá héðan a~ eins f,ía menn með ærnum kostnaði og um-
svifum. Samt sem á~ur vildi eg ekki rá~a frá því með öllu, ef
stjórninni þætti það tllvínnnnda, þar e~ eg metri mikils allt það, er
styrkt gæti sambandið milli Danmerkur og Í"lands. Skyldi nú stjórn-
in, þrátt fyrir öll hin töldu vandkvæði, vilja fylgja málinu leingra
fram, reN eg til að leggja það fyrst sem álitsmál fyrir alþingi, og
síðan, ef þfngíð fellist á það, að stjórnin sendi um það frumvarp.
þetta frumvarp áleit eg rettast að stjórnin sendi embættlsmönnunum,
til þess þeir sogcí um það álit sitt; þar eð slík frumvörp, ef þau
eiga að geta átt vel við, útheímta mikla og nákvæma þekkíngu á
landillagi og landsháttum (Localkundskab), og að öllu þessu búnu
áleit eg rettast að leggja frumvarpio fyrir þínglb.

Framsögumaður : Eg finn ekki astæðu til ItO fara neinulll orð-
um um nefndarálit þetta, fyr en þínginenn hafa tekið til máls um
þao.

Forseti: Eg vil benda hinum heiðruðu þíngmönnum til þess,
að þeir fari ekki langt inn í umræður um skýrslur þessar, því bæði
er það, að höfundar þeirra eru Ijærverandl, og skýrslurnar voru lesn-
ar upp einúngls málinu til upplýsíngar ; eg vil því vona, að hinir
háttvirtu þíngmenn gæti þess, a~ láta skýrslur þessar a~ þvf einu
leyti koma fram í umræðum þeirra, sem getur komíð víð málinu
sjálfu eða upplýst það, en ekki framar.

H. Kr. Friðriksson: þao mun einginu bera á móti því, að
nefndarálit þetta se greinilega samlð, því að það er bæði ljóst og
greinilegt, en það er samt nokkuð einkennilegt. Nefndin færir mjög
glöggar og greinilegar ástæður bæði fyrir 1. og 2. atríðinu, og líka
mer þær vel; en Mn færir líka mjög styrkar og sannfærandi á-
stæbur ~ móti 3. atrlðínu, en alls eingar með því. Nefndinni hefir
tekizt her svo a'ðdáanlega að koma fram með astæður gegn þVí, er
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hún þó sjálf ræður til, og hún hefir gjört þetta svo vel og grenn-
lega, að eg fyrir mitt leyti treysti mer alls ekki til, að hrekja hana
betur, en hún hefir gjört þa~ sjálf. Nefndin gjörir rá~ fyrir, að kostn-
aðurinn yrðl einúngis 1200 rdl, en hún hefir eimíngis talið til þess
flutníng hinna rítboðnu til Danmerkur; en allur kostnaðurinn yrðí nú
reyndar margfalt meiri, þó það se ekki í fljótu bragði hægt að sýna
fram á hann núna, en hitt vona eg, að bæði nefndin og hver mað-
ur játi, að það er skortur á víunukröptum, sem, ef til vill, fremur
öllu öðru er oss Íslendíngum til fyrirstöðu í framförum, og væri
því mjög illa farið, ef "er færum að rýra þá svona að óþörfu. Menn
verða að gæta þess, a~ með útboðinu missir landið vinnukrapta 120
manns á ári, og hins vegar, að sjávarútvegur er nú að aukast her
á landi, og menn eru ao koma upp þiljuskipum; þessir 120 menn
væri nógir út á 20 þiljuskip, og menn vita, að það má heita lítill
afli, ef hvert þiljuskip aflar ekki 2,000 rdI. virði á hverju sumri, og
þessir 120 menn ynni þá landinu inn 40,000 rdl, á ári hverju, og
það er ekki all-lítlð fe; af þessu vona eg menn sjái, hversu míkið
tjón það er, að rýra vinnukrapt landsins, sem allir kvarta yfir að
se næsta lítill núna sem stendur. Nefndin hefir sjálf fundið tiI þess,
hversu það er éeblllegt, að setja útboðíð sem skílyrðl fyrir því, að
alþíngi fái ályktanda vald um útgjöld Íslands sjálfs, og mer getur
heldur ekki annað fundizt, en a~ þetta se mjög óeMilegt, þar sem
víst tvisvar hefir verið kvartað yfir því á ríkisþíngi Dana sjálfra, ao
það væri óhaganlegt, a~ Íslendíngum gæfist ekki kostur á ao láta í
ljósi álit sitt um útgjöld sjálfra þeirra, því danskir menn væri því
svo ókunnugir, hvernig her væri háttað, og það er því éeðlílegra,
sem það er vafalaus réttur vor, að alþíngi hafi rá~ á fjárhag lands-
ins, og það með öllu skllyrblslaust, En nefndin vill, að ver skulum
kaupa þenna rett vorn, sem Danir sjálfir hafa beiðst að verða lausir
víð. Nú hefir nefndin ekki gjört útboðíð a~ beinu skilyrði fyrir því,
að oss Íslendíngum veitist þessi réttur, og það getur vel verib, að
stjórnin geti vel aðhyllzt 3. atríðlð, en hafni 1. og 2. atríðíuu, því
að hún þarf alls eigi að nota ser útboðið, úr því þíngíð hefir játa~
skyldunni, heldur einúngis sagt, að hún vilji það, og skuli þíngíð
bíða nákvæmari ákvarðana um það, en þfngíð er bundið vi~ orð sín;
hvað er það þá, sem þíngið hefir áunnio? Meo því að sleingja út-
boðsskyldunni upp á landíb hefir þíngio beinlínis skuldbundið það
til, a~ taka þátt í öllum gjöldum til almennra ríkísþarfa. Þa~ þarf
eíngan stjórnfræoíng til að sjá fram á þessar afleíðfngar, því eg se
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þær nú þegar í hendi mer, og það ímynda eg mer flestir gjöri, sem
annars vilja hyggja a~ því; aíleiðíngarnar yrði nefnilega þær, ef
þíngi~ aðhylltist 3. atríðíð í nefndaráliti nu, að þínglð játað! ritboðs-
skyldunni upp á landíð, án þess landinu veittist hinn minnzti hagn-
aður í staðinn, og þíngi~ hefbl ekki meiri rá~ yfir fjárhag landsins
eptir en á~ur. Eg ætla þess vegna ekki að gjöra mörg breytíngar-
atkvæði "io þetta nefndaralltlb , en vona fastlega, að þínglb muni
sjálfsagt fella 3. atrlðíb aptan af nefndarálitinu.

E. 6. Kúld: Þa~ er sannarlega ekki opt sem hlnn heiðraði
þíngmaður Reykvíkínga tekur upp á því, að hrósa nefndarálitum,
sem koma her til þíngsins, enda ferst honum það nokkuð skrítilega,
og lofið verður nokkuð snubbótt hjá honum, því rett sem hæst stend-
ur á hrdsinu. grefur hann undan því fótinn, með því að segja, að
nefndin sjálf komi með hinar beztu og greinilegustu ástæður gegn
því, sem hún þó viljl rá~a þínginu til. þa~ mun nú vera mer of
vaxið, að sannfæra þenna heiðraða þíngmann, enda skal eg leiða
það hjá mer. Hinum hefðraða þíngmanni var mjög títt talað á því,
að fordæma 3. atrlðíð hjá nefndinni, en því víðvfkjandí verð eg þó
að láta hann vita, að honum hefir orðið það á, a~ misskilja dalítið ;
hann sagði nefnilega, að það færi 120 manns héðan burt úr landinu
á ári hverju, en það eru að eins 40 manns, sem fara út úr land-
inu :1ári hverju, þó útboðið kæmist á. Hann gjörðí ráo fyrir mikl-
um hagnaði, sem landlð gæti haft af 120 mönnum, ef þeir væri allir
hafðír á þiljuskipum, og það svo miklum, að slíkt mun vera harbla
óvanalegt her víð landið, að minnsta kosti hygg eg það muni varla
eiga ser stað her í hans kjördæmi!?! Hinn sami helbraðl þíngmað-
ur bar það fram, að ef þíngio geingist undir útboðið, þá skuldbyndi
þa~ landið með því til að taka þátt í öllum almennum gjöldum til
ríkisins þarfa, en eg held nú, að Iandíð eigi að taka þátt í öllum
slíkum almennum gjöldum í ríkisins þarfir, þegar það er gagnlegt
fyrir landið sjálft, en samt er landíð eingan veginn skuldbundið til
þess, þó þínglð fyrir sitt leyti vilji gángast undir útboðið til flotans,
því það er auðvitað, að það yrðí í hvert skipti lagt fyrir alþingi,
áður en á landið væri lagðar nokkrar helzt álögur eða skuldakvaðir.
A~ eg abhylltlst þetta 3. atrið! nefndarinnar, það kom til af því, að
eg áleit útboðlb nokkurs konar skilyrði fyrir Því, að alþíngi feingi
yfirráOin yfir fjárhag landsins, og þegar þetta er rett skilíð, þá finnst
mer það eingin frágángssök. Hva~ kostnaðlnn snertir við utboðíð,
þá mundi hann ekki leggjast þýngra á oss en á Dani sjálfa, og "ilji
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þeir "inna þail til, og veiti oss all auki ályktanda vald í fjárhag~-
málum Iandslns, þá finnst mer, ail ver getum geingi'b a'b útboðinu.
þa'b mælir líka töluvert fram með útboðinu, ef af því leiddi, að
Danir hefbi herskip her í kríngum Iandíb, því hinum heíðraða þíng-
manni Reykvíkínga er þa'b eins kunnugt og mer, hversu herskip
væri nauðsynleg her í kríngum landið , og það sýnir líka dagleg
reynsla, og það gefast mörg dæmi á hverju einasta sumri, sem sýna
berlega fram á, hversu dönsk herskip væri her með öllu émissandí.

G. Brandsson: Hinn heiðraði þíngma'bur Reykvíkínga hefir
mis-kilið nokkuð nefndaralítíð, þar sem hann er að tala um, að nefnd-
in hafi gjört ritboðið að skilyrði fyrir því að Íslendíngar fái rá'b á
ljárhag sínum sjálfir, en þetta liggur eingan veginn beinlínis eða ein-
gaungu í nefndarinnar orðum, enda kom nefndinni ekki til hugar að
kaupa það, að ver öðluðumst vald á fjárhag sjálfra vor, heldur gat
hún eigi annað alítlð, en "er ættum þenna rett og þyrftum ekki að
kaupa hann, en ef rfkisþfngið vildi skj6ta því fe til, sem tekjurnar
brestur árlega á til a'b vega á m6ti útgjöldunum, eptir reikningum
Dana, hvernig sem þeir nú annars eru, þá áleit nefndin að ver ætt-
um líka a\) leggja eitthvað í sölurnar, því með öOru m6ti veit eg
ekki, hvernig það gæti heitið svo, að ver stæðum straum af oss
sjálfir. Nefndin áleit núna ekki tíma til að koma fram með neinar
kröfur til endurgjalds frá Dönum fyrir það, sem á undan er geing-
ia, þ6 margt kynni a'bmega tína til í því skyni, t. a. 111. verzlunar-
einokun þá, sem her var svo lángt fram. eptir öllum öldum, og fl.,
og allir játa, a'b Danir hafi haft af því 6metanlegan hagnað, en
nefndin áleit, a'b þá fyrst væri tími kominn til að hreifa öllu þess
konar, þegar alþíngi hefði feingi'b vald á fjárhag landsins. þa'b er
að vísu satt, a'b útbo'b hefir aldrei á Íslandi verið, og í gamla sátt-
mála, þegar landið komst undir Noregskonúng, er útboðið undan-
skilið, og ekki hefir danska stj6rnin heldur lagt neitt í sölurnar til
að verja oss dfriðl, en þrátt fyrir það hefir þ6 nefndin rá'bi'b þíng-
inu til, að taka ekki þvert fyrir það, a'b útboð geti nokkurn tíma
komizt her á, þegar því er mí farið á flot af stj6rninni, en samt
hefir nefndin leitazt við all telja upp flest þau vandkvæði, sem lÍ

því eru, bæði fyrir landið og stj6rnina sjálfa, og stj6rnin væri ekki
eins vitur og góðgjöra eins og margir ímynda ser hana, ef hún vildi
fanast lÍ útbo'b her af landi, sem væri þ6 bæði henni sjálfri og land-
inu í óhag. Nefndin let ser annt um, a'b taka sem skýrast fram alla
annmarka á útboðinu, svo ekki skyldi líta svo út, að Mn vildi kasta
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blori í augu þíngmanna; het7Jinefndin talið útboðinu margt til gildis,
en ekki getíð þess marga, sem við það er varhugavert, þlí hefði þing-
i~ haft ástæðu til a~ finna að gjörðum nefndarinnar, en eptir því sem
rnalíð er mí komið til þingsins, þá geta þíngmenn gjört hvort þeir vilja,
að falla frá útboðlnu eða samþykkja það, Þa~ hefir verlð tali~ útboð-
inu til gildis, a~ með því vendlst Íslendingar á hlý~ni og reglusemi,
og það er nú ekki lítill kostur við ritboðíð, ef svo væri, en sumir halda,
að það verði ekki svo her hjá oss, því her se svo mörgu öðruvísl
háttað en annarstaðar, og þetta kann nú vel að vera, og eins mundu
menn geta lært sjómennsku á kaupférum sem herskipum; og þó bet-
ur á segl skipum en gufuskipum. Þa~ er mí þegar áður beðið um
ályktanda vald, hvað fjárhag landsins snertir, og nú er hins sama
farið á leit, og þar með ætlazt til, að ríkissjóður Dana skjóti til því fe,
er oss kann að vanta, og þegar það væri feingíð, álít eg, að ver yrðum
einnig að taka þátt í hinum almennu nauðsynjum ríkisins, og þá
getur stjórnin seð, að oss sýnist ekki haganlegra að gjöra það á
annan veg núna fyrst um sinn, en með því að gángast undir út-
boðið, og þessi almennu útgjöld mundu heldur ekki verða oss lett-
ari með neinu öðru móti, eins og nú er högum vorum varið. Þa~
er líka hugsanda, að stjórnin yrði því fúsari að skjóta fe til ýmis-
legs, er oss vanhagaði um, sem hún sæi, að "er vildum ekki skora
oss undan þessu. Nefndinni þótti það að vísu nokkuð undarlegt,
að þessi tvö mál, fjárhags- og útboðsmáli~, skyldi vera skeitt svona
hvort ,-ið annað, og í rfkísþfngstíðindum þessa árs hefi eg nýlega
lesið það, sem þar er talað um fjárhaginn, og það, að alþíug feingi
meira vald, en það nú hefir til að taka þátt í tilhögun hans, en á
útboðið er þar ekki mínnzt með einu orði, hvorki af ríkisþíngsmönn-
unum ne stjórnarherranum, sem talabí í þvf máli, en nú þegar þetta
er lagt fyrir alþíng, þá er að nýju búið að hnýta þessu hverju vi~
annað. Mer þætti því æskilegt, ef hinn hæstvirti konúngsfulltrúi
gæti gefi~ mönnum einhverjar upplýsingar um það, hvernig á þessu
getur staðið.

Framsögumaður : Hinn hæstvirti þingmaður Reykjavíkur bar
það fram i upphafi ræðu sinnar áðan, að nefndin hefði tilfært nægar
og sannfærandi ástæður á móti útboðinu, en alls eingar með því,
en þetta er ekki rett hermt, eins og hver maður getur seð, sem lesa
vill nefndarálltlð gaumgæfilega, þvi í nefndarálitinu er sú ástæ~a tekin
fram, sem mer finnst mjög mikilvæg, að þegar menn vilja: hafa rett-
indi, þá verða menn einnig að gángast undir skyldur, og ef ver
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viljum njóta þeirra hagsmuna, sem leiða af því, ao vio erum einn
hluti af ríkísheildlnni, þá er það í eðli sínu ~ ao ver verðum að
leggja eitthvað í sölurnar á móti því; en af því að nefndin var í
nokkrum vafa um það, hvort hún skyldi aðhyllast útboðsskylduna
eða ekki, þá þótti henni réttast, ao taka greinilega fram öll vand-
kvæði þau, er nefndin fann víð útboðið bæði fyrir stjórnina og land-
ið, eins og hinn heiðraði þingmaður Gullbrmgusýslu hefir áður tekið
fram, en þrátt fyrir þessi vandkvæbí þótti nefndinni það ólaglegt og
öeöltlegt af þínginu ao skorast með öllu undan útbobínu , þegar
stjórnin hefir faríð fram á það á þá leíb, sem hún nú hefir gjört.
En þar sem hinn háttvirti þíngmaður Reykvíkínga sagði, ao ef Ís-
lendíngar geingist undir útboðið, þá geingist þeir þar með undir öll
almenn útgjöld í þarfir ríkisins, þá er þetta á eingu byggt, því her
er elnúngis spurningin um, hvort ver viljum taka upp á oss þessa
einu byröl, nefnilega útboOio til flotans, en alls ekki gjört do fyrir,
ao ver skulum taka upp á oss neinar aðrar óvissar skyldur, og þar
ao auki álít eg útboðsskylduna svo mikla byrði fyrir þetta land, að
eg álít, að ver þar með ekki einúngis leggjum til almennra ríkis-
þarfa það, sem svarar fólkstali því, er af hendi er látíð, heldur miklu
meira, því vér leggjum miklu meira í sölurnar en því svarar, og það
er þá að álíta eins og nokkurs konar innskript að auki. þar sem
hinn heíbraðí þíngmaður úr Reykjavík gat þess, að kostnaðurinn vio
útboðið yrði miklu meiri, en nefndin hefir gjört ráo fyrir, þá get eg
ekki haft neitt á móti því, og mer þykir það enda alltrúlegt, og er
þess konar ekki gott að sjá allt fyrirfram, og illt ao reikna það allt
nákvæmlega út núna sem stendur; en þar sem sami þíngmabur gjörir
ráo fyrir arðinum, sem landið gæti haft af 120 manns á ári, með
því að hann ræður þá alla lÍ þiljuskip, þá get eg ekki verið honum
samdóma í því, hvað hann gjörir arðinn mikinn, því bæbí er það
sú atvinna, sem her ekki víðgeíngst mikið, og það er ekki heldur
rett að taka til dæmis þann atvínnuvoglnn, sem er lang-arðmestur
allra. þao er ekki heldur rétt, sem hann sagðt, að Iandið missti
120 menn á ári hverju, heldur missir landíð 120 menn einu sinni
fyrir allt, þannig, a'ð 40 menn fara hððan á ári, og þegar það hefir
átt ser stað í 3 ár, þá fara enn 40 burt úr landinu 4. árið, en þeir
40, sem fyrst voru útbooaOir koma þá til landsins aptur, og svo
geingur það framvegis, svo landið missir í raun rettri einúngis í
fyrsta sinn þá 120 menn. Spurningin er því her eímíngís um það,
hvort landið geti eitt sinn fyrir öll misst 120 menn, og þó það i\jálf-
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sagt ~e mjog tilfinnanlegur skaði fyrir ~andi~, þá vlrðlst mer hann
þó ekki svo óþolandi, a~ ástæ~a se til a~ skorast undan því.

P. Sigurðsson: Eg get ekki neitað því, að eg verð að vera
hinum beiðraða þíngmanni Reykjavíkurbæjar samdóma í því, að mer
virNflt réttur vor til að tala með um fj;írhag vorn ekki standa í
nokkru sambandi víð ritboð til herskipaflota Dana. Menn hafa reynd-
ar verið a~ tala um, að skyldur yrði að fylgja réttlndum, en eg get
ekki skllíð, hvernig um það getur verið að ræða her, þar sem það
a~ rá~a fe vorn er skýlaus rðttur vor og ver fyrir því höfum loforð
sjálfs konúngsins, nefnilega a~ ver skulum njóta sama rðttar og aðr-
ir þegnar hans; mer vírðíst því, að nefndin, hvað uppástringu henn-
ar undir tölnli'ð 3 snertir, hafi hrakið sig sj,ílf, því hrin hefir einmitt
tekíð fram það helzta, sem máli þessu var til fyrirstöðu, og þykir
mer það Því næsta skrítilegt, að nefndin þó skuli hafa aðhyllzt þetta.
Menn hafa verið a~ tala nm kostnað þann, sem af útboðinu leiddi,
og jafnvel verið að reikna hann lít, en eg fyrir mitt leyti álít hann
ófyrirsjáanlegan, og miklu meiri en þínginaður Reykjavíkur tók fram.
Eg er líka hræddur nm, a~ Íslendingar mundi verða öfúsír til og

horfa í gaupnír ser, á~nr þeir þannig vildi gefa sig undir drottnún
ókenndra manna, sem þess utan tala annað mál en það, er þeir skilja,
og væri þeim öll verkun, þó svo færi, því varla mundi 18 vetra
gamlir únglíngar, sem sjaldan hefði komið að sjó og aldrei set her-
skip, verða annað en undirlægjur hinna, eg vil ekki segja kam ar-
sveinar, en í hæsta lagi kokkar eður káhetusvelnar, svona til smin-
ínganna. Mig minnir ekki betur, en a~ í dönsku ríklsdagstíðlndun-

um se gjört rá~ fyrir, að stjórnarherrann lofaði a~ leggja frumvarp
nm fjárhags-málið fyrir þíngið, en mí er einúngis komin fyrir það
spurníng nm, hvernig þyí lítist á mál þetta. Hvað snertir 2 fyrstu
atríðl nefndaralltsíns, virðast mer þau vel af hendi leyst, því eg held
það hvorki Dönuni og því síður okkur hagkvæmt a~ fá einasta þý~-
íngarlítið raðgefanda vald í fjárhagsmállllll okkar, og því hefir nefnd-
in réttilega fráráN~ þínginu að aðhyllast það, en ráN~ til að biðja
um álykt.unarvald; en eins og menn þegar hafa getað heyrt, get eg
ekki sagt hm sama um þrfðja atriðið. Íslendíngar hafa, snemma
sagt: "útbo~ viljum ver ekki", og stóð þá betur á fyrir þeim en
núna; þá þurJtu þeir varla að óttast að verða undirlægjur annara,
heldur gátu þeir miklu fremur geínglð að þyí,í8U~ að þar mundi
álitið vel skipað rúm, er þeir sátu. Nú el' eg hræddur um að öðru
máli sa a~ gegna, og til þess að Íslendíngar yrði fúsir til a~ gánga
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undir útboðið, yrði stjórnin fyrst a~ gefa Íslendingum færi á a~ kom-
ast í yfirmanna-skóla, svo a~ þeir, sem útboðaðir yrði, gæti gjört ser
von UIII, að þeir kæmi til að standa undir yfirmönnum, sem væri
landar þeirra eða sem þeir þó að minnsta kosti gæti skilið. Menn
hafa talað um, að útboðíð gæti miðað til framfara fyrir landið, en
ekki get eg verið svo vonarsterkur, því varla held eg, a'ð þeir menn,
sem nauðngir eru rifnir frá föður og móður, verði stórum liðugri,
þegar þeir eptir þriggja ára tíma koma heim aptur; vinnuna, sem
oss þarfnast her, munu þeir varla hafa lært á dönsku herskipi, og
ekki tel eg mikla útsjón til þess, að þeir mundi verja oss fyrir ó-
vinum vorum, því á friðartímum þurfum ,-er eingrar varnar víð, en
á 6fri()artímum er eg hræddur um a~ Danir mundi þarfnast alls síns
til a~ verja sinar eigin strendur, og hver er sjálfum ser næstur, og
hefði þá Íslendíngar til nokkurs verið lagðir undir útboðskvöð, ef
þeir, sem þá ætti helzt ab vernda oss, væri þá a'ð verja strendur
Danmerkur, og er þá hætt víð, að ekki fari betur fyrir oss eptírleíb-
is, þó útboð þetta kæmist á, en fór fyrir oss 1809, sællar minn-
Ingar, a~ nefnilega ekki þurfi nema einhverja skrituna til a() snúa
upp og niður á öllu ber hjá oss; ef ritboð ætti að geta verndað oss
,í ðfríðartíma, yrN mennirnir, sem boðað væri lít, að vera í landinu
sjálfu, og vera kennt ber heræfíngar. Eg IÝ8i þ,-í þess vegna yfir,
að eg mun mótfallinn 3. grein nefndarálitsins.

Þ. Jónassen: Eg verð, eins og hinn heibraðí þíngmaður, sem
mí settist níðnr, a\'l hallast a'ð breytíngaratkvæðl þíngmanns Reyk-
vfkínga, hvort heldur eg lít á rnalið frá hlið stjórnarinnar, eða eg
skoða þa~ frá hálfu vor Íslendinga. Frá stjórnarinnar hálfu hefir
útbob he'ðan fd landi til herskipa flotans svo mikla annmarka, at eg
get met eingu móti haldið, að stjórnin geti haldið út í þat mál
eða þótt það tilvinnanda fyrir eina 120 manns, því það sjá þó allir,
a'ð þeir yrðl allt of dýrkeyptir, einkum ef stjórnin ætti, eins og stúng-
i'ð hefir ,-cri'ð upp á, að halda herskip her "i'ð land, því mig minnir
eg hafi heyrt, a() meðal-herskip kostað] 4000 dali um mánul'Jinn;
eg get því ekki annað ætiat en að stjórninni muni þykja þetta öld-
úngis frágángssök, þegar jafnlftið, er í aðra hönd; og ber við bætist
það mikilvæga atriði, a~ stjórnin getur ekki, þegar á liggur, haft gagn
af þeim mönnum, sem eru komnir út híngað úr herþjónustunni, og
orðnir vanir henni, þvi í þessa menn getur stjórnin ekki mi'ð vegna
íjarlægðar. Fr.í landsins sjónarmiN eru þó annmarkarnir enn þá
augljósari; það er nefnilega alkunnugt og viðurkennt af öllum, sem
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til þess þekkja, að her í landi er Illikill skortur á vlnnukrðptum,
og þ6 útboðíð, eptir nefndarinnar uppésningu, se af skornum skamti,
þá munar þó mikið um það, þegar af svo litlu er a~ taka.

Eg get heldur ekki se~, hvernig útboðl eins og enn hagar her
til, verði korníð í kríng, því þar sem læknir þarf nauðsynlega a~
vera til staðar á útboðsþíngunum í hverri sýslu, þyrfti læknir nauð-
synlega a~ vera kominn á~ur í hverja sýslu, en eins og nú er, má
ekki missa af hðraðslæknunum, meðan þeir ferðast til útboðsþing-
anna, sem hljóta a~ taka leingri tíma. Þa~ hefir verið sagt, a~
stjórnin hafi gjört það a~ skilyrði fyrir því, að '-er skyldum fá á-
lyktunarvald í fjárhagsefnum vorum, a~ Iandið legði menn til her-
sklpaflotans ; mer skilst mí ekki, hvert samband er þar á milli, og
eg hefi ekki heldur enn neina ljósa hugmynd um, hvað vlð þa~ se
unnið enn sem komlð er, a~ öNast þenna rett, en meðan eg ekki
hefi feingíð ljósa hugmynd um þann hagnað, vil eg ekki heldur leggja
fyrir hann mlkib í sölurnar. Mer virðist, eins og enn er kornið
stö~u landsins, a~ það geti ekki orN~ spurstnál um þenna atkvæð-
isrett f þess fj:irhagsefnum, og eg skil ekki, hvaða þýMngu þessi
réttur geti haft, meðan staða landsins ekki breytist frá því sem blín
nú er.

J. Sigurðsson: Eg held eg verði nú að fara eins og s;í hátt-
virti þíngmaður Reykjavíkur og hrósa nefndarálitinu líka; mer þykir
það allt "el og snillilega samið, og það fyrra atriði þess einkum
spaklega hugsað, og a~ öllu leyti, eptir því sem nú varð gjört, vitur-
lega frá því geingi~. En eg finn að hinu við nefndina, a() lnin
skyldi nokkurn hlut taka í þann streing, a~ sleingja fjárhagsmálinu
saman "i~ það síðara, nefnilega útboðsmallð ; þessi atriði eiga ekkert
skylt saman; það getur ekki beðið svara, að vi~ þurfum að kaupa
umníð eigna vorra með því, a~ fara að standa í bardögum með
Dönum; þab vita allir, a~ Íslendíngar áttu rá~ sín sjálfir, og voru
vel fjár síns ráðandi, og þeir hafa aldrei selt það frelsi, og eiga
því fullan aðkvæbísrétt í fjárhagsmáli sínu. Danir eru Hh farnir
að sjá það sjálfir, a~ þeir komast varla hj1í því, að leita atkvæðls
þeirra í þeim efnum, og þurfa þeir því ekki að selja okkur það fyr-
ir ólöglegar álögur; mannskatt eða herskatt höfum vi() Íslendingar
aldrei verið skyldugir að láta; það voru strax undantekin útboð öll
í þeim forna sáttmála, þá Ísland gekk undir koming ; þykir mer það
því of mikil skammsýni og ættleraháttur, að fara a~ gángast undir
þess slags álögur nú; það er líka au~se~, eins og þíngrnaður Reyk-
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víkínga sagbi, a~ Danir ætla, á~ur en fjárhagsmál okkar verði tekið
fyrir, eður fjárhagurinn aðskllínn, með þessum mannskatti (þessari
litlu kvöð) að ginna okkur svona þegjandi inn :i herskatt, því þeir
munu álíta, að ef "i~ samþykkjum a~ láta til menn a~ tiltölu á
herflotann, þá séum víð undir eins búnir að samþykkja a~ taka þátt
í kostnaðinum handa fólkinu á herflotanum, og erum við þá komn-
ir inn í það að leggja árlegan skatt til herflotans og er það göður
kostur, og hafa átur með öllum retti verið frílr frá allri þeirri á-
lögu. Þa~ geingur því yfir mig, a~ nefndin skyldi ekki raða þíng-
inu til a~ afstínga þessa uppastringn stjórnarinnar, því þó nefndin
hafi tekíð fram alla ókosti og kostnað, sem af þessu útboði héðan
leiddi, get eg ímyndað mer, að stjórnin hiki ekkert víð, a'b þiggja
mannskattinn hððan, ef hún getur feingið kost á honum, því þegar
hún er Min al) koma okkur inn í kostnaðinn, þá lætur hún okkur
þó víst bera svo mikið af honum, sem svarar þeim kostnaði, sem
flýtur af þessu III 120 Íslendingum, og útboðunarfyrlrhöfn þeirra, og
ser stjórnin ser því eingan skaða lÍ Dana síðu, þó útbo'bi'b hðban se
kostnaðarsamt, Eg veit ekki, hvort eg skil rett töluna á ritboðs-
mönnunum, Sá helðraði þingmaður Reykjavíkur taldi þ:i 120 á
ári, en sá háttvirti framsögumaður og þó helzt þíngmaður Snæfell-
inga vildi bera þetta til baka, og taldi þá 40 á ári; mer skildist
eptir nefndarálitinu, að það yr~i einúngis 40 fyrsta ári~, aðrir 40
hitt ári'b, þá eru komnir 80; þrlðju 40 þriðja ário, og einginn kem-
ur aptur, þá eru komnir 120; IÍr því virtist mer, a~ á hverju líri
ætti a'b senda fjörutíu, til að halda við utanlands tölunni 120 Ís-
lendíngum, og Íslendíngar þaðan frá ætti einatt á hverju einasta ári
hj:i Dönum 120 manns, allt svo missti þá tölu :írlega héðan frá.
gagni (Framsögumaður : þa'b er rett). NIÍ, þá hefir þingmaður
Reykjavíkur talað rett, en þíngmaður Snæfellsnessýslu talið þínginu
ránga trú, að ekki misstist árlega nema 40. þar að auki er aldur-
inn á þessum ritboðsmönnum SYO óhæfilega settur, frá 18 til 21
árs; þetta eru börn, þreklausir og óvanir únglíngar, og gæti ekki
sýnt sig sem fullroskna menn, og yrði svo í afhraki og fyrirlitningu
hjá hermönnum. Ekki vil eg heldur leggja Dönum þenna mann-
skatt í því skyni, al) þeir leggi Íslendíngum í reíkníngunum, þVÍ ef
Íslendingar fá nokkurn tíma fjárhagsmál sitt í hendur, þá flýtur þar
af, að þeir fá fjárhag sinn aðskilinn, og fá a~ vita, hvað þeir eiga,
og fá ao rú'ba fyrir útgjöldunum, og hvernig stjórn landsins verði
yari'b, og hvað mörg ytirvöld se þörf a~ hafa, og hvað h:í laun ss
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fært að veita eptir efnahag landsins, og er þá líklegt, a~ menn verðl
svo vitrir, að sníða stakk eptir vexti í þeim efnum. En ef víð til-
stöndum nú Dönuni þetta fólks till ag, þá mun stjórnin brátt þiggja
það, en eg hefi ekkert skilyrði fyrir því, að hún á eptir, fyrir það
tilstandi okkur rett okkar í fjárhagsmálinu ; hún getur þá líka sagt,
að vi~ höfum ekki núna viljað taka þ:ítt í því, upp á þann máta,
sem hún vill, og skuli hún ekki bjöða okkur það upp á hinn mát-
ann, sem þínglð biður nú um.

M. Andréeson : Þa~ er ekki nýtt her á þíngl, þó mönnum ekki
gel'ljist að nefndar.ílitum, en mer finnst þó, að þessi nefnd hafi verið
heppnarí en margar aðrar, því mönnum ge~jast þó að % pörtum
álitsíns. Einnig finnst mer nefndinni hafa tekízt heppilega í því, að
taka eins ítarlega fram ástæðurnar með og móti 3. atriðinu , því

hefði nefndin sagt hreint og beint "neF( til þess, mundi þingmenn
hafa sagt "já og amen" til þess, en af ræðum þeim, sem nú fara
fram um mál þetta, verður það einmitt þíngmönnum ljósara, svo þeir
þess öruggari geta geíngið til athæða í því i það eru ekki held-
ur einsdæmi, þó nefndin hafi fallizt á þetta,. því hið sama gjör~u
allir amtmennirnir, og nefndin hefir þó reynt að fara vægara í málíð,
þar sem Mn hefir vilja~ fara svona bil beggja. Menn hafa talað
um og reiknað Ilt skaðann fyrir Iandið a~ missa menn þessa frá
vinnu her á landi, en eins og hinn háttvirti framsögumaður sagði,
á það ser eingan stað a~ miða þetta við arð þann, er þessir menn
gæti aflað ser, ef þeir allir væri við hinn arðsamasta atvinnuveg her
á landi, nefnilega veiði :i þiljuskipum. Mer skildist hinn helðraðí
varaþingmaður Reykjavíkurbæjar svo, sem hann vildi skorast undan
a~ taka nokkurn þátt í útgjöldum þeim, sem þyrfti til almennra
þarfa ríkisins, en eg held, a~ slíku þurfi ekki að svara, því það er
víst Í augum uppi, að þar til höfum ver eingan rett.

G. Brandsson: Mer hefir ekki getað heyrzt betur, en a~ 2
heíðrnðír þíngmenn hafi talið þa~ svo að segja víst, að stjórnin mundi
svfkjast um a~ veita oss fjárhagsráðin, þó ver geingjum að því, sem
hún hefir sett sem nokkurs konar skilyrði, nefnilega útboðinu til her-
skípaflotans, en þá finnst mer mætti eins vel vefeingja öll hennar lof-
orð ; því gángi stjórnin, ef ver segjum "já(( til hvorstveggja, einúngis
að öðru, nefnilega útboðinu, þá "ir~ist mer retti vorum stórkostlega
hallað, og gæti menn þá, með eins miklum ástæðum, gjört rá~ fyrir
þVÍ, að stjórnin beint út legði á oss útbo~ þetta til flotans án þess
einu sinni að bera það undir alþíngi. Hinum heíbraða þfngmanni
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Mýrasýslu þótti ekki þessi mannslán tilvinnandi fyrir tilskot þau,
er Danir gjörðu til okkar, en mer fyrir mitt leyti getur ekki fund-
izt það ótilvinnanda að ljá manni, sem gefur mer penfnga, að eg nú
taki svo til dæmis, vinnumann inn minn í staðinn, og það eimíngis
um stuttan tíma, má ske Í þarfir beggja okkar. Meðan ver ekki
getum borið oss sjálfir, og það er mjög svo efasamt enn þá, finnst
mer ekki meira en sanngjarnt, þó ver látum þeim, sem styrkir oss,
það, er "er getum, í te til endurgjalds, en komumst ver svo á fætur,
að "er sjálfir getum sta'ði'ö straum af oss, er ekki loku fyrir það
skotið a\) lögum þessum, ef nokkur yrði, gæti orðíð breytt, þVÍ ó-
breytanleg væri þau ekki, og þetta þíng gæti líka samþykkt nefnd-
aruppéstúnguna með því skilyrði ; enda getur þa'ö ekki tekið fram
fyrir hendurnar á hinum eptirfylgjandi þíngum. Hinn heiðraði þíng-
maður Rángvellínga saknar þess, að ekki skuli hafa verið lagt frum-
varp fyrir þínglb, eins og stjórnarherrann lofaði, en eg fyrir mitt leyti
get ekki harmað það, því eg held við ættum il'ö vera farnir ail þekkja,
hversu vel þínginu geingur að eiga við frumvörp stjórnarinnar, og
þarf víst ekki að fara lángt til að sýna og sanna það. Mer virðist
það einmitt betra, a'ö stjórnin hefir lagt þetta fyrir þíngíð sem spurn-
íngu, stj.Srnin sjálf hefir ekki hrapað að máli þessu, þar sem hún
fyrst hefir skrifazt il við amtmennina nm þetta, eins og sj1\ 11111Ii

fylgiskjölum máls þessa, er Ieslu hafa verið upp her á þfngí, og
síðan hefir hún borið spurninguna undir alþíngi. Á þenna hátt
höfum ver einnig leingri tíma fyrir oss, en "er hefðum haft, ef mál
þetta hefðí verið borið undir þfngið sem frumvarp, og þannig tíma
til a'ö yfirvega það betur, því það verður þó a'ö koma aptur fyrir
þingið og það getur ekki orðíð fyr en nærfellt eptir 2 ár.

þa'ö er ekki rett hermt upp á nefndina, a'ö Mn vilji rá'öa stjórn-
inni til að aohyllast lÍtbo'öi<'J,því nefndin ræbur einúngis þínginu til
að afstínga ekki mál þetta öldúngis með því a'ö segja »nei". A'ö
öðru leyti virtist mer það ekki alls kostar rðtt , er hinn heiðraði
framsögumaður sagði, að ekki væri kostnaðurlnn við þetta fyrir-
hugaða útboð annar en þessir 120 menn; því kostnaðurinn, sem af
útboðsþíngunum leiddi, mundi víst einnig lenda lÍ oss og yrðl hann
víst töluverður,

G. Einarsson: Eg skal nú ekki fá mer til máls skyldur og
rðttlndí í þessu máli. þa'ö gjöra aðrír, en hins vil eg geta, þar e'ö
eg er nefndinni og öðrum þíngmönnum samdóma f þVÍ, a'ö Dönum
er það einber óhagur ab leggja útbo'ö lÍ oss vegna kostnaðarins og
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eins á hinn bóginn, a'ð Íslandi verði mesti bagi að rmssi mannanna;
þá ver'ð eg fyrir mitt leyti fráleitur því, að samþykkja það, sem
hvorumtveggja er til skaða. þa'ð er álit sumra, að æfíng Íslendínga
á herskipum verði þeim hagkvæm og gagnleg fyrir sjómennskuna
hérna eptir á; eg gjöri nú ekki mikið úr því, en skyldi nú svo fara,
a'ð sú yrðl raunin á, þá er sú skoðun hin mesta hvöt fyrir mig sem
sveltamann, að setja mig móti útboðinu, því þá má gjöra rá'ð fyrir,
a'ð flestir útboðsmenn úr sveitunum se misstir frá sveítabúnabínum
fyrir fullt og allt, því hinir menntuðu sjómenn mundu helzt stunda
það, sem þeir væri orðnir leiknir í. Eg bið nú Þíngi'ð vel a'ð at-
huga, hvílíkur hnekkir þetta yrðí landbúnaðínum, aðalbjargræðlsstofní
Íslands, a'ð missa 120 menn á bezta aldursskeiði meira og minna
frá sveitavinnu og iðkun hennar einmitt á þeirra beztu fram fara-
og æfíngaárum. Fyrst að stjórnin fór annars að hugsa um nokkurt
mannaútboð her á landi, þá átti hún a'ð finna upp lí öðru og slá
með því - eins og menn segja - tvær flugur i einu; hún átti a'ð
heimta af Íslendíngum 120 úngra manna 3. hvert ár, eða þá 40 á
ári til a'ð þjóna kauplaust víð hinar opinberu stofnanir, sem miða til
að efla búnað og framfarir í akuryrkju, kvikfjárrækt og fleiru, og til
hvers stjórnin ver ærnu fe; þá sparabí hún le ríkisins á annan bóg-
inn, en menntabi mennina á hinn til að verða gagnlega ættjörðu
sinni á eptir.

Eg er á máli þíngmannsins úr Mýrasýslu, að þa'ð er ekki ein-
faldur skaðinn og kostn~'ðurinn, sem leiðir lif þessum mannskattí,
heldur er hann margfaldur. og eins og varaþingmaður Reykvíkínga
tók til, hvað missist af arði landsins fyrir útboð 120 manna, þegar
gjört væri rá'ð fyrir, að þeir væri brúkaðir á þilskip, sem fiskaði
í meðallagi, eins mætti a'ð sínu leyti gjöra reikníng fyrir, hvað mikill
arður felli af sveitavinnu þeirra árlega, og yr'ði hann talsverður,

E. 6. Kúld: þa'ð er sjaldan, sem eg og hinn háttvirti 2. kon-
úngkjörni þíngmaður erum eigi samdóma; þó bar núna út af því; hann
áleit nefull. ekki mikið í það varið, að ver feingjum fjárhagsrá'ð vor;
en eg verð a'ð álíta það hinn mesta hagnað og dýrgrip, sem Danir
geta gefið oss. Hinn heíðraðí þíngmaður Mýramanna sagðl, a'ð
nefndin hefði teingt saman fjárhagsmáli'ð og útbo'ði'ð, en það var ekki
nefndin, heldur mínísterbrðflð einmitt, sem gjörð! það. Eg veit nú
ekki, hvort mer tekst að sanna hinum heiðarlega þingmanni, að 40
se ei sama og 120, því það lítur svo út, sem sumir vilji ei skilja
þa'ð; en samt verð eg að vera fastur á því, að þegar 3 ár eru liðin,
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þá legðum "er að eins 40 manns ,i ári, og það er þó sannarlega
ekki 120 manns. Hinn sami heiðraði þingmaður sagði, að Íslend-
íngar þeir, sem lagðir yrði til flotans, mundi verða til athl.íturs, e~-
ur álitnir "afhrak", eins og þíngmaðurinn komst að orðí ; en það
skil eg ekki, hvernig honum getur dottið slíkt í hug, þar e'6 flestir
18 ára gamlir eru búnir þegar að læra all flesta vínnumannsvínnu,
og verða þeir eins góðir, þegar þeir koma aptur, því her er ekki
nema um 3 ár a~ gjöra, og þá eru þeir varla búnir að t.ýna svo
niður, að þeir se ekki liðtækir til hvers sem vera skal; á árunum
fr:í 18 til 21 (nefnil. 20. :iri'O) er og hinn fyrsti lögleyfði giptínga-
aldur, og hygg eg, að hinn heiðraði þingmaður álíti menn þá orðna
í "standi" til flests sem vera skal. það "ar vissulega hyggilega
gjört af nefndinni, að taka allt það fra III , sem mælir á nuiti lítboð-
inu bæði í tilliti til Í5lands og Danmerkur, þótt hún kæmist að þeirri
niðurstöðu að vilja ei þveraelta útboðinu, ef Danir "ilja vinna það
til, sem nefndin hefir tekið fram, því það er á þfngsíns valdi að
breyta, og geta þíngmenn farið eptir sannfærfngu sinni í þessu sem
öðru, lín þess að binda sig við nefudarálitið.

Framsögumaður : það eru nú ýmsar athugasemdir komnar
fram í ræðum þíngmanna, og æði-margir hafa mælt í móti 3. niður-
lagsatrlði nefndarinnar. Nefndin var og í nokkrum vafa sjálf um
þetta atriði, en þó fannst henni yfirgnæfandi ástæður til að fallast
á útboðið. það hefir leingi "erið talað um, að það væri æskilegt,
að landið gæti borið og skyldi bera sig sjálft; en í því tilliti er ekki
eíntíngls spurníng UIIl, a~ landið lín styrks fd Danmörku geti borið
þau útgjöld, sem því viðkomandi hafa verið talin í fjárhagslögllmuu
fyrir komingsrfkið Danmörk, heldur heyrir í raun réttr! þar til einnig,
ao landið greiði nokkuð til almennra ríklsþarfa, til alrfkíssjéðsins, til
dæmis á konungsborð, til herflota, til utanrfklsstjórnarinnar o. s. frv., og
ef Íslendingar ætti þá a~ leggja til þessa eptir fólksfjölda, sem reynd-
ar að Ö~,ru leyti ekki gæti "erið eínhlítur mælíkvarðl, þá mundi sú
fjárframlaga nema miklu meira, en allt hitt, sem til landsins geing-
ur. þeir, sem af fii~urlandsá~t hafa framfylgt þeirri skoðun a~
æskilegt væri, að það gæti álitizt svo, a~ landið bæri sig sjálft að
öllu leyti og að það legði til það, sem því bæri, mer sýnist þeir
ætti nú að verða fegnir a~ nota þetta tækifæri til að greiða tals-
vert upp í það, sem landinu bæri a~ greiða til almennra ríkisþarfa ;
eg álít, að með útboðinu væri lagour SYO mikill skattur á landið,
þegar teklð er tillit til, hvað miklum vinnumlssl, erfiðleika og kostn-
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aðí það veldur, og ao landið þess vegna her með legði ao sínu leyti
svo mikið til almennra ríkisþarfa, ao þab þar á eptir gæti verið mjög
vafasamt, hvort nokkuð til vantabi. En hitt finnst mer ljóst, ao
þao muni seint geta lagt það til í peningum, sem kynni ab verða
reiknað ab það ætti ab leggja til, og þess vegna finnst mer vera á-
stæðn til ao kjósa heldur þann greíðslumatann, sem við eigum þá
nokkuð hægra meb, nefnilega að leggja til menn. Ao öðru leyti
er ekki beinlínis spursmalíð um, ao fallast á þetta útboð ao öllu
leyti, heldur um það, hvort ver "iljum, að það komi frumvarp um
það til þíngsins, og þá er kostur á að breyta því seinna og jafn-
"el gefa atkvæði á móti því, enda þótt eg játi, ab það se miður
gjöranda, ef "er samþykkjum það mi. þao eru nokkur smaatrtði
enn í ræðum þíngmanna, er eg vildl svara. Hinn hrittvirtl 2. kon-
iingkjörni þíngmaður vildi eigi, ao útboð kæmist her fyr á, en lækn-
ir væri kominn í hverja sýslu; en eg skil þó ekki, ab svo megi eigi
haga ritboðsþfngunum, ab þau gæti eigi framfario á þeim 2 mánub-
um maí og júní í 2 sýslum, og þyrfti þ,i eigi annað en halda eitt
útboðsþfngið eptir annað með svo hæfilegu millibili, ao læknir gæti
verið viðstaddur á báðum þao eru ab vísu talsverð vandkvæði með
lækna, þegar sóttir gánga og söttanir her á landi, og menn varla ná
í lækni, en það eru svo fúir, sem koma til útbobsþíngs í hverri sýslu,
ao skoðun þeirra getur ekki útheimt mikinn tíma eða valdið miklum
umsvifum, svo ritboðsþínglð mundi ekki þurfa ao vera nema svo sem
einn dag. Menn hafa sagt, ab Íslendíngar yrbí ófúsir til hernaðar
og þeir mundi verða lítils metnir, en Íslendíngar þeir, sem á kaup-
skipum hafa þjónað, eru reyndir og þekktir ao því, ao vera duglegir
sjómenn, og svo mundi ao líkindum verða her rilfellíb. þao hefir og
veríb sagt, að þessir ritboðuðu verði ekki að neinu gagni fyrir land-
íð, þegar þeir koma aptur; en það er almennt játað í Danmörku, ao
þeir, sem hafa verið í ritboðí, verði á eptir reglusamarl, laglegri og
efnilegri; einkum á þetta ser stað um þá, sem verið hafa í landbern-
um, cn lJio sama mun gilda um herþjónustu á flotanum. Hinn hátt-
virti þíngmaður Dalasýslu gjörðí eina verulega athugasemd vio 1Ít-
boðið, en það var, ab það yrði til hnekkis fyrir sveitamenn og land-
búnaðinn, ab menn væri teknir þaðan, sem yrðí á eptir einkanlega
færir til siglínga; en eg se ekkert á móti því, ab menn geti her,
eins og í Danmörku, feingíð mann í sinn stað, og þá getur sveita-
maðurinn feingio þann fyrir sig, sem býr til sjávar, og get eg ekki
ætlað, að það þurfi ao kosta mikið. Eg vil geta þess, ao kostnaður
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stjórnarinnar fyrir þessum ritbobsmönnum a~ vísu gæti talizt enn þá
meiri, en gjört er í nefndaralítinu ; þar eru gjörðir 1200 rd, til flutn-
íngs þeirra, en þegar þess er gætt, að stjórnin verður að kosta flutn-
íng þeirra fram og aptur, þá verður það 2X1200 rd., eður 2400 rd.
þa'ð hefir verið talað um, a'ð stjórnin sendi gufuskip hfngab, og vil
eg í því tilliti skýra frá því, að dómsmálastjórnarherrann hefir lí
rfklsþínginu, þegar þar var rætt um málefni þetta í fyrra, bent til
þess, að slíkt gufuskip kynni að verða láti'ð liggja her, og þeir, sem
fyrir útboði yrðl, a'ð verða látnir þjóna á því, en hann gjörðl ni'ð
fyrir þessu á þann hátt, a'ð gufuskip mundl verða sent híngað hvort
sem væri, og getur því ekki sá kostnaður talizt beinlínis mel) út-
hoðskostnaðínum,

P. Petursson: Eg skal mí eigi fara mörgum orðum um þetta
mál, með því bréf amtmannanna, sem upp hafa veríð lesin, hafa
styrkt sannfæríngu mína um hina yfirgnæfandi ókosti, sem útboð
he'ðan hefir í för með ser, og nefndin hefir svo ljóslega sýnt, að það
se ekki aðgelngllegt, Hinn hattvirti framsögumaður hefir mí í fram-
haldi af því, er hinn heiðraði þfngmaður Gullbríngusýslu sagði, ab
útboM'ð væri nokkurs konar endurgjald fyrir tilskot Dana til okkar,
skýrt frá því, að það væri tílg.íngurlnn, a'ð alþíng feingi ályktanda
eður rá'ðgefanda vald í fjárhagsmálum, svo að landið gæti borið sig
sjálft; en þá viI eg leyfa mer a'ð spyrja hina heiðruðu nefnd, hvort
þessi útboðsskylda mundi verða afnumin, þegar að því kemur, a'ð
Iandíð getur sta'ði'ð sjálft straum af ser, því ef þa'ð er ekki, þá er
útboðið mikill ókostur og byrði, Hinn háttvirtí framsögumaður hefir
getið um tillög frá oss til annara almennra ríkisþarfa ; það er satt,
ver eigum að taka þátt í þeim, þó svo að eins, ab ,'er tökum jafn-
framt samsvarandi þátt í stjórnarmálefnum. Mer finnst það hæpið
a'l> taka svona einstök atriði út úr öllu fyrirkomulaginu, en ef það
allt lægi fyrir, sem mí er verið að biðja um, þá gætum ver skoðað
það í heild sinni. En hvað snertir útboðlð sjálft, þá hafa þíngmenn
sýnt svo ljóslega ókosti þess, að eg hefi eingu þar vi'ð að bæta,
því það er öldúngis samhljóða sannfæríngu minni, og eg er með
öllu samþykkur hinum háttvirta 2. konúngkjörna þíngmannl, að það
se af hálfu stjórnarinnar mjög svo óa'ðgeingilegt.

Framsögumaður : Í tilefni af spurníngu þeirri, er hinn hátt-
virti 3. konúngkjörni þíngmaður nú sneri til mín, vil eg geta þess,
a'l>það er mín skoðun, að stjórnin hafi lagt spurnínguna um útboðíð
fyrir þíngtð á þann hátt, a'ð óbeinlínis vir'ðist vera gjört rá'ð fyrir
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því, a~ útboM~ verði skoðað sem skilyrði fyrir, að alþíngi feingi á-
lyktanda vald í fjárhagsmálum ; útboðlö er að vísu ekki af stjórninni
sett beínlínis sem .skllyrðl, en það er þó sett í samband við fjár-
hagsmalíb, og ríklsþíngíð hafði beinlínis tekíð þa~ fram sem skilyrði
fyrir ályktanda valdi þíngsins um tekjur og útgjalda áætlun Íslands.
Eg álít nú, að ver ættum að samþykkja ritboðlð, eður þenna mann-
skatt, sem þa~ svo hefir verið kallað, bæði vegna skllyrðlsíns og svo
vegna þess, að svo getur vírzt sem ver leggjum nú ekkert eða lítið
til almennra ríkisþarfa, en með útboblnu mundum ver leggja míkíð
til þeirra. Af þessu leiðir þá, a'll lítbo'lli~ hlyti að haldast við, þ6tt
svo komi, að "er getum staðíð straum af oss eða borið sjálfir án
styrks þau útgjöld, sem í áætlun konúngsríkisins hafa veríð talin
Íslandi víðkomandí ; því í eiginlegum skilníngi ætti ritboðið að vera
tillag til almennra ríkisþarfa. Vi~víkjandi því, er eg drap á'llur á,
um tillag vort til almennra ríklsþarfa, þá víl eg geta þess, að ef það
er eptir fjárhagslögum konúngsríkisins, þá ætti nú af ríktssjéðnum
a~ vera skotið til Íslands her um bil 25,000 rdl, á ári til þeirra út-
gjalda, sem þar eru talin fyrir Ísland, en hvað snertir tillag til al-
rfkíssjéðslns, sem er þar fyrir utan, þá greiða hinir einstöku ríkis-
hlutir gjald til hans eptir f6lksfjölda, og yrN tillag vort til hans
eptir fólksfjölda her um bil 90,000 rdI. á ári; að öðru leyti er það
ekki mín meiníng, að eptir tölum þessum, sem eru mjög stórar, megi
fara, því það er ekki rett víðvíkjandí tillagi voru, ef spursmál væri
um það, a~ fara einúngis eptir fólksfjölda, heldur yrN og að taka
til greina efnahag landsins yfir höfuð og margfaldar fleiri kríngum-
stæður, svo niðurstaðan yrði reyndar að réttu lagi eingan veginn sú,
sem þessar tölur benda til.

J. Sigurðsson: Eg get þó aldrei skilið, að Danir álíti þenna
mannskatt frá oss svo sem feskatt, því við erum ekki heldur ríkari
af fólki en fe, heldur munu þeir álíta þenna mannskatt sem þann
deil af mannskatti ríkisins, sem Íslandi beri að láta móti því f6lks-
tlllagl, sem hinir hlutir ríkisins þurfi að láta, svo heimta þeir sjálf-
sagt að sömu tiltölu af okkur feskattinn til herflotans á eptir, hvað þá
til hinna stjórnarþarfa, sem við eigum nú að gjalda til. Ekki get
eg heldur fellt mig víð dæmið, sem þíngmaður Gullbríngusýslu tók
ser, að ef einn byblstfil að gefa manni fe, þá mundi þykja hart að
neita honum um að ljá honum mann, á meðan fjárhagur okkar er
í þessum graut við Dani, og eg veit ekkert, hvað þeir ætlast til að
vi~ eigum, og ráða sjálfir allri útgipt Íslands, og skapa okkur þær
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skyldur, sem þeim líkar, og gjöra síðan sjálfir upp alla reikníngana,
þá veit eg ekkert, hvort þeir gefa okkur nokkuð, og kann því hvorki
að þakka það ne virða, og sízt a~ launa með 8YO dýru gjaldi, sem
fólksskattur er; það er líka undarlegt fyrir honum og nefndinni, a~
telja fram öll vanhöld og slysfarir á landi her, til ao mynda mann-
skaða í sjó og vötnum, byljum og björgum, en vilja þó telja þíngið
á a~ fallast á útboð, eins og það bæti úr manntjóninu, a~ menn fari
ac standa í stríðum hjá Dönum, og láta þar líf og limu. Vic vit-
um ekki, hvað margir koma aptur af þessum 40, sem látnir eru á
hverju árí ; að þeir verði betri sjómenn her eptir en áður, þac þykir
mer eins "Hlaust, því allir vita, ac ekki er her stunduð sjósókn :í
á herskipum, og ekki munu þeir verða betri ræðarar, eða formenn
á íslenzkum fiskiskipum, þó þeir hafi verið á herskipum Dana, held-
ur en þeir hefði lært hérna sjó á þessum aldurs árum sínum. Þa~
hafa sumir þínginenn tekið það óstinnt upp, er hinn heiðraði þíng-
maður Reykjavíkur sagði, að snmarriviuníngur 120 manna gæti 01'0-

i~ 40 þúsundir rd., og segja þeir hann hafi tekíð til þann arðsam-
asta atvínnuveg, nefnilega að vera á fiskijöktum; en eg vil þá taka
til annan atvinnuveg, sem allir þekkja og geta stundað, og skal eg
ekki fara fram á hafskípín: þessir 120 menn skulu slá og heyja;
ætli sumarvinna þeirra gæti ekki haldið lífinu í nokkrum skepnum
ao vetrinum? ætli það mundi ekki geta orðið upp á 40 þúsund dali
allar þær skepnur, sem sumarvinna 120 manna gæti haldið lífinu í?
það eru þó mörg dæmi til, að skepnur hafa fallið af lningi l og hey-
leysi upp á mörg þúsund dali. Sá heiðraði þfngmaður Snæfellínga
sagði, ac menn 18 vetra væri allir orðnir vel færir til allra verka,
Eg mótmæli nú þessu öldúngis; eg held það se flestir á þeim aldri
óvanfngar og öharbnablr únglíngar, en fæstir þá fullkomnir eða full-
burba til neinna störvcrka, og eg held það yrðí lítlð úr þeim, sjó-
sjúkum, övönum, og huglitlum, að standa meðal hermanna í háska
og orustum; mætti Íslendíngum vera það skapraun ao eiga þessi börn
þar í háska, kann ske til að koma édugnaðarorðl :í þjó~ sína. Eg
er ekki hræddur um, ao Íslendíngar, ef þeir bæði kynni rnalíð og
væri orðnir vanir abferðlnní, og búnir ao ná fullum þroska lífsins,
til ac mynda orðnir þrítugir og þar yfir, ac þeir stæði á baki dönsk-
um soldátum, eður jafnvel hverrar þjóðar hermönnum, sem vera
skyldi, hvorki a\) afli, áræðí ne flínkleika; svo reyndist það á fyrri
tíðum, og 8,'0 mundi enn reynast; því mætti þjó~ vorri vera skap-
raun ao senda mí til örlaga einúngis börn innan tvítugs.
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P. Sigurðsson: Hinn háttvirti framsögumaður hefir borið fram
þá ástæðu, að ef ver ættum ao fá ,ílyktanda vald í fjál'hagsmálum,
þá væri það skylda vor, að leggja til almennra ríkisþarfa ; eg neita
því mí ekki, að það væri gott og blessað, að "er Iegðnm nokkuð
til, ef "er hefðum nío á því, en það er líka fyrst þá, sem oss getur
orðið gjört það að skyldu; en nú, segir stjórnin oss, má kalla, að vér
þíggjum af sveit, því Danir se að tolla okkur; eg gjöri nú og ráo
fyrir, ao sá, sem situr við fjárs~jórn ulríkísíns, muni vera ekki síður
að ser gjör og hygginn, en In-er hreppstjóri ii landi voru, og þá vero
eg ao segja, að eg held eg megi fullyrða það, ao einginn hreppstjóri
mundi gjöra sveitarómaga sínum þá kosti, 110 vildi hann létta á
sveitinni og standa straum af sjálfum ser, ilO þá yrðí hann undir
eins að borga til almennra sveítarþarfa ; fyrir þVÍ verð eg ao alíta,
að stj6rninni mætti vera það kærkomið, að gjöra reilmíngana upp
vel og vandlega; þá getum ver fyrst sao, hvað vantar til þess, a'b
,-el' getum borið oss sjálfir; þá getum vér fyrst farið að hugsa um
efni vor, og reyna að bæta það, sem kynni að bresta upp á. Vegna
þessa get eg.ekki aðhyllat þao, að tílboðlð og fjárhagsmálio se bendl-
ab saman svona óeolilega, með því og, að eg held stjórnin megi
kunna oss þakkir fyrir, ef ver viljum reyna til að bera oss sjálfir,
þó ekki se meira; eg held og, að Danmörk hafi dregið svo mik-
inn auð frá okkur, meðan verslunareinokun var á landi þessu,
að fjárupphæo þá se örðugt að meta; en þar eg ekki get nú seo
fyrir, hvernig þínglð muni grelða atkvæði með þetta útboð, þá vil
eg áskilja mer rett til þess víðaukaatkvæðis, llO útboðs heoan af
landi verði ekki krafizt fyr, en búið se 30 kenna nokkrum Íslendíng-
um hermannafræði í herforíngjaskóla í Danmörk, og þeir væri settir
meðfram sem yfirmenn á skip, er kenndi her vio land.

Á. Einarsson: Eg þarf ekki að tala margt um hin einstöku
atriði þessa máls, sem nú eru þegar fullrædd ; eg beiddi um, llO á-
litsskjöl smtmanna yrði lesin her á þíngínu í þeirri von að umræð-
urnar um málio mundi verða styttri, en sú von hefir nú reyndar brugð-
izt, hvort sem það er nú 30 kenna grýlunni, sem var í einu skjalinu,
það get eg ekki sagt, en hitt get eg sagt eptir umræðum ýmsra manna her
á þíngl, og stefnu þeirri, er seinni hluti nefndar.ílitsíns hefir, ao eg
held ver megum þakka fyrir, ef þetta yrðl að eins grýla, en ekki
öfuguggi líka. Eg get ekki gjört að því, að mér þykir það illa
farið, ao hinn hattvírtl framsögumað'Ur skuli eigi fara mí eins að, og
hérna um daginn í fiskileyfismálinu, og segja hreint og beint nei, held.
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111' gjora þenna silavafníng úr útbobínu, svo eg se ekki annað r.ið,
en a~ fella það, eins og það er nú. þao var eitt ort hj.í hinum
háttvirta [ramsiiqumanni, sem eg "eit ekki, hvort eg hefi heyrt rett,
það, ac læknir gæti verið á útboðsþingum í 3 sýslum (Framsögu-
maður : þao er rétt hermt); þá þætti mer gaman að vita, hvort
ekki mundi vera farið að líða á þíngtíma ritbobsþínganna , þegar
hann er búinn að láta lækninn fyrir vestan skoppa frá einu þinginu
á annað í öllum þessum 3 sýslum, Ísaíjarðar-, Barðastrandar- og
Strandasýslu, og svo um leíð bregða ser heim á hvern bæ, þar sem
einhver 18 vetra gamall piltur hefði setið eptir heima og sagzt vera
veikur, til þess ao skoða plltiíngínn, hvort hann hefði ekki skrópa-
sótt, svo hann yrði sektaður fyrir bragðið, og gæti þetta kostað dá-
Iuíð. En eg held OS:3 megi reka minni til læknisins í Hrínavatns-
sýslu, hvað getur hafzt lít úr Ierðalagí læknanna, svo a~ "er gjör-
um gyllíngar til hins sama her á þíngi. Eg get nú heldur ekkí
neitað, ac mer finnst þeir menn gjöra gabb að stjórninni, sem vilja
bjóoa henni það boð, sem þeir segja ab se til eínbers kostnaðar fyrir
hana, og til skaða fyrir landið. Sumir hafa sagt, a~ Íslendíngar
þeir mundi verða betri sjómenn, sem verið hefði á flotanum, að
minnsta kosti vildi ríkisdagurinn hafa ritbeðið í þessu skyni, en eg
vil í þessu fara ab ráðum Franklíns, og stíga fyrst í neðstu rímina
í stiganum til þess að kornast í hina efstu, og fyrir því álít eg, að
Íslendíngum liggi fyrst á að koma ser upp þllskipum, síðan kaup-
förum, og síðast herskipum, og þá væri fyrst tilefni til að senda
menn héðan á flota Dana, svo ac þeir gæti kennt á herskipum vor-
um. En fyrst nú ríkisdeginum virðist ao hafa verið svo serlega annt
um, að koma upp sjómönnum her ,i landi, þ;i vil eg leyfa mer að
vísa honum, eða rðttara sagt stjórninni, lÍ sjómannaskólann á Vest-
fjörðum, sem Ísfirðingar hafa korníð á stofn, svo að hún taki skóla
þenna ,i nabararma sína, og styrki hann, þVÍ þ;i geta menn fyrst
sagt, að það geti orðlð - nokkur lýsa úr honum. En hvað sem nú
iilln þessu líbur, þá vil eg þó, að útboð þetta hjá lí'ði, þangað til
Íslendíngar sjálfir fara ac hiðja um, ac þeir mætti senda sonu sína
lÍ herflotann danska, til þess ac læra þar í 3 ár at haga einu segli
eptir vebrlnu og skjóta af einni kanónu.

Jón. Guðmundsson: þa~ er merkilegur mísskílníngur, ac nokk-
ur skuli geta lagt SYO út nefndaralítíð, að eptir því vilji nefndin
hafa lÍtbaÐ. Nefndin hefir þó skýrt tekið fram þau vandkvæði, sem
eru við það ; hill eina, sem nefndin hefir geíngíð inn á, er a'6 stjórn-
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inni se gefinn kostur á a~ leggja frumvarp fyrir alþíngi um þetta
efni; hún hefir einúngis ekki viljað, að alþingi beinlínis aístýng! þab,
ef stjórnin skyldi mót von vilja gánga að þVÍ, þrátt fyrir þá ókosti,
sem teknir eru skýrt fram Í nefndaráIitinu bæðl fyrir Íslendínga og
Dani sjálfa. Ýmsir þíngmenn hara nú verið að þenja sig á móti
þessum kafla nefndaralitsins, og látizt telja fram nýja og mýmarga
ókosti, í laungum tölum, en þessir annmarkar, sem þeir hafa tekið
fram, eru hinir einn og sömu, sem nefndin hefir tilfært. þa~ er a~
heyra á sumum þíngmöunum, sem þeir ætli stjórninni þá heimsku
og iIlgirni a~ vilja skylda oss til útboðs þessa, en afsegja oss um
fj,írlagarettinn, en það getur hún þó eingan veginn eptir nefndará-
Iitinu, þVÍ eptir því ímynda eg mer helzt, a~ hún finni útboM~ hreina
frágángssök; eg veit ekki heldur til, a~ stjórnin nokkurn tíma hafi
gjört sig bera að því, að slíkri ósanngirni, sem her ræðír um, ,·i~
Íslendínga. þa~ vita þó allir, a~ eg blífist ekkl víð, að krefjast rétt-
inda af stjórninni til handa Íslandi, en mer hefir þó aldrei dotti~ í
hug, og kemur aldrei til hugar, að krefjast réttlnda , án þess ab
viðurkenna, að þar í móti verði að koma einhverjar skyldur; þar sem
menn þykjast eiga réttar að krefja eða Ívilnunar, þar verða menn ab
vera víð því búnir, a~ leysa af hendi skyldur eða tilslökun í móti.
Þa~ er ao yíSII satt, ac eptir gamla sáttmála erum ver fríir víð allt
útboð og herskyldu, en aptur skyldar gamli sáttmáli oss til að greiða
konúngi skatt til þess að leggja á komingsborð. Meiníng nefndar-
innar er ekki önnur en sú, að með því að afstíngtl ekki þetta útboð
með öllu, þá úttali menn að eins vlburkennfngu vora fyrir þVÍ, að
þeir hagsmunir, er ver megum hafa og eignm rett á að heimta af
sambandinu yio Danmörku, gjöri oss að skyldu ao leggja eitthvað
af hendi til almennra ríklsþarfa. Nefndin hefir sjálf játa~ og tekið
fram, ao þetta samband milli fjárlagarettar vora og utboðsíns, sem
raðherrann hefir svo óskiljanlega samanflðttað, se næsta öeðliíegt, og
eigi alls ekki víð ; þetta er líka ómótmælanlega satt, því rábherrann
hefir nú samteingt bæði þessi málefni, og lagt þau fyrir þínglð til
álita; þá gat nefndin ekki komizt hjá að hreífa málinu, eins og hún
hefir gjört, og þíngíð verður einnig ao segja um það álit sitt. Með-
an ver erum í sambandi við Dani, og það gildir einu, víð hverja þjóo
,'er erum í sambandi, þá undir eins og ver höfum nokkurn rett,
verðuni ver einnig að hafa skyldur. Menn hafa sagt her í salnum
í dag, a~ ver ekki þurfum að kaupa jafnrétt] víð hina þegna ríkis-
ins, því konúngur hafi heitíð Íslendíngum því ; það er satt, kon-
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úngurinn hefir heitið oss jafnrétti ,iú hina hluta ríkisins, en hefir
hann þá undanþegið oss öllum skyldum? eg held ekki. Og hvernig
er því jafnrétti varið, sem konúngurinn hefir heitið oss, hverjum
skilyrðum er það bundið? þeim, sem liggja á öllum öðrum þegn-
um komingsins eptir hinni nýju stjórnarskipun, að ver ekki a'O eins
berum okkur sjálfir, heldur einnig leggjum nokkuð af til almennra
ríklsþnrfa ; og þess \"egna getum vér Íslendingar hvorki krafizt þessa
jafnréttis ne þegið, nema ver getum borið oss sjálfir, eins og aðrir
þegnar hans, og miðlað nokkru að auki til alríkisins. Tveir af hin-
nm heiðruðu konungkjörnu þínginönnum hafa kastað steini a'Ostjórn-
inni fyrir þessar uppástringur og samband milli þeirra, og er þa'O
ný bóla úr þeirri átt. Annar þeirra fann það til, a'O einstaklegt
atriði í stjórnarbótarmálinu, nefnilega fj;írlagaretturinn, væri rifinn út
úr sínu rétta samanhelngí, og væri lagður svona serstaklega eður út
af fyrir sig undir álit þíngsíns ; þetta er merkileg og eptírtektaverð
athugasemd af þeim manni, sem einmitt í stjórnarbótarmálinu hérna
um daginn vildi þá með eingu móti hreifa neinum serstökum atríð-
um. A'O öðru leyti þarf ekki að bera nefndinni það á brýn, ao hún
hafi hreift fjárhagsmálinu fyrst eða sttingíð upp á, a'O Íslendíngar
feingi ályktarida vald í fj:írlögum landsins, því hin fyrsta uppástúnga
um það er komin frá ríkisdegi Dana, og eg veit ekkí , hvort oss
tjáir her a'O deila vi'O hann um það, það er mikið talað um, að
landi'O missi svo marga verkfæra menn ; hvort þeir eru nú 120 ár-
lega eða 40 .írlega, ætla eg mí ekki að tala um i en þó ætla eg
auðskilið, a'O eptir nppástúngum nefndarinnar er mannmissirinn ekki
meiri eða annar en 120 manns í eitt skipti fyrir öll; þegar búið er
að út boða 40 árlega í 3 ár eður samtals 120, þ;í koma aptur á
hverju ári 40 í sta'O þeirra 40, sem fara i mannmissir þessi kann nú
a'O vera mikill, en ef menn eptir sama sjónarmiði vildi reikna alla
þá skíptapa, sem her verða á landi voru, þá mundi það eptir þess
konar áætlun skipta kann ske mörgum hundruð þúsundum dala; mer
þykir því þetta nokkuð skrítin ályktun, sem einhver þínginaður hefir
komi'O fram með um það, Menn segja líka, að vinnukraptarnir rýrni
svo mjög og skerðist, ef útboðið kæmist í kríng, og hafa gjört út
af því margar og hlægilegar áætlanir, hvað sá missir næmi miklu
að dalatali ; en eg ímynda mer vlnnukraptarnir se nú ekki svo vel
notaðir, a'ð ekki megi gjöra ótal samkynja áætlanir í dalatali yfir
misbrúkún þeirra; eins og nú stendur; og vil eg taka til dæmis þenna
mikla gullsmíða- og sllfursmlbafjölda, sem er her á landi, og aðra,
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sem <Í bezta aldri leggja fyrir sig þvíumlíkt glíngur; ætli þeim vinnu-
kröptum yrðl ekki á einhvern hátt betur varíð ? og ætli það væri ekki
hægt a'ð útreikna afarmiklar summur í dalatali, sem landinu tapast
her við í samanburði vi'ð það, ef þessir menn gæfi sig vi'ð hakalla-
veiðum, og arðurinn miðaður við meðalafla í lifrartunnum, eða ef
þeir gæfi sig í kaupavlnnu, og tæld svo og svo marga smjörfjörð-
únga í kaup?

H. Kr. Friðrikssor«: Eg ætla nú ekki að svara hinum hátt-
virta varaforseta, því a'ð það er óþarfi; hann hefir sjálfur ekkert
sannab ; en hinn 3. háttvirti komíngkjörni þingmaður er þegar búinn
ljóslega a'ð sanna hið gagnstæða því, sem hann vildi sanna; það er
einkum tvennt, sem eg vildi [Ira nokkrum orðum UIIl, og það er
fyrst og fremst það, sem hinn heiðraði þínginaður Gullbríngusýslu
sagði, a'ð stjórnin mundi ekki svíhjast um það, sem hún hefði lofað,
þar sem hrin hefði borið undir þíngio, hvort ver ekki vildum sjálfir
ráða fjárhag vorum, með þeim skilyrðum, al'! yer tækjum þessu út-

boði til herskipaflotans ; en Imí eg spyrja: "hvar er loforðið ?" hún
hefir eimingls sagt: "Hvernig lízt yður á, al'! þer látio oss hafa nokkra
menn til hersklpaflotans '? og á hinn bóginn, beðið um álit þíngslns
um það, hvort það vildi fá ráðgefanda vald um fjárhágsmálin; er
þetta nokkuð lofor'ð '? eg get ekki seo það ; en þótt þetta hefðí verið
bundið skilyrði, þá er hinn heiðraði þíngmuður næsta gleyminn, er
hann eigi man, hvað hann sjálfur hefir skrifað undir, sem nefndar-
maður, því a'ð nefndin hefir sjálf rá'ðil'! frá að aðhyllast uppastúugu
stjórnarherrans UIll fjárr;íoin. þa'ð hefir verið sagt, að ,'er vildum
skorast undan öllum útgjöldum og sköttum til almennra ríkisþarfa ;
en eg Ímynda mer, a'ð minnsta kosti hinn heiðraðí [vasnsiiqumcunn:
hafi verið í þessu efni nokkuð gleyminn ; hval'! leingi höfðum yer
ekki verzlunareinokunina ? og hvers eigum ver a'ð meta hana? getur
hann sagt, hversu mikil'! ver höfum tollað Dönuni undir verzlunar-
arokinu'? Eg man ekki betur, en Danir sjálfir hafi sagt, a'ð það tjón
væri ómetanda, sem vér hefðum beðið af verzlunarokínu. þal'! sjá
allir, a'ð vínnukrapturínn hlýtur að minnka ekki all-lítil'! við þetta út-
boð af 120 manns, því aö eg held, að nefndin se þó farin a'ð 8jlí,
a'ð það se 120 manns, en elddcinir 40. Hinn heiðraði framsögu-
maður sagðl, a'ð eg hefði tekið til arðmesta arvínnnvegínn ; en eg
verð a'ð geta þess, al'! vel mætti ímynda sðr, að 20 þiljnskip feingi
á ári allt a'ð 100,000 rd., þVÍ a'ð þess eru dæmi, að veiðar eins þllju-
skips hafa verið 5000 rd, vírðl á ári. En ver þurfum ekki al'! fara
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leingra, en til þess dæmis, sem hinn hemra'bi þingmaður Mýrasýslu
sagði á~an, að ef þessir 120 menn stæði víð slátt og menn ætlaN,
a~ þeir slægi 2 hesta af heyi á dag, þá mundi þeir vinna fyrir svo
mörgum sauðum, a~ þeir væri rúmra 69,000 dala virðí, A~ lokum
vil eg geta þess, að þar sem hinn háttvirti varaforseti sagði, að
vínnukraptarnir væri eigi svo vel notaðir hvort sem væri her á landi,
þá átti hann það ósannað, að þeir vinnukraptarnir, sem eptir væri,
mundi betur verða notaðir eptir útboðið en á~ur.

P. Petursson,' Mer þykir það illt, a~ varaforseti skuli mí vera
burtu her IÍr salnum; hann er eða þykist vera svo sjaldan á máli
stjórnarinnar, a~ það væri synd að spilla gleðl hans í þetta eina
skipti. Hann segir nú, að yi~ hinir tveir konúngkjörnu þíngmenn
höfum kastað steini að stjórninni; en eg er viss um, að eingum
sanngjörnum manni dettur í hug a~ segja slíkt. Hvorki eg ne hinn
háttvirtl 2. konúngkjdrni þíngmaðnr höfum gjört þetta; heldur ein-

úngis sýnt, hversu óa~geingilegt útboðið mundi verða bæði fyrir
stjórnina og landið, þegar þa~ er þeim skilyrðum bundíð , sem þa~
mí hefir eins og það liggur fyrir.

G. Einarsson,' Eg vil leyfa mer a~ gjöra dálitla athugasemd
vil'> það, er varaþfngmaður ReykYíkínga sagðí mí fyrir skemmstu,
þegar hann fór a~ gjöra áætlun um sumarheyafla þessara umtöluðu
120 manna. Þegar heyjafeingur á öllu Í~landi er tekinn til greina,
þ,í mun nær sanni að ætla, a~ meðal-karlmaðnr komi í garð um
heyvinnutíma 100 hestum heys eða fó~ri fyrir her um 60 fjár a~
meðaltalí ; heyja þá þessir 120 menn fyrir 7200 ~j;ír; nú mun meðal-
arður af kind verða ,í landi her kríngum 2 dali, missist þá eimíngis
fyrir sumarvinnu þeirra eptir þessu 14,400 dala arður árlega, en
sjlllfir lí~a þeir á ári hverju hver um sig sjálfsagt 20 dala skaða,
eða allir til samans 2400 dali.

Þ. Jðnassen : þeim hefðraða varaforseta eru sannarlega mis-
lagðar hendur, þegar hann níl er orðinn svo meðmæltur útboði he~-
an frá landi, því eg get leitt rök að þVÍ, a~ hann í fyrra var því
mikið mótfallinn, og taldi á því öll tormerki. Hann ránghermir það,
a\') eg hafi kastað steini ti stjórnina fyrir það, að hrin hafi farið þessu
ritboði hilbn á flot ; eg man gHiggt, hvað eg sagðí ; eg sagði út-
bo'Oi'6 héðan væri svo miklum annmörkum bundið, að það væri fr.i-
gringssök fyrir stjórnina að fara fram lÍ það, og þetta held eg nefndin
-j.ilf hafi bezt sannað ; kalli því hinn helðraðí varaforseti þetta að
:íla~a st;j(írninni, tekur hann þaa í rýmri skilníngi en stundum endrar
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nær. Hann sagbl nefndin hefbl, með því svo skýrt a~ taka fram
6kostina á útboðinu, ætlazt til, að stjórnin skyldi ekki fara fram lÍ

það, en lá þá ekki nær fyrir nefndina að segja það hreint út, a~
ókostirnir væri svo yfirgnæfandi, að lítbo~ he~an frá landi væri hreint
frágángssUk? eg man þó ekki betur en það væri sagt hérna um
daginn í U~ru máli, að þegar við "ini væri a~ skipta, og þeir bæðí
um eitthvað, sem menn ekki vildi veita, að þá ætti menn a'b segja
þa'ð hreint út: "vi~ getum ekki or'ði~ víð bæninni, hversu fegnir sem
vildum". Eg held fyllílega, ali þetta hefbí verið réttara.

St. Jónsson: þegar eg hafði lesið nefndarnlíttð, var eg sam-
þykkur nefndinni í hinu fyrra atriði málsins. En það nr öðru máli
að gegna með síðara atriðið, því ef menn skoða það nokkuð ítarlega,
sj:i allir, að ekki þarf meir en nefndarinnar eigin orð og ástæður
móti málinu, og af þeim einum sannfærbist eg um hi'ð gagnstæða, og
hafa þó margar fleiri skýríngar korníð síðan. Viðvíkjandl því, a~

þa'b se ekki svo 101m fyrir skotið, að þfngið fái ekki að ræða þetta
mál seinna, þá vil eg geta þess, ali mer þótti það rett gjört af stjórn-
inni a~ senda það nú, hvað útboðið snertir, einringis sem álitsmál til
þíngsins, af því að það liggur einginn skylda lí mönnum her í þessu
efni; en að þíngíb skuli gefa stjórninni tilefni til seinna a~ senda
frumvarp um þetta ritboð til þíngslns, þá sýnist mer a~ nú væri
betra að þíngið seg'ði hreint: nei; því þegar frumvnrpíb væri kom-
i'b, væri verra a'b hafna því, en neita núna. Eg er því ekki með-
mæltur nefndinni, hvað þetta snertir. Ver erum allir á því, að mann-
afli se her ónógur, en einhver hefir sagt, a'b ekki allir kraptar væri
notaðir sem skyldi; en þetta er þó eingin ástæ'ba til að fækka þeim,
og aldrei held eg, að til a'b mynda gullsmiðirnir yr'ði teknir til þess-
ara starfa :í herskipum. Eg veit ekki heldur, hvað margir af þess-
um 120 mönnum (því sú er retta talan), sem ritboðnir væri, mundi koma
aptur. þa'ð er auðvítað, a'b danainn er alstabar, en það ern þó mis-
jöfn tilefni til hans, og meiri eru þau þó fyrir þá menn, sem ganga í
herþjónustu; en ekki fást híngað menn í þeirra stað, sem falla; líka
er það auðséð, ef a~ þessir ritboðnu menn væri teknir eptir hlutfalli,
mundi það hitta eins "el þann, sem óhæfastur, og hinn, sem vanur
og hæfilegur væri ; það getur eins vel hitt sveita mann, sem naumast
hefir se'b sjó, eins og sj.ívarmanninn, og getur margt illt af því leitt .

.4. Einarsson: Hinn hattvirti varaforseti gat þess, a'b ver legð-
um eingan skatt ;í komlngsborb ; en eg vero nú a'ð segja, að kon-
,úngur skamtar ossekki heldur; þa'ð mátti heyra hérna fyrir skemmstu,
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a'ð konúngur gæti ekki breytt rírskurðum okkur í hag; maður gæti
kann ske haft kollektnna til samanburðar um þetta; mer heyrðíst
her nm daginn, að allir væri ánæg'6ir með, hvernig þar væri skamt-
að, En rnrí eg spyrja, er þ.i einginn skattur á Danmörku, sem ver
eigum tilkall til? Eignm ver ekkert tilkall til neins fyrir verð þjó'b-
jarða, sem hefir verið hirt í Danmörku? eg vil nú biðja hinn hátt-
virta varaforseta a'6 hugsa um það til næsta þíngs.

G. Brandsson: Mer er það nú mjög óge'bfellt, að fara a'6 taka
það upp aptur, sem á'6ur er talað ; en eg neyðist nú til a'ð gjöra
það. Hinn heíðraðí varaþfngmaður Reykvíkfnga hefir ekki skilið þar
rett, að nefndin mundi halda, a'6 stjórnin svik ist um allt á eptir,
þegar hún væri búin a\'J koma ritboðlnu á, a(') hún nefnilega ekki
veittl oss rett vorn á eptir; en þetta hefir nefndinni aldrei dottið í
hug. Þa'6 er að sönnu satt, að það var töluverður 11greiníngnr í
nefndinni nm þetta útbo'b, fyr;;t um það, hvort rá'6a ætti þínginn
til a'ð aðhyllast það, og að hinu leyti um alla tilhögun þess , en
samt eptir miklar umræður um þetta komst þó nefndin til þessarar
niðurstöðu, því hún vildi þó ekki fella þetta mál með öllu, heldur
hita þíngið gjilra það, ef það vildi; en hún hefir nú skýrt rnalíð með
þeirri stefnu, sem hún tók, og S\'O hafa umræður margra þíngmanna
gj(irt það enn nú fremur, og er því meiri vissa fyrir, að atkvæða-
grei'ðslan falli betur.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til nuíls, álít eg þessari
undirbrinfngsumræðu 10ki'6. þa!' e'6 atkvæðaskrain í vegabdtamallnn
er SyO stór, getur það ekki kerníð til alyktarumræðu á morgun. Eg
verð því a'6 taka þetta mál aptur til alyktarumræðn á morgun, og
vll eg því biðja hina heíðruöu þíngmenn, að koma fram með breyt-
íngar sínar og uppastungur ekki seinna en Id. 6 til 7 í kvöld, til
þess athæ'ðaskráin geti orðið prentub í tæka tíð.

Fundi slitið.

7. ágúst - tuttugasti og fjórði fundur.
Allir lí fundi nema hinn 6. konúngkjörni þfngmaður og þíng-

Illenn Suðurþfugeyjar- og Subnr-Múlasýslna, sem voru veikir,
Þíugbók frtí síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Samkvæmt dagskráuul kemur í dag til ályktarumræðu
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og atkvæðagreiðslu konúnglegt álitsmál wn fjárhag Islands og út~
boð til flotans; eg hefi l<Ítio prenta atkvæðaskrá í máli þessu, og
vona eg, ao allir hinir heiðruðu þíngmenn hafi hana fyrir ser.

At k v æ ð a s k r a

konúnglegu álltsmall um fjárhagsmál og ritboð.
A, Nefndin nr, 1: að þínglð ráði Ir.í, að tekju- og útgjalda-áætlun

Íslands verði, samkvæmt því sem stringlð er upp á í konúngs-
úrskurðl 27. maí þ. lL, lögo fyrir alþíngi til álita, hvort heldur
væri eitt sinn fyrir öll, eða á tilteknum tímamótum.

B, Nefndin nr. 2: ao þíngio beri þ,i bæn fram fyrir stjórnina, að
alþíngi veitist ályktanda vald hvað tekju- og ritgjalda-aætlun
Íslands snertir, en að úr ríklssjdðl verði greitt til landsins
ákveðið árlegt tillag um tiltekna áratölu, og að frumvarp eða
uppástringa um hið nákvæmara fyrirkomulag á þessu verði
lagt fyrir næsta þíng.

C, II. Kr. Friðriksson: að þtngíð rá'ði frá, að nokkur útboðsskylda
til hins kominglega herflota verbi lögð á Ísland að svo komnu.

D, Nefndin nr. 3: að þíngio ao sínu leyti ekki skorist undan því,
ao á Ísland se lögo ritboðsskylda til hins konúnglega herflota,
þannig:

a, að tala þeirra, sem lí serhverjum tíma se héðan úr landi í
útboðsþjdnustu á herflotanum, eigi verði hærri en tveir af
þrisundi.

b, að þeir verði í fastri þjónustu, og þjónustutíminn ákveðinn til
tveggja eða þriggja ára.

e, ao útboðið se bundið vlð 18 ára aldur.
d, að prestar semji og haldi við skýrslum yfir alla útboðsskylda

og sendi nafnaskrá yfir þá innan ársloka til sýslumanns, en
hann sendi innan janriarmanaðarloka allar prestaskýrslurnar
til amtmanns, sem þar næst, samkvæmt ákYörouninni Ulll út-
boðstöluna fyrir allt landið og eptir fólksfjölda ákveður, hvað
margir skuli útboðast til herflotaþjónustu úr hverri sýslu það
ár.

e, að ritboðsþíng, til að ákveða, hverja útboða eigi til herflota-
þjónustu, se haldið lÍ ári hverju lÍ hentugum stað í sýslunni,
á tímabilinu fd byrjun maímanuðar til loka júnímánabar,

þannig, að staour og tími se tiltekinn og auglýstur fyrirfram,
og se þínginu stjörnað af sýslumanni og lækni, en allir þeir,
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sem á útboðsaldri eru, se skyldir ao mæta þar, a'b við lög\)-
nm sektum.

f, að hinir útboðuðu sé skyldir að fara til þeirrar hafnar, er af
amtmanní yrði fyrirfram auglýst, til þess að flytjast til Dan-
merkur, eða ef herskip skyldi verða látin liggja her, til þess
að þjóna á þeim, en a'b þeir fái fer'bapenínga frá heimili sínu
til hafnarinnar.

g, að hinir útboðuðu verði eptir endaba þjónustu á herflotan-
um fluttir híngað aptur, og leystir her af herþjónustu.

E. Páll Sigurð.~son, varauppastúnga : að skyldu til útbo'bs frll Ís-
landi verði ekki krafizt, fyr en nokkrir Íslendíngar væri fyrst
teknir til kennslu í herforíngjaskóla í Danmörk, og væri það-
an ritskrifaðir og síðan teknir ,1 herskip þau, er ætti a'b taka
við þeim Íslendíngum, er skyldaðir væri til útboðsins og skip
þau lægi svo her víð landið ,i sumrin.

Framsiiqumatiur s þa'b hafa ekki komið fram mörg breytíngar-
atkvæði vi'b nefndaralltið, en eitt þeirra undir litr, e er næsta at-
hugavert; ræða hins hefðraða varaþfngmanns Reykjavíkurbæjar í
gær vi'b undírbúníngsumræðu máls þessa var nokkuð hörð á móti

ritbeðinu og hinn sami blær virðlsr mer vera á breytíngarutkvæðí
hans, því samkvæmt því tekur hann út fyrir allar æsar, því hann
lætur ser ekki nægja a'b ráða frá útboði, heldur ræður hann frri, a'b
nokku» útboðsskylda verði lög'b á, en þetta á ekki við, því stjórnin
hefir elnúngls lagt þ.í spurníngu fyrir þfngið, hvort þa'b ráM til, að
útboðsskylda se lög\') á Ísland, og þar :í það svar vi'b og ekkert
annað, ef menn ern ii móti útboðinu, a'b þíngi'b ræður fr,í slíku út-
boði, en í breytíngaratkvæði hins hefðraða varaþíngmanns Reykja-
víkurbæjar finnst mer liggja, Eg vil ekki segja reíf l, en þó kapp,
sem mer finnst eingan veginn eiga vlð her, og vero eg því að r.iða
þín gm önnum alvarlega frá a'b fallast á þetta breytíngaratkvæðl, eins
og það er orðað, Við undírbriníngsumræðu þessa máls leit samt
svo út sem margir væri á móti útboðinu, og vil eg því skjóta því
til þíngsíns, úr því breytíngaratkvæði þíngmanns Reykvíkfnga er
svona óheppilega orða 'b, en ekkert annað breytingara tkvæðí í líka
átt er framkomið, hvort menn ekki má ske vildi fallast á, útboðið
upp á nokkuð annan hátt en nefndin hefir stúngi'b upp á og er þá
hægt a'b gefa atkvæti sitt á móti undirsklptínguui þeim undir lir. D,
sem mönnum ekki geðjast að, t. a. m. a'b sleppa ltr. a, ef menn
ekki væri anægðlr með tölu þá, sem þar er tiltekin, þó mer reynd-
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ar virðíst hún sanngjarnleg ; en þó menn þannig kynni að vera óá-
nægðir með sitt hvað þess háttar, flýtur þar af eingan veginn, að
menn þurfi að gefa atkvæði móti útboðinu yfir höfuð, því það væri
þó ætíð í hendi þess þíngs, sem frumvarp her að lútandi yrði lagt
fyrir, að breyta eður nákvæmar ákveða, undir hvaða skilmálum það
vildi gánga inn á iitboðíð, eður jafnvel hafna því að öllu leyti.
Varaupp.ístringan undir ltr. E þykir mer næsta skrítileg, því þar
sem menn her mest hafa haft það á móti útboðinu, að með því
misstist svo margir héðan frá landinu vinnufærir, þá geingur þessi
uppástúnga út á það að missa enn þá fleiri, og það svo, að ekki
væri minnsta von til, a'ð þeir mundi nokkurn tíma hverfa heim híng-
að aptur, þar sem þó bæði er "on og vissa fyrir því, að flestir af
þeim, sem útboðaðir væri, lllundi snúa aptur heim. Í annan stað
ber þess að gæta, að í skdla þann, sem her ræðir um, er eingum
veitt móttaka, sem ekki greíðlr fyrir sig, og fer því varauppasning-
an um leið óbeinlínis fram á, að styrkur se veittur til þess að kom-
ast inn á skólann og læra þar. Ástæða sú, sem virðist liggja helzt
til grundvallar fyrir þessu atkvæði, að Íslendingar ekki mundi kunna
víð sig og ekki skilja málið, finnst mer ekki mikllvæg, því eg álít
sjrilfeagt, að slíkt muni jafna sig fljótt, og eg YiI því vona, að vara-
uppástúngan ltr. E ekki fái meðhald þingsins. Vi~ undirbúníngs-
umræðu þessa máls í gær let þíngmaúur Mýrasýslu það í ljósi, að
ef ,'er geíngjum að uppasningunní um útboðlð, mundum ver einnig
verða að borga allan þann kostnað, er leiddi af eða stæði í sam-
bandi "ið útboðið, en um það getur ekki verið spurning, því allur
kostnaður til flotans er greiddur úr alrfklssjéðnum, og mundi eins
fara Ulll þenna kostnað, sem heyrir beínlínis þar inn undir, enda er
eingin uppástúnga eða bendíng komin fní stjórninni um það, að
kostnaðurinn víð útboðið ætti að greiðast af Íslandi. Hinn heiðraði
þínginaður Strandasýslu áleit það óvínnanda fyrir lækninn í Þorska-
fjarðarþíngi að geta verið viðstaddan á öllum útboúsþíngum í Iækn-
isumdæmi hans, en eg get ekki skíllð, að svo þurfi að fara, ef vel
er tilhagað bæði staðnum, sem útboðsþíngtð er haldið á, og líka
tímanum. Þegar gjört er ráð fyrir, að hvert útboðsþing ekki þurfi
all standa leingur en 1 dag, og tíminn, sem útboðsþíngin ætti að
haldast, væri frá fyrsta maí til seinasta júní, og get eg ekkí skilíð ,
a'O læknínum væri ókljúfanda að vera með þessu móti til staðar á
hverju ritboðsþíngí þrátt fyrir það, þó umdæmi hans nái yfir 3 sýsl-
ur; 3'0 öðru leyti hefir nefndin haft fullkomið tillit til vandkvæða
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þeirra, sem í þessu og ö'ðru tilliti eru á útboðinu, en sem henni
virtust samt ekki svo mikils verð, a'ð ekki mætti sigra þau. þar
sem hún á hinn bóginn varð að álíta hag að því fyrir landið ab
gánga að útboðinu.

Komíngsfulltrúi: Eg leingdi ekki þingræðumar í gær í þessu
máli, því mer virtust þær samt vera nógu lángar, og eg skal heldur
ekki vera lángorður í dag. Hvað nú nefndanilírið ahrærlr, þá virð-
ist mer þa'O vera bæði ljóslega og hóglega samið. því var a'ð sönnu
mjög álasa'ð í gær af sumum þingmönnum, en eg get ekki verið
þeim áfellisdómi samþykkur, því eg held, a'O nefndar.ílltið se samið
með þeirri gætni, sem vel :í við, Nefndin hefir a'ð sönnu r;í'Oi'O frá
því í sínu fyrsta upp.ístringuutrlði, ab tekju- og útgjalda-áætlun Ís-
lands verði lögð fyrir alþíngi til þess Va'ð ræði hana og segi um
hana álit sitt annaðhvort eitt sinn fyrir iill eða lí tilteknum tíma-
mótum; og nefndin hefir tilfært 8,'0 álitlegar rístæður fyrir þessari
npprisningu sinni, a'O eg get ekki áfellt hana fyrir það, þó hún kæm-
ist til þessarar niðurstöðu. En cg verð samt a'ð halda, a'b þa'O hefði
verið gott fyrir þíngið, þó það hefbl Ieinglð nokkra æfíngu í því að
ræða tekju- og útgjalda-áætlunarfrmmarp, á meðan það er niðgef-
anda, og á'Our en það fær nokkurt ályktunarvald í fj:írhagsmálum
landsins; því reynslan hefir sýnt, að þínginu stundum ekki hefir far-
izt hönduglega að ræða þau lagafrumvörp, er hafa verið nokkuð
laung og vandasöm , en áætlunarfrumvörpln eru cptast nær bæði
flókin og vandasöm, enda hafa þau ætí'ð gefi'O tilefni til mjög láng-
vinnrnr umræðu á ii'ðrllm þíngum.

Hvað uppdeningu nefndarinnar litera Blíhrærir, þ;í virbist mer
það ekki vel hlýða, a'ð þínglb, ef þa'ð neitar öllum uppastringum
stjórnarinnar, þó í sömu andránni fari a'ð biðja um ályktunarvald í
fjárhagsefnulll; enda held eg þa'ð verði ckki til ncins a'ð biðja um
slíkt, meðan skattamálefnlð ekki er komið í kríng, og meðan ekkert
er ritgjört um stöðu Íslands í fyrirkomulagi ríkisins. A'O nefndin í
upp.istúngunnl Wr. D ræður til þess, a'ð þíngíð ekkl skorist undan
því, a'ð á Í~land se lög'ð ritbobsskylda til hins konúnglega herflota,
held eg se rétt og hyggilega gjiirt; því hún hefir grunda'ð þetta á
þeirri náttrirlegu iskyldu, er hvílir ,í öllum pörtum ríklslns, a'l! taka

nokkurn þátt í varnarskyldunni (Værnepligten) upp á þann hátt,
sem hverjum landshluta -er sem bærilegastur, og í tilliti til Íslands
verður þessi skylda auðsjaunlega lðttust með því, að það leggi nokkra
menn til herþjónustunnar til sjriar, hvar með landið rueð tímanum
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kynni a~ geta felngíð nokkra vel æf'ða sjómenn, á hverjum nú er
tilfinnanlegur skortur. Nefndin hefir sýnt ljóslega fram á þau vand-
kvæði, sem samfara eru útboðsskyldunnl, og þar meb bent stjórninni
ánægjanlega til, hvað þarfir landsins útheimta, og hvort það mundi
svara kostnaðinum og umstangtnu, sem þar víð yrði, a~ leggja út-
boðsskyldu á landið.

Af því, sem eg hefi mí sagt, fær þfnglð se~, að eg ekki get
fallizt á breytíngaratkvæbíð litr, e, og ekki heldur á breytíngarat-
kvæðið litr. E. þa\'), sem þar er farið fram á, er adrninistrativt
málefni, sem ekki kemur þínginu við. þar að auki mundi það verða
mjög dýrt fyrir landsmenn, að koma sonum sínum í herforíngjaskóla,
hvar þeir eingan styrk mundi geta feínglb til lærdómsíðhana sinna,
eins og íslenzkir stúdentar f:i við Kaupmannahafnarh.ískéla

Forseti: Eg skal leyfa mer a~ geta þess, a~ mer vírðlst hinn
h.ittvlrtl lwmJ,ngs(ulltrúi nokkuð ósanngjarn, eða a'ð minnsta kosti
býsna harður í dómi sínum um þíngíð, þar sem hann sagðí, að þíng-
inu hafi farizt óhönduglega meðferð á merkilegum og vandasömum
málum. þa\') kann ab vera, að honum fyrir sitt leyti finnist svo, en
eg verð þá einnig fyrir mitt leyti a~ leyfa mer a~ mótmæla því
öldúngis. Þa\) er allt annað mál, þó þíngi'ð hafi ekki altend komizt
a'ð þeim malalokum , sem stjórninni Iíkaðí , eða a'ð uppástringur
þess hafi stundum ekki unnið samþykki stjórnarinnar, en mer finnst
þínginu hafa farizt meðferð margra vandasanna mála jafnvel hönd-
uglegar, en von var á eptir kríngumstæðunum og þingsköpum þeim,
er vðr höfum, þar sem t. d. ekki má fara fram nema ein atkvæða-
greiðsla, hversu flóki~ og margbrotið sem rnalíð er.

Konúngs(ulltrú: Hinn háttvirti forseti hefir mísskíllð orð mín.
Eg hefi ekki sagt, a\) þínginu hafi misteklzt meðferð allra merki-
legra málefna; en eg hefi sagt, a'ð því hafi ekki farizt hönduglega
meðferð nokkurra vandasamra lagafrumvarpa, sem komið hafa fyrir
þíngíð ; og meinti eg þar ser i lagi til sveítastjörnarmalsíns, sem
svo var úr garbl gjört frá þinginu, að stjórnin hefir ekki se~ ser
fært a~ bíta það fá framgáng. Hvað um vegabdtamálíð verður, skal
eg enn þá ekki segja; en ekki hefir mer getað ge~jazt að tillögum
þíngmanna í því máli enn sem korníð er.

Forseti : Me~ því, er eg á~an sagði, meinti eg einmitt líka
meðferð þingsins á sveitarstjórnar-málinu, því mer virðist ekki þíng-
inu hafa farizt meðferð þess í neinu óhönduglega, þó stjórnin ekki
fellist á uppásuingur þíngsíns til þess ab gjöra þær a~ lögum.
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Um vegabétamalíð skal eg eingu spd, meðferðin ,í því mun sýna
sig bezt, þegar það er til lykta leitt, en að öðru leyti held eg mer
se óhætt að seg]», að þíngi'ð hefir opt haft vanda mikil frumvörp til
meðferðar frá stjórninni, og leyst af hendi starfa sinn vio þau svo
vel, að bæbí stjórnin og landsmenn hafa verið ,ínægoir mco þau

málalok.
E. Ó. Kúld: Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi tjáOi sig nú ao

miklu leyti nefndinni samdóma að minnsta kosti í aðalatriðunum, en
þar sem hann sagði, ao lítboOio og fjárhagurinn væri teingt saman
af stjórninni, þá getur valdið misskilníngnr minn, að eg hefi skilið
þetta á nokkuð annan veg. Eg álít nefnilega, ao hvorki se það
konúngur eða ríkisdagurinn, heldur raðherraun einn, sem það hefir
gjört, ao minnsta kosti verour ekki annað seo af rfklsdagstíðíndun-
um seinustu; en úr því ao það nú er teingt saman, þa gat eg í-
myndað mer, ao sfjórninni (eptir orðum hins hæstvirta konúngs-
fulltrúa) se míldo um ao gjöra, ao útboðib komist lí, og þess vegna
vil eg þá bita kvöð koma lí móti kvöð og ekki þverneíta útboðinu,
í þeirri von, að vér Íslendingar fáum í staðinn ályktanda vald í fjár-
hagsmálum vorum, enda þótt eg í sjálfu Sef ekki finni neitt eðlilegt
samband her á milli. Af því að við undirbúníngsumræðu þessa
máls voru upp lesin nokkur bréf sumra embættismanna her a landi,
og þau ao líkindum þess vegna verða prentuð í alþíngíatfðindunum,
vil eg leyfa mer að geta þess, að mer finnst ástæða til að lýsa óá-
nægju minni yfir því, hversu 2 þeirra eru orðuð, og er annað þeirra
bréf landlæknisins, í hverju ao Íslendíngum er borin sú lýsíng, sem
eg hlýt að mótmæla eptir þeirri þekkingu, sem eg hefi á löndum
mínum yfir höfuð að tala, en fyrir því að landlæknirinn er alkunn-
ur að sannri föðurlandsást og hreinskilni og eg ímynda mer, að
hann hafi ritað her samkvæmt sannfæríngu sinni, sem að mínu áliti
her hefir fa rio nokkuð skakka leio,skal eg ekki fara um teo bréf
hans fleiri orðum, þar:i móti hlýt eg, hvað hinu bréfinu viðvíkur,
sem er ritað af amtmanní Norðlendinga Havstein, ao lýsa sðrlegrí
óánægju minni yfir því og mótmæla í alla staði þeim orðum, sem í
enda bréfsins eru og þannig hljóða : "ef spurníngin um útboð yrði
"lögo fyrir alþingi, geta menn átt það her um bil "íst, að málíð,
"eins og nú er tímum farið, mundi verða notað eins og æsínga-
"meoal ("Agitationsmiddel(') og fá það útlit af meðferð þíngsins,
"ao það mundi vekja mikla óánægju hjá landslýðnum". þvílíkar
sléttur, sem þessi er, viroast mer óþarfar, að minnsta kosti þar sem
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hún er í alla staði ösönnuð og ósönn og með öllu heimildarlaust
tekin svona astæðulausr úr lausu lopti og af amtmanninum borin
fram fyrir stjórnina.

Forseti: Eg verð a~ ítreka það, er eg sagði "i~ undirbúníngs-
uniræðu þessa mals, a~ mer virðíst það ekki eiga við, að þíngmenn
tali mikið um álitsskjöl þessi, þar höfundar þeirra eru fjærverandl,
og þess konar umræður a'ð öðru leyti geta líti~ upplýst rnálíb sjálft;
eg ætla því a~ vona, að allar her a'ð lútandi umræður se nú full-
komlega lÍ enda.

Konúngsfulltrúi: Eg verð að styrkja það, sem hinn hríttvirtl
forseti nú sagði ; og það má því síður her verða nokkur umræða
um skjöl þau, er her ræðir um, sem þau einasta. voru le~ nefndinni
til eptírsjénar, en eingan veginn af mer eru fram lög~ fyrir þfngíð
í þeim tílgangí, a~ her skyldi verða um þau nokkur umræða, sem
þess vegna er heimildarlaus.

P. Sigurðsson: Sá hattvirti framsögumaður hefir nú með lángri
ræðu leitazt vi~ a~ telja þínginu trú um, að þetta ritboð á herflota
Dana væri þarflegt fyrir Íslendinga; því væri mannskattur þessi lát-
inn af hendi, þá mundi hann verba tekinn sem nokkurs konar end-
urgjald fyrir re það, er Íslendínga nri vantar, eptir reikníngi Dana,
til að geta bori~ sig sjálfir, og þess vegna varð líka breytíngarat-
kvæði varaþingmanns Reykjavíkur fyrir mjög h(ir~um dómi hjá fram-
sögumanni. Hann áleit þab ef ekki reiðllegt, þá samt míkíb harðn-
eskjulegt, því það færi fram á, að afskera allt ritboð héðan um ald-
ur og æfi, en þab er eins að sjá, og framsögumaður hafi ekki lesið
út breytíngaratkvæðið, því það stendur með berum orðum, að ráN~
se frá nokkru ritboði héðan að SYO komnu. Hval'! viðvíkur þessum
létti í fjártillagi Íslendínga, ef a~ þeir leti þenna mannskatt af hendi,
þá er eg þar á annari skoðun en framsögumaður ; eg held, að hitt
yrði bráðum ofan lí, a'ð með mannskatti þessum mundi bráðum verða
krafið af oss það re, er til þess kostnaðar útheimtist að ná honum
saman her á landi, og fleira þess háttar. Þa~ er furða, hvað míkið
framsögumaður viII telja þínginu trú um, að þau 2 mál, að fá í hend-
ur fjárrá'ð vor sjálfir og að undirkasta okkur útboðsskyldu til her-
þjónustu hjá Dönum, sð svo samanlímd, að ekki megi aðskiljast, og
sama heit sá heíðrabí fulltrúi Gullbríngusýslu víð undirbúníngsumræ'ð-
una, að stjórnin mundi aldrei neita okkur um fjárrá'ð vor, ef vlð
geingjumst undir útboðskvöbína ; en eg ætla eg hafi fyrir mig að bera
nægar ástæður, að þessi 2 mál verði aðskílín ; því í fyrra sinn, þeg-
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ar fjarlaganefndin á þíngi Dana reo stjórninni til að láta Íslendínga
fá meiri rlío yfir fjárhag sínum, en verlð hefir, þá var ao vísu um
leið sninglð upp ;í þessu útbo'bi héðan ; en á hinu sfðara þíngl, þeg-

ar fjárlaganefndin Itrekaðl þetta aptur, þá var ritboð þetta ekki nefnt
lÍ nafn, og þá lofaði ráoherrann þinginu, ao leggja frumvarp um fjár-
málefni Íslands fyrir alþíngi þetta, og þó er her fyrir þíngio ekki
komið frumvarp, heldur einasta álitsmál, eða spurning, hvort við vilj-
um ekki fá alyktunarvald, heldur einasta einhver þýðíngarlaus áætl-

unarnið um inn- og lítgjöld vor. þao er því annaðhvort, ao sá
danski r:íoherra er mikið gleyminn, ef honum hara verið fallnar úr
minni bænarskrár Íslendinga til komíngslns þess efnis, að mega sjálfir
fá í hendur fullkomin umrríð fjármuna sinna, því víst hefir hann
heyrt af þeim óminn, og svo ·ao gleyma eigin loforði sínu, með að
sjá til, að nri yrði lagt frumvarp fyrir þíngio um þetta mál, eða
hins vegar, ao hann lætur ser hægt, þó málefni þetta dragist tir
hömlu, og er þetta því nndarlegra, þegar ríkisþíng Dana hefir verið
þJí meðmælt, og ver hiifum hjá oss skýlaust heityr'bi komings vors
að veita okkur jafurðttl víð aðra þegna sína, en eg þekki ekki, ao
danskur rlÍ'bherra hafi her li landi nokkurt vald ao lögmáli réttu,
heldur einasta konringurlnn einn með ráoi alþíngis; eg held því, ao
þessi málefni se ekki svo réttllega samanteingd, að þau megi ekki
skilja að ; og því held eg, að breytfngaratkvæbí varaþíngmanns Reyk-
víkínga se gott að forminu til, og mun eg hiklaust veita því atkvæði.
Hvað varaatkvæði mitt snertir, þá hefir framsögum(;ður talið því
það til ókosta, að eptir því yr'bi fleiri kallaðir til útboðs þessa; en
eg held, að þessir ætti að takast af þeim, sem útboðsskyldan ætti
að hvíla á. Sá hattvirti konúngsfulltrúi þóttist sjá eitthvað fskyggi-
legt liggja hulið í þessu varaatkvæðí mínu, sem hann gat þó ekki
leitt fram til skoðunar hvað væri, eins og eg þekki það heldnr ekki.
Mín meiníng er einasta sú, að skyldi þfngið (mót von minni) ekki
aðhyllast breytíngaratkvæbl varaþíngmanns Reykvíkinga, að þá með
þessari tilhögun, sem eg hefi stringíð upp á, væri útboðskvöð þessi
fyrst þess vero, að hún væri tekín her til yfirvegunar , því það ser
hver rettvís stjórn, og það veit eg að stjórn Dana vill vera, að jafn-
framt og víð játuðum útboðskvöð, þá þættumat vlð eiga rett til, að
strandir vorar ekki væri rir því alveg varnarlausar fremur en aðrir
hlutar þess danska komingsveldis eins og híngað til hefir verið, en
að aðhyllast þessa útboðskvöð, eins og hún liggur nú fyrir, álít eg
hreina frágángssök. Eg hefi heyrt, að á herskip Dana væri til út-
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boðs ekki teknir aðrir en þeir, sem byggi með sjávarsíðu og væri
orðntr á~ur vanir sjómenn; en þessi útbo~skvö~, sem her liggnr fyrir,
á ab leggjast jafnt lí til sj6s og sveita, og er þetta eitt með ö~ru
merki um kunnugleika hinnar dönsku stjórnar á landi voru; því það
er öllum þíngmönnum kunnugt, a~ upp til sveita, þar sem fjárrækt
er stundu~,eru mjög margir, sem ekki sj.l sjó fram yfir tvítugt, og
margir koma ekki á sjó lÍ æfi sinni, og því held eg, eins og eg tók
fram Yi~ undírbiínfngsumræðuna, að þessir ringlíngar , þegar þeir í
fyrsta sinn sæi ekki einasta herskip, heldur sjóinn, og legðíst þegar
fyrir fán'eikir af sjósótt, mundi verða lítilsverðír í augum vanra sj6-
og hermanna, hverra mál þeir ekki skilja. Þa~ kann a~ vísu a~
vera orN~ svo nú, ab Danmörk þurfi að leggja fe til Íslands þarfa,
en okkur er ólj6st, hvort það er eins míkíb, og þeir segja, meðan
fj.írhagur "or er í samsulIi vi~ þá, og svo er sú stj6rnartilhögun,
sem nú er á landi her, verk Danastjórnar, og Danmörk hefir tekið
fullþúngan skatt af Íslandi her til með verzlnn sinni. Af þessum
ástæðum mun eg veita breytíngaratkvæðí varaþíngmanns Reykvíkinga
mitt atkvæði.

Ó. Sívertsen: Eins og nefndaralítíð, sem her ræðir um, og nú
á a~ koma til atkvæðagreiðslu, hefir getið ser góðan orðstír, hvað
áhrærir 1. og 2. uppástúngu þess, svo hefir hin 3. orbíð fyrir ærið
hörðum dómi sumra þíngmanna. Eg skal nú ekkert segja um það,
hvort fremur eða betri hafi verið sókn en vörn, en fyrir mitt leyti
þykir mer nefndaralitíð íþessu atrlðí sem öðrum gætilega samið, þeg-
ar eg skoða sameiginlega Dani og Íslendínga; þeir og ver eigum a'ð
lifa í vínáttu saman; svo ber víst a~ vera, og ver þurfam þess með,
Þegar ver mí eigum "ini, sem vilja vera oss hjálplegir, þá munum
ver þó vilja sveigja til vi~ þá sömu, og enn þótt þab væri með
skaða vorum. Sá vill einginn ö~rum gott, sem einkis þarfnast sjálf-
ur, einkum þegar vænt er eptir ab fá aptur á móti annað hagræði
fyrir sig; þetta held eg hafi má ske vakað fyrir nefndinni. Anna'ð
mál er það, hvort menn eiga að gánga inn á þessa uppástúngu, enda
þ6tt hún sýnist líka byggð að einu leyti á tillögum þeirra embættis-
manna, sem s6ttir voru a~ raðum af stjórnarinnar hálfu. Mer getur
ekki litizt Ii það, því eg held notin af ritbobinu verði fyrir Dani
miklu minni en kostnaðurlnn, svo útbobíð yrði a'ð eins útgjöld og
skaði bæbí fyrir Dana þjó~ og íslendínga, og að gánga inn á það,
get eg ekki kallað a'ð væri nokkur vínahét eða sameiníngarstyrk-
ur.
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H. G. Thordersen : Eg get ekki neitað því, a~ eg verð a~ fylla
flokk þeirra, sem eru á móti útboðinu, og það af þeirri ástæðu, a~
það er nú bæði sýnt og sannað, a'ð þessir fiíu !beun, sem Danir
feingi héðan, þó útboðið kæmist á, yrði þeim til lítils gagns, en þessu
landi til mikilla meina, að missa þá burt hððan, þó þeir se nú ekki
fleiri en þetta, þar sem fólksfæð er her svo afar-mikil, og oss brestur
ávallt vínnukrapta, og eg treysti stjórninni því betur til að aðhyllast
ekki þetta útboð, sem hún þegar aður hefir undanþegíð alla íslend-
inga frá landsvarnarskyldunní, sem þó er almenn á öllum í Dan-
mörku sjálfri, og einmitt þessa vegna vona eg staðfastlega, að stjórn-
in fallist ekki heldur á þetta útboð, sem Dönum er víst til svo lítils
sem einkís gagns, en íslandi til mikils ógagns.

G. Brandsson: Hinn heiðraði þingmaður Rángvellínga var á~-
an a~ tala margt um það, hvað danski raðgjafinn mundi vera minn-
íslaus, en þá fór eg nú a~ hugsa margt um það, a~ hinn heiðraði
þingmaður mundi, ef til vill, ekki vera míkíb mlnnisbetrí, því ræða
sú, sem hann flutti núna, var líti~ annað en ítrekun þess, sem her
var talað í gær, vi~ undírbúníngsumræðu máls þessa, og þess vegna
ímynda eg mer, að hann hafi veríð búinn a?J gleyma því. Eg get
ekki skilið, hvernig sumir þingmenn fara a~ ímynda ser, a~ stjórnin
muni aðhyllast 3. atri~i~ í nefndarálitinu, án þess a~ hún um leið
aðhyllist 2. atri'ði~, þvi það getur þó hver maður se~, a?J það liggur
í orðum nefndarálitsins, þó þau kunni ekki a~ vera vógu ljós, að það
er skilyrði fyrir því, a~ ver abhyllumst útboðið, a~ stjórnin fyrst að-
hyllist 2. níðurlagsatriðí nefndarinnar. Þíngi?J getur nú gjört það,
sem því þykir bezt víð eiga í máli þessu, hvernig svo sem nefndin
hefir lítið á það, og það er líka synd a?J segja, að nefndin hafi gyllt
útboðið í angum þíngmanna. Vi~víkjandi uppástringu hins hefðraða
þíngmanns Reykvíkinga skilst mer nú reyndar ekki með henni tekið
fyrir það, a?J útboð kunni einhvern tíma a~ geta átt ser her stað,
því það gæti seinna komið uppástúnga e'ða frumvarp frá stjórninni
til þingsins, til þess það segði álit sitt um það mál. Varauppástúnga
hins heiðraða þíngmanns Rangvellínga fer í líka stefnu, þó hún að
nokkru leyti fari líka í aðra átt, og ætla eg ekki a?J fara um hana
neinum orðum, því um hana hefir á~ur verið talað.

J. Sigurðsson: Eg hugsaði á?Jan, þá sá háttvirti velæruverð-
ugi þingmaður Barðastrandarsýslu stó~ upp á þíngi her a~ tala, hvort
þórarinn Neíjólfsson væri kominn her að túlka menn til vináttu víð
korning sinn, af því hann væri svo göbur ; það er mí einginn her a~
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lasta þenna konúng, sem víð eigum nú, og einginn hygg eg vilji sýna
honum neinn ðvlnskap, Eg hygg víð "iljum allir vera þíngmanninum
samdóma, að víð viljum bæðí vera vinir komings vors og Dana; en þó
einginn Einar þveræíngur se Mr, þá mun samt einhver vera, sem detti
það í hug, að ekki se til vlnnanda, a~ selja blóð sitt og sinna eptir-
komenda fyrir vináttu þessa konúngs, þó hann se göður ; Þ"í þa~ geti
þó skeð, að hann verði ekki eldri en gamall; konúngar verði, eins
og vant er, sumir g(íðir, en sumir illir, en álagan standi, ef hún kemst
á. Eptir ræðu hins háttvirta framsögumanns þá held eg hann hafi
ekki í gær skiIi~ ræðu mína öldúngis rett hann sagði, að eg hefðl
haldið, að allur sá kostnaður, sem flyti af útboð] hinna íslenzku
manna, mundi kastast á Ísland, en eg sagðí ekki evoleíðís; ég aagðl,
a~ ef vi~ samþykktum þessum mannskatti og jatuðum okkur þannig
undir herþjónustuskyldu, þá mundi Dönum þykja víð vera búnir a~
játa okkur undir herflotakostnabinn, og þá mundi sá deilI af kostn-
aðínum, sem okkur bæri að greiða, ekki verða minni en kostnaður
sá, sem stjórnin yrðl að leggja til að ná héðan útboðsmönnunum, og
þá gæti stjórnin gjarnan geínglð a~ því, þó það væri kostnaðarsamt,
þar hún sæi, að frá Íslandi kæmi þó aptur eins mikil inntekt til
herkostnaðar, eins og hún kostaði til að ná þessum mönnum héðan.
Hinn háttvlrtl varaforseti tók það síðast fram í gær "ið undirhún-
Ingsumræðu þessa máls, a~ alla þá annmarka og mótbámr, sem bæbl eg
og aðrir hefðl talið fram á móti útboðinu, hefðí nefndin sjálf í áliti sínu
framfært bæði á Íslands og stjórnarinnar síðu, en samt hafi nefndin
ekki ,'ilja~ raða þínginu til, að afstfnga þessa útboðsskyldu ; en þeg-
ar að nefndin sá nú svo mikla ókostina, að bæðl Dönum og Íslend-
íngum stæðl bæði tjón og kostnaður af uppástúngunnl, fannst mer
fullkomin skylda, bæði nefndarinnar og þingsins, a~ rá~a stjórninni
hreinlega frá áformi þessu, og í þeirri meiníngu taldi eg fram ann-
markana, og hefði einhverjir verið svo kærulítlír vi~ stjórnarhaginn
(sem ekki er líklegt), að þykjast ekki þurfa að vakta fyrir, þó stjórn-
in bakaði ser kostnað með þessu, þá vorn þeir samt, þegar þeir
sáu kostnað, tjón og töpun Íslands víð það, sem Íslendíngar og full-
trúar þjöðar sinnar, skyldugir, eg segi skyldugir til að afstínga þetta
fyrirtæki, og rá~a stjórninni frá því. þetta hefir þó nefndin ekki
gjört. Varaforseti sagðí líka, a~ þegar menn vildi fá rettindi, þá
yrN menn að finna sig í því, a~ leggja fram skyldur. Eg veit
þetta, og eg hygg allir játi það, og ef mönnum stendur til boða,
að geta áunni~ ser ný rettindi eður ávinníngsyon, sem þeir hafa
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aldrei átt tilkall til á~UJ', þá munu menn taka nærri ser a~ hætta
nokkru til með nýrri skyldu. En her er ekki um slíkt að tala, því
þó okkur se lofa~ að fá fjárhag~mál okkar til meðferðar, þá eru
það eingin ný réttindí ; það er okkar forni og helgi rðttur ; það vita
allir, að Íslendingar voru sj;Hfráðir eigna sinna, og voru vel fjár
síns ráðandi, og gátu stjórnað efnum sínum, eins vel og mí er gjört,
og þessi réttíndi höfum við aldrei selt, og hljótum þVÍ að eiga fuIl-
kominn atkvæðisrétt í fjárhagsmáli voru, og stjórnin þarf ekki að
selja okkur hann fyrir afarkosti ; ef hún er rettlát, sem eg efast ekki
um, þá hlýtur blín að gefa okkur þenna rétt, og Danir sjálfir eru
farnir að sj.i það, og minna hana á það. En ef stjórnin er ráng-
lát og vill selja okkur þann rðtt, sem við eigum, þá mun hún
ekki allt í einu verða rettlát, þó vj() förum að gánga undir óvana-
lega og okkur óskylda álögu, og offra henni sonum vorum; hún
getur eins haldið fjárhagnum fyrir okkur fyrir það, ef hún er svo
innrætt, því einatt má beita valdinu við okkur. þær skyldur, sem
menn að fornu hafa geingizt undir við konúng sinn, held eg allir vilji
rækja. Eg held allir Íslendíngar vilji gjalda honum hlýðní og virð-
Ingu, trú og hollustu, skyldur og skatta þá, sem honum vorn heitnir;
þeir voru í fyrstunni lagðir af Íslendínga hálfu á konúngsborð; en
þó hann brúki þá mí til annars, þá er það stjórn hans og fyrir-
komulagi að kenna, en ekki okkur, og þó að því skyldi mí enn
koma, ao við ættum a~ leggja nýtt gjald á konungsborð, þá mundu
menn ekkert verða ófúsir til þess, ef menn gæti komið svo fyrir
fjárhag sínum (og komingur styddi oss til þess), a~ menn sæi, að
landið væri fært um það, Eg hefi 1. a. m. heyrt, a~ í Norvegí,
og af Norðrnönnum vil eg helzt draga okkur dæmi, því af þeirra
bergi erum við brotnir, og undir þeirra stjórnarháttu geingum við,
a~ Norðmenn, segi eg, gjaldi á konúngsborð 80 þúsund rdl., og se
miðað víð fólks tölu, þá er þar 1 milíón manna, það er 20 falt víð
fóJkstölu Íslands, allt svo eptir þeirri reglu ættum víð að leggja á
komingsborð 4000 rdl.; mer ægir þetta ekki svo míkíð, og þykir það
ekki stökkva svo stórt frá amtmönnum vorum til konúngsins, þegar
1 arntmaðnrínn Mrna hefir orðíð í laun á fj6r~a þúsund dali, og
ef stjórn landsins yrði komið svo fyrir, að oss yrði sjálfbjarga, þá
held eg, að það væri annaðhvort, a~ við værum lifandi eða dauðir,
að bæta þessu við, en mannskatt vil eg ekki láta, til að verja
Dani.

G. Einarsson; Þa~ ætlar að sannast her, eins og optar, að
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"hægra se að kenna heílræðin en halda". þíngmaour Mýrasýslu tal-
a~i snörp orð í gær um það, a'6 þíngmenn ættu ekki að benda snei'6yro-
um hver ao öðrum, en nú verður hann sekur í þessu sjálfur, þar
sem hann beinist a~ þingmanni Barðstrendínga með ófögru fornald-
ardæml, og þetta er því ófagrara, sem þfngmaðurínn getur nú ekki
svarað fyrir sig, því þíngsköp vor banna. Eg held, að þíngmaður
Mýramanna se nú a~ sverja sig í kynið, og ætli að verða annar
Egill frá Borg (sjá Bandamannasögu). Þíngma'6ur Barðstrendínga
talaði ljóst og greinilega eptir sannfæríngu sinni, og þó að hún kunni
ao vera nokkuð gagnstæð sannfæríngu þíngmanns Mýramanna, þá á
þfugmaðurinn ekki sök á því. Hvað aoalm,ílio snertir, þlí er eg sömu
meiníngar og í gær, að eg get ekki gefið því máli atkvæði mitt, sem
miðar beinlínis til þess ao gjöra hvorumtveggja skaða, bæði Dön-
um og Íslendíngum, og því mun eg greíða atkvæði með uppdaningu
þingmanns Reykvíkínga.

Framsögumaður : þao hefir verið talað her ruíkíð um það, ao
útboOi'6 mundi verða bæðí Dönum og Íslendíngum til éhagnaðar, en
með því held eg se tekið ol' djúpt í árinni; eg ímynda mer reynd-
ar, ao fyrir Danmörk eða stjórninni mundi naumast standast á kostn-
aður og ábati með útboo þetta, en þar á móti er það að mínu áliti,
þegar á allt er litið, þrátt fyrir öll vandkvæði, hagur fyrir Íslendinga.
Hvernig sem reiknaðar eru skyldur Íslands víð ríkisheiIdina eða til-
lag þess til rfklssjéðsíns, þá hljóta menn, ao minni meiníngu, ao játa,
ao Íslendingar hafa híngað til ekki lagt það til hinna almennu rík-
isþarfa, sem þeim ber að leggja, og það get eg þó ekki skilið að
þeir geti verið lausir víð, því þar sem eru réttindi, þar verour einn-
ig að vera skylda, eins og eg hefi áður tekið fram, en ef þíngíð
geingist undir útboð þetta, sem her ræðir um, þá yrðí það æðhuik-
io tillag af Íslendínga hálfu til hinna almennu ríkisþarfa, og að því
leyti álít eg það hag fyrir landið í sjálfu ser ao gánga að útboðinu,
Mer skildist á hinum heíðraða þíngmanni Mýramanna, ilO honum
þætti ekki svo mikið, þó landið borgaði sinn skerf til almennra rík-
isútgjalda; en ef krafan yrði mjög há, yrði hún eptir fólksfjölda t.
a. m. 90000 rdI., eins og eg minntist á í gær, þá ímynda eg mer, ao
þau titlát hlyti að verða landinu mjög tilfinnanleg. Sami hoíðraði
þíngmaður sagbí áðan, ao það, sem Norðmenn gyldi til kontingsborðs,
væri 80,000 rdl., en það mun vera miklu meira, eða ao minnsta
kosti 80,000 spesíur. þao hefir valdio mlsskllníngl, sem eg sagði
um orOio "nokkur" í uppasuingu hins hefðraða þíngmanns Reykvík-
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inga, og skal eg því leitast víð a~ skýra þa~ betur. Upp.íaningan
hljóðar svo: "a~ þínglð rác>i frá, að nokkur útboðsskylda til hins
konúnglega herflota verði lögð á Ísland að svo komnu". þetta er
mikið sterk neltun, því það er eins og sagt væri, að eingin útbo~s-
skylda, hver helzt sem væri, hvers eðli" sem væri, mætti verða á
lögð, en það svar á her alls ekki víð ; a~ minnsta kosti eru þetta
hörð orð og miður heppilega valin í svari þíngsins til stjórnarinnar
upp á þá beina og einfalda spurníngu, hvort Íslendingar vilja að-
hyllast útboð það til flotans, sem stjórnin hefir stúnglð upp á, eða
ekki. Hinn heiðraði þingmaður Rangvellfnga bar það fram, að það
væri mjög óhaganlegt, að þeir útboðuðu yrði ofan úr sveitum, og
eg ber ekki á móti því, að svo kynni að vera, en ef ekki væri
annað móti útboðinu en þess konar astæður, þá mundi auðvelt a~
koma því Í lag, þegar frumvarp kæmi frá stjórninni víðvíkjandi út-
boðinu, og haga þYÍ þá svo til, að útboðið ætti ser að eins stað í
heru~unum vi~ sjavarsfðuna. Eg get ekki betur se~, en raðherrann
hafi sett þetta tvennt í samband þannig, að útboM~ væri nokkurs
konar skilyrði fyrir því, a~ þíngtnu veittist ályktunarvald i fjárhags-
málum landsins, þó stjórnin hafi enn ekki treyst ser til að leggja
frumvarp fyrir þíngið þessu viðvíkjandt, heldur hefir hún að eins
spurt, hvort þíngið vilji ö~last ráðgjafarvald í fj;írhagsmálum lands-
ins, og um lelð Í sambandi þar vil'l hefir stjórnin spurt a~ þVÍ, hvort
þíngið vilji aðhyllast útboð til flotans, eða ekki, og þá virðíst það
liggja nærri, að meiningin se, að ef þíngi~ g,íngi al'l útboðinu, muni
þal'l öðlast ályktanda vald hvað tekju- og útgjaldaáætlun Íslands
snertir. Að öðru leyti er eg á sama máli og hinn hæstvirti kon-
úngsfulltrúi hefir ljóslega tekið fram, nefnilega, að ef þíngil'l ekki
fellst á 3. atril'lil'l, þá muni stjórnin verða mjög ófús á að veita hið
rýmra vald í fjárhagsmálum, sem beðið er um í uppaatdngunnl B
á atkvæðaskrannt.

H. Kr. Friðriksson: Eg ætlaði reyndar ekki að standa upp í dag
til al'l ræða um þetta mál, því eg heit, að eg hefði komið með ljós-
ar og greinilegar ástæl'lnr á móti útboðinu í gær, og a~ minnsta kosti
voru þær eins vel sannfærandi, eins og ástæður hins hæstvirta kon-
úngsfulltrúa og framsögu manns með útboðinu eru í dag; mer kom
ekki annað til hugar áðan, en a~ atkvæðaskraín hins háttvirta fram-
sögumanns væri svo dæmalaust illa prentuð, að það vantaði allan
seinni hlutann af uppasrdngu minni undir staflið 0; hann játal'li þó
síðar, að þar stæði ))al'l sm komnu". Hugsun mín er með öllu hin
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sama og hún hefir verið um þetta útboð, að það se alls ekkí kom-
inn tími til a'tl gánga a'tl því; því a'tl ritboð til flotans getur ekki
álitizt nema a'tl eins einn hluti ritgjaldanna til hinna almennu ríkis-
þarfa, og á það alls ekki víð, a'tl slíta það þannig út úr heildinni,
eða málinu um tillögur Íslendinga til allra almennra ríkisþarfa. Her
er heldur ekki gjört neitt boð, sem kæmi á móti ritbobsskyldunni ;
því a'tl ríkisþíng Dana hefir ekki ætlazt til, a'tl Íslendíngar feingi
vald á fjárhagsmálum sínum með neinu skilyrði, heldur hefir ríkis-
þíngíð óska 'tl eptir og áliti'tl nauðsynlegt, a'tl Íslendingar feingi þetta
vald, og það skílyrbíelaust með öllu. Hinn háttvirti framsögumaðU!'
gat þess, a'tl Dönum væri rítboð þetta til eingra hagsmuna, heldur
væri það Íslendíngum einum í hag, en þetta er nú reyndar of há-
fleygt til þess, a'tl eg geti skilið það, og hver skyldi sá hagnaður
vera, sem Íslendíngum stæði af útboði þessu? Er það sá hagnaður,
a'tl með ritbobinu flí Íslendíngar rétt, og ekki einúngis rétt, heldur
einnig skyldu, til að gjalda til allra almennra ríkisþarfa ? og ef það
gjald, sem Íslendíngar ætti að láta til rfkísþarfa, væri 90,000 ríkis-
dala, þá þætti mer fróðlegt að vita, hvers 11 mikið Íslendíngar á hinn
bóginn abataðlst á útboði þessu, en það hefir hinn heíðraðí fram-
sögumaður ekki sýnt fram á enn þá. Eg tek það her upp aptur,
sem eg hefi á'ður sagt, að ef Íslendingar gángast undir útboðíð, þá
skuldbinda þeir sig um leið til a'ð gjalda til allra almennra ríklsþarfa
og það skllyrðíslaust. Ef Danir og Íslendingar eru vinir og eiga að
vera vinir, og það álít eg fyrir mitt leyti að se, og vona eptir a'tl
se, þá vil eg í þessu máli fylgja reglu þeirri, sem hinn háttvirti
framsögumaður hefir sjálfur teki'ð fram her á þínginu nýlega i öðru
máli, að þar sem vinir ættist víð, þar ætti hvorir a'tl segja öðrum
"ilja sinn blátt áfram og vafníngalaust, og svo ætti þfngíð a'tl gjöra
her í þessu útbo'bsmáli. Eg verð því a~, halda fast við uppastúngu
mína, og þótt hinum háttvirta framsögumanni þyki hiin harðorð,
og hrin se kölluð óhöndugleg, og þótt hinum háttvirta framsögu-
manni þyki orðin óti1hlý'bileg og varla takandi í munn ser, þá get
eg nú ekki sell það neitt í uppastúngunnl, er verðskuldi slíkan dóm,
heldur finnst mer hún orðuð beint og blátt áfram, og eg ímynda
mer, a'tl einginn hinna heiðruðu þíngmanna þyki sá ókostur lí orðum
hennar, að hún þess vegna se eigi takandi.

Jón Guðmundsson: Eg hefi heyrt, að mönnum geðjast vel
a'tl breytingaratkvæði hins heíðraða varaþíngmanns Reykjavíkur, og
þu'ð er honum víst meira vert en breytíngaratkvæðið sjálft. Eu

631



verst er víð þetta breytíngaratkvæN, að her liggur ekki fyrir a~ tala
um, hvort nokkurt útbo~ skuli verða, heldur er það sérstaklegt út-
boð, eða einúngis ein grein af útboðsskyldunnl, sem her er spurs-
málíb um, nefnilega útboð til herflotans, þessi serstaka grein útboðs-
ins, er eínúngls her gjöro að álitsmáIi frá stjórninni, svo hafi hann
ætlað að fara leingra, þá skil eg ekki hans ljósu ástæður, þær er hann
þóttist hafa tekið fram við undlrbúníngsumræðuna, því eptir hans

uppástúngu, eins og hún her liggur fyrir, vill hann taka fyrir ön
möguleg útboð, og aftaka þau; en eg veit nú ekki, hvers konar út-
boð það eru, sem hann meinar til. Þa~ er sannarlega ekki af neinu
kappi eða þráa, að eg held fram með nefndinni í ýmsum atriðum.
Ef þínglð ekki vill hara þetta útboð stjórnarinnar, þá er ekki annað
en að fella uppástúngu nefndarinnar undir sta flm D; og meini ekki
uppást. e til annara ritboða , þá er sú uppasníuga óþörf, því að
greíða atkvæði með e, væri þá eitt og híð sama sem að grelða at-
kvæði móti D; en eigi stafl. e ao yfirgrípa meira, þ. e. öll möguleg
útboð, og ef þíngíð þannig vilji fara leingra, en álitsskjal stjórnar-
innar fer fram á, þá get eg ekki seo, að þíngio hafi rett til þess; þíng-
io getur einúngis greitt atkvæði nm það, sem liggur fyrir, en ekki
annað, Eg er nú búinn að sjá fyrir, hver afdrif útboðsíns muni vero a,
og það værl því hið sama sem ao höggva í stein, að mæla því nokk-
uð til bóta. Vi~víkjandi ræðu hins heíðraða þíngmanns Mýramanna,
vll eg geta þess, að hann er á sömu stefnu og þíngmaður Reykvík-
inga; hann vill hafa ótöluleg réttíndí, en engar skyldur vill hann
láta koma í móti; en það er sitt hvað og hefir leingi verlð, að eiqa
riHt á því eða því, og a~ geta átt víst að ná retti sínum, án þess að
iiiaka til í neinu; eg fyrir mitt leyti hefi ekki komíst upp á það um
dagana, að fá allt og þurfa þó ekkert að leggja í sölurnar. Í öðru
orðlnu gjörir hann stjórninni þær gersaklr, ao ef þetta ritboð ekki se
beinlínis afteki~ af þínginu, þá muni hún þó yfir háls og höfuð troða
því upp á menn, án þess neinn maður her geti komlð fyrir sig orði
eða eiðí, en aptur á hinn bóginn ætlar hann stjórninni a~ líta á rett-
indi vor, víðurkenna þau fyllilega, og veita oss þau beint eptir því
sem ver krefjumst þeirra; þetta finnst mer ekki vera sem bezt sam-
fara, ao ætla sömu stjórninni á annan bóginn hina mestu harbneskju
víð oss, óbilgirni og rángsleitni, en á hinn bóginn hina mestu rétt-
sýni, sanngirni og mildi, eptir því sem fremst getur hugsazt. Þa~
er mí orOio helzt til margrætt um mannmíssínn, sem fljóti af þessu
Mhooi. Eg get nú ekki seo, ao það si'! annað en missir 40 manna
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á ári í ein 3 ár, eður alls 120 manna í eitt skipti fyrir ön; ef 40
manns fara einu sinni Í sjóinn eður týnast á annan hátt, þá getur
einginn sagt, a~ þetta se 40 manna missir árlega; og þó eg 1. d.
missi 40 - 50 fjár úr pest eður ö'ðrum vanhöld um eitt aríð , get
eg með eingu móti tali~ mer þetta árlegan missi, heldur einn missi
40 - 50 fjár Í eitt skipti fyrir öll, sem eg á hægt með a~ bæta mer
á fáum árum og vera búinn að koma upp jafnmörgu fe því, sem eg
átti fyrir missinn. A~ þeim 3 árum liðnum, sem fyrstu útboðín gánga
her yfir, þá koma á hverju ári 40 aptur í sta~ þeirra 40, sem fara;
þVÍ nefndin hefir gert beina uppastúngu um, a'ð þeir allir, sem fyrir
útboðinu verða, skuli verða fluttir híngað og leystir her á landi iir
herþjónustunni, þegar 3 ára tíminn er á enda. Sumir ímynda ser,
að þessir menn, þegar þeir se orðnir vanir Í útlöndum, muni sækja
þangað aptur og una iIIa víð her að vera, en svona getur veríð um
marga aðra, sem utan lands hafa "eri'ð,og eg se ekki tiltækilegt, að
binda svo hvorki þá útbobnu ne aðra, að þeim hljóti ekki að vera
frj.ílst a'ð vera, hvar þeir vilja.

Forseti: Eg get ekki verið samdóma hinum háttvirta varafor-
seta Í því, að það se nóg a~ fella uppástúngur nefndarinnar undir
staflíð D, því það væri híð sama sem að láta allt malíð falla þegj-
andi niður, og á þann hátt yrðí þessu spursmall stjórnarinnar ösvar-
að af þíngslns hálfu, ef e væri úr fellt eða kæmi ekki til atkvæða;
því uppástúngan C miðar einmitt til þess, a'ð þínglð skuli svara á

,þann hátt, að rá'ða frá útboðinu. En það er annað mál, ef mönnum
þykir orðið "nokkur« í C of þverlega orðað, eða svo sem reiðulega, þá
mætti vel grelða atkvæði Ulll uppástúnguna Í tvennu lagi, og mætti
þá greiða serstaklega atkvæði um orðið "nokkur", svo það geti fall-
iú úr, ef þíngi~ vildi.

P. Petursson: Hinn háttvírtí forseti hefir mí teklð af mer ó-
makíð, að segja það, sem eg ætlaði mer. Einúngis vil eg bæta því
vi~, að hefðl nefndin öldúngis rá'ði'ð fní útboðinu, þá hefðí hún kom-
izt að harðarl niðurstöðu heldur en breytíngaratkv. littr. C., því það
ræður einúngis frá ritboðinu "a'ð svo komnu".

Jón Guðmundsson: Eg verð að leyfa mer þá athugasemd með
tilliti til formsins, a~ í umræðunum um hvaða mál sem er verð eg
og aðrir að fara eptir því, hvernig atkvæðaskréín er orðuð, eins og
hún liggur fyrir, en ekki eptir því, hvernig henni kann að verða
breytt eptir lí.

Konúngsfullt1'Úi: Á'ður en umræðurnar um þetta mál hætta,
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vil eg g)ora eina litla athugasemd vi~ nefndarálitið. Í því stendur
á einum stað : "a~ útboðsskyldan hvíli á öllum undanþágulaust, en
hverjum heimilt að setja mann fyrir sig". þessar ákvar~anir, sem
ekki eru teknar inn í uppástúngurnar, eru svo efasamar og athuga-
verðar, a~ eg vildi óska, a~ þær kæmi ekki inn í alítsskjallð til kon~
úngs, ef þíngíð skyldi fallast á uppástúngu nefndarinnar.

Framsögumaður : Þa~, sem hinn hæstvirti konúngsfulltrúi gat
um áhrærandi undanþágur frá ritboðsskyldunní og rett manna a~
setja annan fyrir sig, er elnúngís tilgreint í nefudarálítlnu, en ekki'
komíð fram í upp.ísninguatríðunum, og fellst eg öldúngis á, að það
falli burt í álitsskjalinu til konúngs, ef þínglð skyldi fallast á út-
hoðíð. Þíngll1a~ur Reykjavíkur heyrðíst mer vera fús á, að vér Ís-
lendíngar greiddum eins og hinir ríkishlutarnir eptir tiltölu, og yrði
það, ef þess yrði krafizt, eptir fólksfjölda her um bil 90,000 rdI.
(H. Kr. Friðriksson: Nei I). þa~ er mí míklð gott að heyra slíka
víðurkenníngu, en eg er fyrir mitt leyti á því, a~ oss væri ómögu-
legt a~ leggja til neitt, sem nálgaðlst því, og af því þó í öllu falli
verður a~ gánga út frá því, að landið greiði ei það till ag, sem því
mundi bera al') réttu lagi, en sem landinu mundi samt verða þúng-
bært að greíba í peníngum, þá finnst mer ástæða til a~ kjósa það,
sem þó eptir öllum krmgumstæðum er hægra, nefnilega að leggja til
nokkra menn til herskipaflotans.

Á. Einarsson: Eptir þVÍ sem mer skildust orð hins helöraða
framsögumanns, sagði hann, a~ varaþingmaður Reykvíkínga hafi
geíngið inn á útgjöldin til almennra ríkisþarfa fyrir Ísland að upp-
hæð 90,000 rd., en þótt einstakur þfngmaður hefði hreift atríðí þessu,
í sambandi ,-i~ önnur atribi í málinu, þá talar hann ekki fyrir allt
landið, og því mótmæli eg, að nokkur skuldbindandi þýðíng se Wg~ í
þessi orð hans, sem ekki heldur koma til atkvæða, það er annar" skrítið,
hvernig framsögumaður skoðar þetta gjald; það er eins og hann ætli
a~ taka jafnan nefskatt af Íslendingum í þetta gjald, eins og af Dön-
um; en eg held, a~ ef til þessa kæmi, mundi, ef til vill, réttara a~
fara eptir tekjum hvers rfkíshluta, en fólksfjölda. Eg ætla nú ekki
að svara hinum heíðraba framsögumanni mörgu um það, hvernig
læknar gæti verið ,í þremur útboðsþíngurn, því eg hefi sýnt fram á
það á~\ll'; en vil þó geta þess, að eg er vengóður um, að læknirinn
í ÞOf3kafjar~arþíngi yrði orðíun Iíkamalðttarl en núna, þegar íaríð
verður a~ bal da ritboðsþíngtn í hinu víðlenda umdæmi hans. Hvað
því viðvíkur, er hinn hátt virti konúngsfulltrúi hélt, a'b ver mundum
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f,i betri tijómenn til kaupskipa, þegar þessir menn væri orðnír æfðir
á flotanum; þá hefi eg aldrei heyrt, hvort það skuli vera sjó-
mannaskóli á herskipum þeim, er hinir útboðnu ÍSlendingar væri á,
til að kenna þeim sjémannafræðí, svo ef eg hefi farið villt í þessu
í gær, þá er þa~ af fákænsku. Hinn háttvirti varaforseti segir,
a~ ver getum ekki bundíð þá til að vera her, sem ekki vilja það,
þegar þeir væri lausir af herþjónustunni, og held eg það se rett; en
ef mig minnir rett, þá átti þó a~ leggjast þess konar band á vissa
menn her um daginn, með uppástúngu til þíngsins. Þa~ er vissu-
lega undarlegur reikníngur, sem nefndin hefir um þenna mannmíssl,
sem verður vi~ útboN~; það lítur svo út, sem hún enn ekki geti
talið til 120; henni ferst mí eins og ef smaIinn segN,: "mig vantar
30 ær, en nú hefi eg aptur fundið 5, og á meðan hefi eg misst 5
ær, þ.i vantar mig samt ekki nema 25 í allt". þetta er skrítin
reíkníngsaðferð.

Forseti: Eg hefi gjört mer þa~ a~ reglu, a~ taka ekki þátt í
þíngræðum að því leyti sem efni malanna víðvíkur , en mer þykir
þetta mál í mörgum greinum svo mikils varðanda, a~ eg held eg
veiði a~ neyta þess leyfis, sem mer er veitt í alþíngístílskípunlnní,
til að fara um þa~ nokkrum orðum. Eg hefi verið einn af þeim,
og er enn - það vita allir, -- sem hafa ;íliti~, að miklir kraptar
lægi fólgnir í þessu landi og í þessari þjó~; eg hefi verið einn af
þeim, og er enn, sem álít, a~ Íslendingar se eigi svo ónýtir, að þeir
se til einkís færir, eigi heldur SYO fráhverfir öllu nýju, að þeir fáist
eigi til a~ taka eptir neinu, eða taka ser fram i neinu; mer hefir
opt þótt þeir helzt til fljótir lÍ ser til a~ taka upp margar nýjúngar,
sem þeir hafa veríb taldir á, þar Rem eg hefði heldur kosið að þeir
hefðí haldi<> fastara víð hið gamla. Eg er sannfærður um, að Ís-
lendíngar bæði geti vaknað og muni vakna, þegar þeim er gefið tæki-
færi til þess; það getur líka verið, að það fari eins fyrir Íslending-
um eins og í sögunum stendur, að þegar svefnþorníð verður hrísst
úr hári þeim, þá vakni þeir, og vakni til góðs. En til þess a~
nokkurt líf og fjör geti færzt í þjó~ vora, þá þarf hrin fyrst og fremst
að fá að ráða fe sinu, því eins og hver einstakur maður er ahugalaus,
sem ekki er fjár síns raðandí, svo er því og varið með hverja þjó~; þess
vegna hefir mer jafnan þótt það undarlegt, að stjórn vor skuli aldrei
hafa víljað samþykkja að gefa oss nein fjárhagsrá~, þar sem þ6 aðrar
þjöðir, t. d. Einglendíngar, einhver hin voldugasta þjó~ í heimi, veita
sðrhverri, jafnvel hinni aumustu, nýlendu sinni fjárforrá~ í hendur,
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og borga þó sjálfir embættismönnum stjórnarinnar í nýlendunum,
auk þess sem þeir sjálfsagt kosta allan her og flota, sem þeir hafa
þar til að verja og gæta hagsmuna nýlendanna ; mer hefir þótt það
undarlegt, að stjórnin svarar oss í þessu máli jafnan á tvo vegu,
því ef ver bjóðumst til að bera oss sjálfa og bjöðnm framlag, þá
segir hún: "þa~ er ekki til neins að veita ykkur fjárhagsrá\), þíð
getíð ekki borið ykkur sj rilfir" ; en ef ver biðjum um fe til þess,
sem ver þurfum með hjll þessum fjárhaldsmanni vorum, stjdrnlnní,
þá segir hún: "komi~ með fe'/)! þi\) fái~ það ekki, því þm hafið
ekkí vísað á fe~ til þess". þetta sjá nri allir a\) er hvað á móti
ö\')ru; hún leyfir oss ekki a\) bera oss sjálfa, þegar ver viljum, en
segir oss að "ísa á fe, sem hrin hefir í sínum höndum, en ekki ver.
Sama ösamkvæmni kemur fram við Ísland í ö~rum greinum; það
er ekki tekið inn í komingsrfldð og heldur ekki í alríkfð, og ekki
er það heldur beinlínis nýlenda. þó er auðvítað , a\) það verður
annaðhvort a~ vera sðrstakur landshluti, eða ríkis hluti, eður þá ný-
lenda. En nú eru Danir sjálfir, þeir sem eru fyrir utan stjórnina,
farnir að sjá, að svo má eigi leingi standa; þeir fá a~ sjá á hverju
an, að eptir reikníngunum á að vera skotlð til Íslands 20,000 rdl.,
eða stundum 25,000 rdl., og jafnvel er farlð a~ bregða fyrir 30,000
rdI. á ári; því þetta er allt af að hækka. þá er von, þótt þeir
spyrji: "er Ísland sannarlega svo bágstatt, að það þurfi þessa styrks
við, og geti ekkl borið sig betur ?" og þegar þeir nú enn fremur
sj,í, a~ tíllaglð er einlægt a\) vaxa, þá hafa þeir tjá~ sig fúsa að
leggja til um sinn, en ekki framar. Ríklsþínglð hefir nú tvisvar
sinnum haft fj,irmál Íslands til meðferðar, 1856 og 1857. Fyrra
sklptíð stakk fjárhagsnefndin upp á því, að Ísland feingi fjlírhagsrá~
sín, en gat þess nm leið, a\) það væri sanngjarnt, að Í~lendíngar
tæki meiri þ,ítt í almennum rfklsþörfum, t. a. m. sem tekið var til
dæmis, að leggja nokkra menn til flotans, og hreífbí nefndin þá um
leið, a\) Danmörk kynni að skjóta tiltekinni upphæð til styrktar
víð Ísland ii ári, að minnsta kosti fyrst um sinn. Raðgjaflnn
kvaðst skyldu hugsa eptir þessu og taka það til greina. Nú
kom ríkleþfnglð aptur saman, og enn lýsti fjárhagsnefndin, að ser
þætti nauðsynlegt, að Í8land feingi Jjarhagsréð sín, og a~ skjóta
ætti heldur fe til um hríð, ef þyrfti, en gat þá alls ekki um nokk-
urt tillag af Íslands hálfu til almennra ríkisþarfa, hvorki til flot-
ans eða nokkurs annars; síðan skoruðu menn á rá'bgjafann a\) segja,
hva\) gjiirt hefðí verið í þessu frá því í fyrra. Ráðgjafínn svaraði
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þlí her um bil á þessa leíð : "alþíngi hefir ekki verið haldið í sum-
ar, en eg hefi skrifazt á um þetta mál víð embættismenn á Íslandi;
en alþíng verður að sumri, og er eg nú að semja frumvarp um
þetta til þíngsíns". En nú er ekkert frumvarp komið til alþíngis,
heldur er mál þetta lagt fyrir sem álitsmál. og þa~ með útboðsmál-
inu knýttu þar við. Petta þykir mer því undarlegra, a~ raðgjafinn
skuli hafa rá~ið komingi til, að spyrja að eins, sem hann sjálfur
hefir lofað frumvarpi, og sagt ríkisþínginu frá, að hann væri að búa
það til. Með þessu móti er mállð dregið í tvö ár að nauðsynjalausu
og á móti vilja rfklsþíngsíns ; og af því að serhver dráttur á þessu
máli er dráttur II a'ð velta oss Íslendíngum mittritleg rðttlndt vor, þá
er mer óskiljanlegt, hvernig stjórnin ein geti felngið af Sef a~ veita
þessu máli slíka mótstöðu, eptir að svo lítur lít sem flestir aðrir se
orðnir sannfærðir um, hvernig því se réttilega hagað. Mer sýnist,
að stjórninni sjálfri megi vera það skiljanlegt, eins og öðrum, að
það se hagnaður eigi minni fyrir Danmörk en oss, ef landið hefði
sjálft fjárrá~ sín.

Þa~ er nú ekki nauðsyn á, að fara út í skuldaskipti Íslands og
Danmerkur; en eg vil þó fara um þau fáum orðum, því mer þótti
hinn hattvírt] framsögumaður fara um þetta efni nokkuð sterkum
orðum, og að minni ætlun ekki alls kostar sönnuðum, þar sem hann
var a~ tiltaka, að land þetta ætti að gjalda 90,000 rdl. til almennra
ríkisþarfa. það er nú kunnugt, og hinn háttvirti framsögumaður
veit það eins vel og eg, að tekjur af einum laudshluta geta verið
með tvennu móti, þær geta verið beinlínis eða óbeinlínis, og sá, sem
geldur óbeinlínis, getur goldið eins mikið, og jafnvel miklu meira
en hinn, sem greiðir beinlínis tillag sitt. Íslandi hefir nú aldrei
verið ofþýngt með beinlínis sköttum, það játa eg fullkomlega, en því
hefir verið fram yfir allt hóf ofþýngt með óbeinlínis álögum, einkum
með verzlunlnni. það er nú hálf þrlðja öld síðan að verzlunin á
Íslandi komst alveg í hendur einstökum mönnum í öðrum ríkishluta,
í Danmörku, og kaupskrár eða taxtar voru settir á alla innlenda og
útlenda vöru, Ef menn bera saman verðlag það, sem á~ur var, við
það, sem það varð eptir þessum töxtum, þá var öll innlend "ara
þar með felld um 200 %, en útlend vara, þegar á allt er lítlð, færð
fram um 150 - 400 % fram yfir það sem á~ur nr; éhagnaður Ís-
lendínga í veralunarvíðskípnun við Dani, verður því frá 350 % til
600 %, og það sjá þó allir, að þetta er oss híð sama eins og að
jafnhár tollur hefði verið lagður á verslunina, auk allra annara ó-
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kosta, sem leiddi af versluninni, er eg vil ekki taka fram í þetta
sinn. Eg vil einúngis nefna það til, að í taxtanum er öll landvara
felld 40 - 60 % meira en sjóvaran, og þessi breytíng á verðlaginu
hefir öldúngis dregið menn frá landbúnaðinum að sjónum, svo al)
héðan er sprottin hin mikla apturför og eyðíleggfng alls landbúnaðar
vors. Þegar verzlunarokíð hafði nú legíð á oss meir en hálfa aðra
öld, þá var landbúnaðurinn og allt landlð orðlð svo gjörsamlega
eyðilagt, að stjórnin varð í fullri alvöru að leita álits embættismann-
anna her II landi um, hvað mundi kosta að flytja þær fiíu bræður,
sem eptir Iífbu, burt af landinu, því menn álitu, að her væri ekkert
víð að gjöra, landið væri óbyggilegt , og allt af að eyNleggjast.
Landið var þannig alla jafna að þokast nær og nær gjörvallri auðn
fram a~ 1786, þá er komíngsverzlunin var af tekin. Eptirgjald það,
sem beinlínis var goldið af verzlunluuí og kom inn í ríkis5jó~inn,
var ýmislegt, en það var opt um 20,000 rdl., það er 20,000 spesfur
á ári, og er þó ótalið, hve miklu dýrari peningar voru þá en þeir
eru nú. Eg skal nú ekki reyna að ákveða, hve stóra kröfu einn
landshluti getur haft, sem er þannig svo að segja kastabur undir
fætur hinum, eða, sem verra er, einstaka mönnum í öðrum landshluta
um heilar aldir; því þessi krafa er ómetanleg. Eg skal ekki heldur
leitast við a~ sýna, hversu mikinn ábata Danmörk hafi haft á verzl-
uninni vi~ oss, því eg er sannfærður um, a'ð hann verður ekki met-
inn; en eg skal einúngis geta þess, að 1815, þegar fyrst var talað
um, a~ láta verzlunina lausa víð allar þjöðlr, þá kom einn kaup-
maður fram, og taldi ábata þann, er Danmörk hefði ar versluninni,
ekki minna en 200,000 speslur á ári. Eg skal nú ekki skera úr
því, hvort þessi reíkníngur se réttur, enda þótt menn hafi fulla á-
stæðu til að halda það, Því höfundurinn þekkti manna bezt til allrar
verzlunar her á landi, og a'ð minnsta kosti mun reikníngur þessi
hafa veríð orsök til þess, að verzlunin var látin laus með þeim kjör-
um, sem ekki voru aðgeíngíleg fyrir nokkurn utanríkismann. Danir
hafa nú enn töluverðan hagnað af verzluninni, af því hún hefir veríð
bundin svo leingi; en land vort mun seint eða jafnvel aldrei fá víð-
rétt halla þann, er það hefir beðið af verzlunínní ; þess vegna mundum
'-er eiga ab minnsta kosti mikla sanngimiskröfu til Danmerkur, ef
réttír reikníngar ætti a'ð ganga yfir vor á millum. En þó krefjumst
ver nú eigi annars en þess, sem báðum má vera íhag, a'b Danmörk
leyfi oss a'b standa straum af oss sjálfir og hætti að fara með oss
sem ny1endu. 1831 var því fyrst hreíft, að Ísland skyldi bera sig
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sjálft, og þa~ hefir veríð tekið opt fram síðan , en þó er haldið á-
fram a~ telja oss með nýlendu, og það síðast í fyrra í samníngín-
um við Holland. Ef ver nú erum nýlenda Danmerkur, eða meðan
ver erum taldir svo, þá lelðir það af sjálfu ser, a~ einginn réttur
er til a~ fara út í reiknínga við oss um tillögur til almennra ríkis-
þarfa. Skyldur og réttlndí hljóta í því efni að fylgjast að, og það
er sjálfu ser méthverft, a~ heimta þar tillögur, sem ekkert kemur í
móti. þetta er eg viss um að hver sanngjarn danskur maður jatar,
eins og hitt, að Íi:iland hefir hina fullkomnustu sanngirniskröfu til ab
fá styrk frá Danmörku, þó :í þyrfti að halda, meðan það væri að
koma fjárhag sínum í lag.

En ef nú reikningar Íslands og Danmerkur værl aðgrelndlr, þá
se eg þó ekki betur, auk sanngirnlskröfunnar, sem eg nefndi, en a~
allar reikníngskröfur vorar til rfkissjéðslns stæði a~ ö~ru leyti óhagg-
aðar fyrir því. Þa~ yrði of lángt mál a~ þessu sinni, a~ fara ná-
kvæmlega út í þetta, og þab er heldur eingin naubsyn ; en þess verð
eg þó að geta, að Íslandi geta þeir 25,000 rdl. eingan veginn reikn-
azt til skuldar, sem nú er tallð, því þar í móti getum ver talil) skóla-
góssin, sem runnin eru inn í ríkissjöðínn mót þeirri skuldbindíng al)
sjá fyrir skólanum, og voru þau góss fullkomlega 16 -- 20,000 rdl.
virði í árlegri leigu eptir miveranda verðlagi. þessi góss, eða and-
virði þeirra er nú hvergi reiknað meðal tekj anna í ríkisreikníngun-
um, þó talin se ein 16000 rdl. til útgjalda handa skólanum. þá
eru í öðru lagi þjóbjarMrnar; meðan þær eru óseldar, eru tekjurnar
af þeim relknaðar Íslandi, en undir eins og þær eru seldar, sest
ekkert eptir, hvorki höfuðstdll ne leiga, heldur er þeirra al) eingu
getil). þessir reikníngar hljóta al) koma til greina eins fyrir því,
þótt fjárhagurinn s~ aðskilinn, og krafan til þeirra er svo sanngjörn
og svo ljós, a~ eg er viss um, a~ hver danskur maður hlýtur a~ sjá
það og víðurkenna.

þab hefir verið talað um sambandið á milli fjárhagsins og út-
boðsins í álitsmálinu ; en mer virðíst þessi tvö atríbí fremur vera
sett þar saman af hendíngu, heldur en af því, a~ þau eigi í raun
og veru saman, svo eg er nefndinni samþykkur í því, al) þal) se
ekkert eðlilegt samband þar á milli; eg get heldur ekki skllíð, ab
ver eigum ab taka þeim kostum, al) kaupa af öðrum það, sem er í
þeirra eigin hag ab láta; þVÍ al) því leingur sem ver eigum fjárhag
saman vil) Danmörku, því meiri skaði, því meiri kostnaður er það
fyrir Danmörk sjálfa, sem hún ser aldrei fyrir endann á; en því fyr
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sem fjárhagurinn er aðgreindur, því fyr getur Ísland borið sig sjálft;
eg get því ekki betur se~, en Ddnurn mætti vera það kærast af öllu,
að verða lausir vi~ fjárhaldi~ fyrir oss. En þá fyrst, þegar rðtt-
índin koma, kemur skyldan, og eg er alls kostar á þeirra máli,
sem eingum skyldum vilja játa, meðan rettindi ekki fást. Eg vil
því lýsa því yfir, að þótt útboðið falli her á þíngí , þá er það
ekki af því, að ver viljum skorast undan skyldu vorri, þegar ver fá-
um samsvarandi réttindi í móti, heldur af hinu, að vér viljum ekki
játast undir skyldur án rðttínda. Hvað nú annari! útboðið sjálft snert-
ir, þ/í finnst mer margt í þeirri uppástúngu mjög óvíbkunnaulegt,
og byggt á rángri undírstöbu, þó eg að öðru leyti sjái lÍ nefndará-
litinu, að hinir háttvirtu nefndarmenn hafa gjört ser mestu alú~ til
a't, reyna a~ koma lagi á. Þa~ er auðsjáanlega byggt ;í þeirri skoð-
un, a~ allir Íslendíngar se sjómenn; en þa'ð er þó eingan veginn svo;
þeir eru lángtum fleiri sveltamenn. og her er margur maður, sem
aldrei hefir á æfi sinni se~ sjó. Þegar ml á að taka til útboðsins
af öllu landinu, þá mundu menn hitta marga öldúngis óhæfa til flot-
ans; alstabar erlendis eru og ekki aðrir menn teknir til hans en þeir,
sem lifa og upp alast \'Í~ sjó, eða ætlaðir eru til sjávaratvinnu ; verð
eg því að segja, aa útboðið se að þessu leyti byggt á énattrirlegum
grundvelli, og þar að auki mjög skaðlegum, því það heldur fram
hinu forna háskalega háttalagi stjórnarinnar, að lokka menn frá
sveitinni og landbúnaðinum. Þa~ undrar mig, fi~ nefndin, sem þó
hefir tínt til svo marga annmarka og vandkvæði við útboðið, skuli
hafa gleymt þessu merkilega atribí. þá er það og næsta óhentugt,
að þessir Íslendíngar skuli allir fara út úr landinu, án þess ab það
se se~ neitt fyrir því, a~ þeir geti verið til varnar fyrir landið, því
ekki verja þeir Ísland, meðan þeir eru í Danmörku, og ekki getum
ver heldur ráN~ því, eða verið vissir um, að stjórnin gæti þess sem
fastrar skyldu, a~ senda híngað herskip til a~ verja oss, þó ver
sendum til Danmerkur ekki einúngis 40 manns, heldur reyndar eptir
mínum reikníngi gefum út 120 manns á ári. Þa~ sýndist vera miklu
eðlilegra, a'ð hafa varnarskyldu her á landi, líkt og enn er á Borgund-
arhólmi; þeir hafa þar sitt eigið li~ og heræfíngar, og þar D1e~full-
nægja þeir varnarskyldu sinni. þá finnst mer hugsunin í varauppá-
stúngu hins heiðraða þingmanns Rángæinga vera miklu skynsamlegri,
því hann vill þó ekki hafa kennslu handa tómum kokkum, heldur
og líka handa foríngjaefnum. Mer þætti líka munur, ef það væri
gjört ao skilyrði, a~ herskip lægi her víð land á sumrum, og tæki
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víð mönnum, þegar þau kæmi :1 vorin, og skilaði þeim aptur að
haustinu til. þessar athugasemdir eru þær einu, sem mer þykir
þörf á a'ð sinni a'ð koma fram með í þessu máli.

Framsögumaður : þa'ð var margt merkilegt í ræðu hins hátt-
virta forseta, og eg er honum í mörgum greinum samdóma. Vi'ð-
víkjandi því, er hann sagði um tillag Íslendinga til almennra ríkis-
þarfa, þá er eg eingan veginn blindur fyrir því, eins og eg' hefi þeg-
ar á'ður láti'ð í ljósi, a'ð npphæðírnar má ekki taka í straungum skiln-
Ingí, eins og þær eru nefndar, því það eru margar kríngumstæður,
sem þarf ab taka til greina, bæði hvernig verzlunin hefir vorið, og
hvernig ástatt verður fyrstu árin eptir ab lnin er gefin laus, og eg er
eingan veginn á því, a'ð eptir fólksfjölda megi fara í slíku efni; en
allt fyrir þetta, þá finnst mer hinn háttvirti forseti ekki hafa sann-
að, a'ð ekki se skotíð til Íslands, og þó farið væri eptir öllum sann-
gírniséstæðum, þá held eg niðurstaðan verði samt, að ekki all-lítið
vantar upp á, a'ð landið grelðí tillag þa'ð, sem því ætti a'ð bera að rettu
lagi, og af þessari ástreðu verð eg a'ð vera með útboðinu, því með
þeim hætti getum ver borgað rníkíð upp í tillag "ort, eða jafnvel allt.
Vi'ðvíkjandi því, er hinn háttvirti forseti sagði, ab Einglendíngar gæfi
öllum nýlendum sínum fjárforrá'ð, þá vil eg geta þess, að þa~ er sá mis-
munur lÍ þeim og Íslandi, að þa'ð mun eingin af þeim vera, sem ekki
hefir meiri tekjur en útgjöld, og sem Því ber fullkomlega sín eigin
útgjöld. þar sem hinn háttvirti forseti gat þess, a~ útboðlð byggN
á því, a'ð allir Íslendíngar væri sjómenn, þá hefi eg áður í dag láti'ð
þá meiníng mína í ljósi, að ritboðsskyldunni mætti vel haga þannig,
a'ð hún kæmi til a'ð hvíla einúngis á sjóplássunum, og mundi þetta
mega laga svo, að það yrði tekið til greina, ef frumvarp um þetta
efni yrN lagt fyrir þíngíð. En þar sem hinn háttvirti forseti áleit,
ab það væri betra, a'ð útboðsmönnunum væri skilað aptur a'ð haust-
inu, þá er auðsætt, að slík tilhögun ekki væri hentug; því þeir yrN
vistlausir að hausti, þeir hefðu fari'ð á mis vi'ðsumarvinnuna, og yrbi
svo ómagar her lí veturna. Eg get ekki kannazt víð, að varauppá-
stúnga hins háttvirta þingmanns Rnngvellínga hafi þá kosti til a'ð
bera, er hinn háttvirti forseti vildi tilleggja henni; og í öllu falli
liggur sú meiníng, sem hann vildi leggja í uppáshínguna, eingan
veginn svo beint fyrir, eptir því sem hún er orðu'ð, a'ð þessa mein-
fngu megi fá út.

Forseti: þar sem hinn háttvirti framsögumaður sagði, a~ þó
ver feingjum sanngirniskröfur vorar viðurkenndar, mundi Ísland samt
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ekki bera kostnað sinn, þá vero eg að neita því öldúngis, því eg skal
treysta mer til að sanna fyrir hverjum einum, að Ísland beri a'O
rétturn reikníngi allan sinn kostnað, og al'! Danmörk hafi allt hag-
ræði af verzluntnní að auk, og skyldi eg jafnvel færa sönnur lí þetta
mí þegar, ef mer þætti það eiga her við, Eins verð eg a'O geta þess
vlðvíkjandl því, er hinn háttvirti framsögumaður sagði um nýlendur
Einglendínga, að það eru ekki allfáar nýlendur þeirra, sem þurfa til-
skot, og þó launar Eíngland, eins og eg hefi aður sagt, embættis-
mönnum sínum í nýlendunum, auk þess sem þeir kosta þar her sinn
og flota.

þá tók einginn framar til máls, og sagN forseti þá ályktarum-
ræðu þessa mals lokið, og beiddi þíngmenn gánga til atkvæða,

Síðan voru atkvæði greidd, og fóru þau á þessa leíð :
A, Xcfndin Nr. 1., samþykkt mco 18 atkv. gegn 2.

Um B, Nefndin Nr. 2.,
nafnakall, og sögðu

já:
G. Einarsson.
R. M. Ólsen.

Á. Einarsson.
E. Ó. Kúld.

V. Finsen.
G. Brandsson.
H. Kr. Friðriksson.
Jón Guðmundsson .
•J. Samsonsson.
J. Sígurðsson,
K. Árnason.
M. Andrésson.
Ó. Sívertsen,

P. Sigurðsson.
St. Jónsson.
V. Oddsen.

Var þá staflíður þessi samþykktur með 16 atkvæðum gegn 4.
e, H. Kr. Friðriksson, var, eptir a'O uppasningnmaður hafðí tekio

aptur or'Oio "nokkur(', og það, þar e'Oeinginn þingmanna tók það npp,
þar með burtfallíð, samþykkt með 15 atkvæðum gegn 4.

Stafli'Ourinn D, með öllum staflioulll þar undir a ~g, var þá samkvæmt
atkvæðagreíðslunní "iú e, burtfallinn ..

let fOt'seti, cptir ósk þíngmanna, framfara

nei:
Þ. Guðmundssen.
þ. Jónassen.
P. Petursson.
II. G. Thordersen.
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Staflíðurlnn E var álitinn fallinn af upp.ístúngumanní, og þar eing-
inn tók hann að ser, var hann burtfallinn.
Forseti kvaðst mundu birta dagskrá til næsta fundar 8\'0 fljótt

sem yrði.
Fundi slítið.

10. ág. - tuttugasti og fimmti fundur.
Allir á fundi nema hinn 6. konúngkjörni þíngmaður, og þíng-

maður Suðurþíngeyjarsýslu, sem voru sjúkir.
Þíngbók frá síðasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Hinn hattvlrtí varaforseti hefir bebíð ser hljóðs.
Jón Guðmundsson: Eins og þingmönnum er kunnugt, er nú

lagt fram álit nefndarinnar í fjárldá~amálinu, og mun mál þetta geta
kornið til undlrbúníngsumræðu, annaðhvort á morgun e~a hinn dag-
inn. Af nefndarálitinu má sjli, hvaða stefnu nefndin hefir tekíð ; en
þar e'ð niðurstaða sú, er þtnglð kemst að í fjárklá~amálinu, á a'ð
verba braðabyrgðalög, þá úthelmtist til þess, að lög þessi geti feingið
nokkurn krapt eður verkun, a~ þeir, sem eiga ab framfylgja þeim,
sðu fúsir til þess, eða a~ minnsta kosti finni ser skylt og fært a~
gjöra það, og þeir, sem þetta eiga a~ gjöra, eru amtsyflrvöldln,
og einkum er það stlptamtmaðurlnn, sem er amtmaður yfir því
amtl, sem klaðlnu er mestur í, og því ekki sagt, a~ honum
geðjaðist eins vel a~ úrslitum þessa máls, eins og hinum amt-
mönnunum; mer vírðíet því tiltækilegt, og eg leyfi mer her með,
að bera það undir hlb háttvirta þíng, hvort það ekki annaðhvort
gegnum forseta sinn, eður þá upp á einhvern annan hátt, vilji,
á~ur en mál þetta er rætt, leita álits stiptamtmannsins um, hvort
hann muni geta fallizt á stefnu þá, er nefndin hefir tekíð, og vilji tjá
sig fúsan á, að fram fylgja henni eður ekki, og virðíst mer þetta í
tvennu tilliti árfðanda. Fyrst gæti það nefnilega skeð, að, ef stipt-
amtmaðurinn ekki gæti verlð nefndinni samdóma, þá gæti hún, ef
til vill, lagað sig eitthvað eptir hans skoðun, og í annan stað, ef
ekki gæti svo farið, en menn þó se'ð, a'ð stíptamtmaðurínn mundi ó-
fús á, að framkvæma ályktanir þíngsins í máli þessu, þá mætti bíðja
stjórnina a~ flýta sem mest að unnt er etaðíestíngu sinni í málinu,
því annars gæti það dregizt Ieíngi, þangað til a'ð pdstskíplð kæmi
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aptur, seinast í október, ella fyrst í nóvember, og gæti þessi bið orMIl
málinu til hins mesta hnekkís. Vil eg því, eins og eg lí~ur sagði,
leyfa mer all stínga upp á þVÍ, a~ þíllgi~ sendi stiptamtmanninum
nefndaráliti'b í fjárklállamálinu, og biðji hann um að láta þinginu í
te skriflegt svar, hvort hann mundi fallast á, að framkvæma álykt-
anir í þ,í stefnu, er nefndin hefir tekið. Einnig vil eg leyfa mer að
skora á hinn hæstvirta konúngsfuUtrtÍ,cJ" að hann auðsýni þínginu
þ:í góðvild, all skýra því frá, hvort hann sem amtmaður mundi m6t-
fallinn nefndarálitinu, og einnig, hvort hann sem konúngsfulltrúi
mundi gefa því meðmælíngu sína til stjórnarinnar, eður ei. ~

Konúngsfulltrúi: þessi áskorun hins heiðraða varaforseta kynni
ao sönnu all virðast all koma of fljótt, meðan málið eigi er komið
til umræðu á þínginu; enda hefi eg híngað til ekki haft tækifæri til,
all kynna mer frumvarpið í klaðamalínu, sem nýlega er til mín komið,
svo nákvæmlega, að eg nú geti sagt upp á víst, að hve miklu leyti
eg muni geta á það fallizt. þar á m6ti get eg nú þegar sagt svo
mikill, a~ eg finn þær greinir frumvarpsins, er miða til að hindra
útbreiðslu sýkinnar í hinum 6sjúku landshlutum, þannig lagaðar, að
og muni geta fylgt þeim, og gjört þeim samkvæm ar raðstafanir til
all sporna móti útbreiðslu fjárkláðans í vesturamtinu.

Forseti: Eg skal leyfa mer að geta þess, all eg er á sama
máli og hinn háttvirti varaforseti, því eg efast ekki um, a~ þíngtð
óski, að framkvæmdin verði sem mest í þessu máli; mer vir'bist því
nauðsyn bera til, að fá ábyrg~ og samþykki þess manns, sem mest
er kornill undir, þegar þarf a~ framkvæma ályktanir þíngsins. Eg
er því, ef þíngíð öskar þess, fús á að rita stiptamtmanninum, og
senda honum nefndaralttið, og í þíngsins nafni leita þess svars, sem
hann kynni vilja gefa.

St. Jónsson: Eg get ekki skilið, hvernig þessi meining getur
komill fram, því se þíngið og nefndin bundin við álit einstakra em-
bættismanna, virðist mer þý'bíng þíngsins verða næsta lítil; mer virð-
íst, að her verði að vera eitt af tvennu, annaðhvort að þfngíð ekki
er bundið, og getur því og á all segja hreint út meiníngu sína, eður
þá hitt að þíngið er bundið, og er þá til lítils að fást meira um
þetta. Eg segi þetta eingan veginn til þess, að mæla á móti því, að
stiptamtmanninum se skrifað til, og honum sent nefndarálitill, heldur
af hinu, að eg ekki get seð, í hvaða sambandi ályktanir þíngsins
geta stallið vi~ meiningu einstakra embættismanna.

Jón Guðmundsson: Eg held, að hinn heíðraðí þíngmaðnr, er
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nú síðast talaði, hafi misskillð mig; eg hefi aldrei meint, ao þíngið
væri bundið vi~ það, sem einstakir embættismenn áliti, enda hefi eg
sagt, að gæti skeð, að þíngíð fyndi ástæðu til a~ laga sig eitthvað
eptir áliti stiptamtmannsins, og á hinn bóginn gat eg líka um, a~
ef ekki gæti tekizt, a~ málum yrbi miðlað, þá yrði menn að biðja
stjórnina að veita ályktunum alþíngis sem fyrst staðfestíngu, og vona
eg því það se auðsætt, a~ mer ekki datt í hug, a~ ætla að binda
þíngið víð álit neins embættismanns.

E. 6. Kúld: Mer virðist ekki geta orðið spurníng um þetta,
fyr en búið er að ræða málið til lykta, því ekkert er orðið ályktan
þíngsins, fyr en búi~ el' að greiða atkvæði um það, og meiníngin
getur þó varla verið SlÍ, 110 þínglð eigi a~ greiða atkvæði sitt eptir
annara áliti á málefnunum, sem þVÍ eru feingin til úrgrelðslu.

Jón Guðmundsson: Vill hinn heiðraði þínginaður þá, að mál-
i~ se tekið fyrir að nýju, þegar menn fli að "ita álit stíptamtsíns,
ef menn sjá, a~ það ekki getur samrýmzt víð niðurstöðu þá, er al-
þingi hefir komizt að,

E. 6. Kúld: Nei, það var eingan veginn mín meiníng.
Forseti: Eg er hræddur um, að hinir háttvirtu þíngmenn gefi

því ekki nægan gaum, að her stendur öðruvísi á, en vant er með
önnur mál, sem koma fyrir þíng þetta. Her þyrfti að framkvæma
sem allra fyrst það, sem þarf, samkvæmt þeirri niðurstöðu, sein þíng-
i~ kemst til, og ætti nokkuð aa framkvæmast, yrðl því þínglb ann-
aðhvort a~ hafa vissu fyrir, að þeir menn, sem framkvæmdarvaldið
hafa ,i hendi, bnikuðu það til að framkvæma ráðstafanir þíngsíns,
eður þá, að þíngtð í annan sta~ hefði vald til ab víkja þeim frá.
En her er ekki því máli að gegna, þYÍ framkvæmdarvaldið er hjá
stiptamtmanninum her í því plássinu, sem mest liggur á, og það yit-
um víð, ao þó hann hefði ekki traust þíngsins eða vildi ekki fram-
kvæma það, sem þfngið vildi, þá hefir ekki þingið vald til að vfkja
honum frá; þess vegna virðíst mer það eina ráo, að þíngíð reyni að
koma ser saman yið stiptamtmanninn, ef auðið væri, og mundi það
vera réttast, a~ stiptamtmanninum væri skrifað til, .og honum sent
nefndaralítíð, SYO menn gæti seo hvernig hann mundi taka í málið,
og er eg því fús til, aa umg.ingast þetta, ef þíngtð óskar þess.

Þ. Guðmundsson: Eg vero bæði sem nefndarrnaour og undir-
yfirvald að óska þess, að álits stíptamtmannsíns se leitað í þessu máli.

Á. Einarsson: Þa~ er einkum vegna þess, er hinn háttvirti
varaforseti drap á, ao þtngíð yrði að skora á stjórnina, sem fyrst

645



að staðfesta ráðstafanir þíngslns, ef valdstjórnin ekki yrði fús ú, að

framkvæma þær, að mer þætti það ómissandi, a~ fá frá stíptamt-
manninum skriflega skýrslu um, hvernig hann mundi taka í málíð,

Forseti: Af því mer þó viroist nokinu ágreiníngur meðal þíng-
manna, skal eg leyfa mer a~ skjóta þessu til atkvæða þfngslns.

Var síðan geinglð til atkvæða, og var það samþykkt með 18 at-
kvæðum, a~ skrifa skyldi stiptamtmanni og senda honum álit nefnd-
arinnar í fjárkLí~amálinu, og æskja svars um álit hans í þessu efni.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur í dag til ályktarumræðn
og atkvæðagreiðslu konúnglegt alítsnuíl um ceqabæou» her á landi;
eg hefi láti~ prenta atkvæðaskr.í í máli þessu, og vona eg a~ allir
hinir hattvirtu þfngmenn hafi hana fyrir ser.

At k v æ ð a s k r a
um

konúnglegt frumvarp til tilskipunar um vegina ,í Íshmdi.
§ 1.

I. Fvumoarpsins 1. gr.:

') Vegum skal skipt í þjöðvegl og aukavegl".
§ 2.

2. H. Kr. Friðriksson: að 2. gr. verði þannig orðuð :
"þjó~vegir ern allir fjall vegir og vegir yfir þverar sýslur, er
eigi se kirkjuvegir eða sveitarvegir milli bæja".

3. Jón Guðmundsson: ao í stað orðanna :
"eins eða fleiri hðraða" verði sett: "einnar eða fleiri sýslna".

4. Jón Guðmundsson: að síðari hluti greinarinnar:
"Sem þjöðvegi" til enda greinarinnar, falli úr.

5. Ásgeir Einarsson: ao orðin:
"þótt eigi" til enda greinarinnar falli úr.

6. ?ú(ndin, Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: a~ orðin í enda
greinarinnar:
"og eins hina almennu póstferbavegt" falli úr.

7. Frum», 2. gr. (óbreytt eða með breytíngnm):
"þá vegi skal álíta þjóðvegi, sem innbúar eins eð fleiri héraða
fara jafnabarlega, er þeir ætla í kaupstað, fiskiver eða annan
stað, þar sem menn almennt koma saman. Sem þjóðveg! ber
einnig ao álíta þá vegi, er menn almennt fara milli tveggja
sýslna» þótt eigi se miklar samgaungur milli þeirra, og eins
hina almennu póstferðavegi ",

R. Jón Guðmundsson (ný grein a):
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Nefnd manna í hverri sýslu og hverjum hrepp, undir íorstjérn
sýslumanns fyrir sýsluna og hreppstjóra fyrir hreppínn, skal hafa

á hendi umsjón og framkvæmd allra vegabóta ; svo skulu þær
og akveða allan kostnað til vegaböta, og ni 'bur jafna honum,
eptir því sem segir í þessari tilskipun.

9. Sami (ný grein b):
Í hverri sýslunefnd skulu vera auk sýslumanns 3 menn, kosnir
til 3 ára á manntalsþíngum, einn í hverjum hrepp, af hverjum
þeim búanda, sem skiptitíund greiðir. Í fyrsta sinn fer kosntug
fram í hverjum hrepp sýslunnar, en hlutkesti ræður ,í fyrsta
sýslunefndarfnndi hverjir úr skuli grínga af þeim, sem fram yfir
eru 3. A'b 1 ári liðnu geingnr einn hinna 3 sýslunefndarmanua
úr nefndinni, og ræður því samkomulag nefndarmanna eður at-
kvæðafjöldi, en hinn elzti af þeim, sem úr gekk af hinum kosnu,
kemur aptur í hans stað í nefndina. Þannig skal einn maður
gánga IÍr sýslunefndinni árlega, og annar koma í staðinn, á.
meðan hinir kosnu menn til endast. Þegar þeir eru þrotnir,
skal kjósa um aptur, eins og fyr segir.

Kosnfngarrétt og kjörgeingi hefir að ii'bru leyti hver sIÍ blí-
andi, sem kosníngarrett hefir til alþíngis.

10. Sami (ný grein e):
Í hverri hreppanefnd skulu einnig vera 3 menn auk hreppstjúra ;
þeir skulu kosnir á hreppskilaþíngi. Kosníngarrettur og kjör-
geingi til hreppanefndar eru hin sömu sem til sýslunefnda. Úr
hreppanefndunum geíngur einn árlega, en annar er kosinn í
staðinn á sama hátt.

11. Sami (ný grein d):
Ef jöfn eru atkvæði í nefndum þessum með og mót einhverju
málefni, rætur það atkvæðið, sem sýslumaður eða hreppsnefnd-
arformaður styður.

12. Sami (ný grein e):
þar sem þjóðvegur liggur milli tveggja sýslna, skulu sýslunefndir
beggja sýslnanna, eður útnefndir menn sinn úr hvorri, eiga
íyrir fram fund með ser á sýslumótum, til þess a'b koma ser
niður á, hvaða vegabætur nauðsynlega vi\) þurfi ii þeim vegi, hverja
stefnu þær skuli taka og hvernig þeim skuli haga. Geti þeir
ekki orðið á eitt sáttir um það mál, skulu sýslumenn beggja
sýslnanna skrifast á um það, en verði þeir einnig sinn á hvorn
máli, skal amtmaður skera IÍl'. Se sá vegur milli amta, þ;i
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skulu báðir amtmennlrnlr koma sér saman UIlI rnalíb og leggja
úrskurð á.

A~ Ö~nI leyti kostar hvert amt vegabætur á vegum milli
amtanna, a~ því leyti sem sá eða sá partur vegarins heyrir
amtinu til.

13. H. Kr. Friðriksson: a~ ný grein verði sett eptir § 2, þannig
látandi :
"Í hrepp hverjum skal vera 3 manna nefnd, er kosin se af bú-
endum hreppsins á manntalsþíngl ; skal þessara þriggja hinn
elzti fara frá á ári hverju. Hver fara skuli frá af hinum þrem-
ur fyrst kosnu, skal vera eptir samkomulagi þeirra á milli, en
komi þeir ser eigi saman, skal hlutkesti ráða. Hreppsnefndir
þessar skulu hafa umsjón og framkvæmdir allra vegabóta á hendi,
hver í sínum hrepp",

14. Nefndin: a~ í eptirfylgjandi grein (15.) í stað orðanna:
"Kýs hún", o. s. frv. til enda greinarinnar, komi: "undir um-
sjón sýslumanns".

15. Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson (ný grein):
"Í hrepp hverjum skal vera 3 manna nefnd, er kosin se af bú-
endum hreppsins á manntalsþíngí til 3 ára; nefnd þessi hafi á
hendi umsjón og framkvæmdir vegabótastarfa hreppsins; kýs
hún einn til formanns úr sínum flokki til a~ sjá um ritstörf,
o. s. frv. Kosinn formaður hverrar hreppsnefndar mæti eitt
sinn árlega hjá sýslumanni sínum, sem kalli þá saman í nóvem-
ber, og kallast sú samkoma sýslunefnd".

16. Jón Guðmundsson, víðaukaatkvæbí :
"þessir sýslunefndarmenn skulu fá sanngjarnan ferðakostnað úr
vegabétasjöð".

§ 3.
17. Nefndin: a~ eptirfylgjandi grein (19.) verðí þannig orðuð í

upphafi:
"Nefnd sú, sem getið er í (.) grein (15), ákve~ur, hverja vegi á-
líta skuli sem þjöðvegí og hverja sem aukavegi í hreppnum".

18. Nefndin: að fellt verði úr greininni (19) þetta:
"Se sýslumaður . . . . . . hefir forföll".

19. Nefndin, Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: a~ greininni
verði þannig breytt:
"Þriggja manna nefnd skal vera í hverjum hreppi, til að ákveða
hverja vegi lilíta skuli sem þjéðvegí, og hverja sem aukavegi í
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hreppnum. Se sýslumaður ætíð einn nefndarmanna og tveir
innsveitis búendur, þeir er tíundarskylt lausafð eiga, sem hrepp-
urinn þar til kýs á hreppskilaþíngi. Annast hreppstjórar um
kosníngu þessara manna, og a~ nýir se kosnir, þegar nefndar-
maður deyr eða hefir forföll".

"Sýsluma~ur skal bera upp vi~ hlutaðelgandi amtmann uppá-
stúngur nefndanna um það, hverja vegi álíta skuli sem þjó~-
vegi í sýslunni, og hverja sem aukavegí, samkvæmt reglunni í
2. grein; leggur amtmaður síðan úrskurð á rnalið og birtir aug-
lýsíngu um það til eptirbreytni fyrir alla þá, er hlut eiga a~
máli",

20. Ásgeir Einarsson: a~ 3. grein frumvarpsins verN þannig orðuð :
"Hreppstjórar Í hverjum hreppi skulu með 2 valinkunnum inn-
anhreppsmönnum, sem þeir til taka, gjöra uppástúngu um það,
hverja vegi álíta skuli þjéðvegí innan takmarka hreppsins og
hverja sem auka vegi, og hafa þeir reglur þær, sem standa í 2.
gr., ser til hlíösjdnar. þessar uppástúngur senda þeir sýslu-
manni, er með 2 tilteknum mönnum metur þær og sendir síðan
ásamt áliti sínu hlutaðelgandi amtrnanní, er ásamt 2 raðaneytís-
mönnum leggur úrskurð á máli~ í heild sinni, og birtir síðan
auglýsíngu um það til eptirbreytni fyrir alla þá, sem hlut eiga
að máli".

21. H. Kr. Friðriksson: a~ 3. gr. verði þannig orðuð :
"Hreppsnefndir þessar skulu þegar, er þær eru kosnar, senda
sýslumanni uppástúngur um það, hverjir vegir skulu þjöðvegír og
hverjir aukavegir, hver nefnd í sínum hrepp, en sýslumenn skulu
senda amtmanni uppástúngur þessar, ásamt áliti sínu; leggur
amtmaður sí~an rirskurð á malíð, og birtir auglýsíngu um það,
og skal sú akvörðun standa óhögguð a~ minnsta kosti um
tíu ár((.

22. Jón Guðmundsson: í sta~ upphafsorðsíns :
"Sýslumenn(( verði sett: SýslunefndiI·('.

23. Frumv. 3. gr. (óbreytt eða með breytíngu):
,;Sýslumenn skulu bera upp "i~ hlutaðeígandí amtmann uppá-
stringu um það, hverja vegi skuli álíta sem þjóðveg! í sýslum
þeim, sem þeim er trúa~ fyrir, og hverja sem auka vegi, og
hafa þeir ofannefndar reglur fyrir ser í þessu; leggur amtmaður
síðan úrskurð á malíð og birtir auglýsíngu um það til eptir-
breytni fyrir alla þá, er hlut eiga a~ mall",
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§ 4.
24. II. Kr. Friðriksson: a~ 4. grein (4. a b) verði þannig orðuð :

"Hreppanefndirnar skulu innan loka októberuuínaðar senda sýslu-
manni greinilegar skýrslur um vegabætur þær, er þeim þykir
gjöra þurfi lÍ næsta ári, hver í sínum hrepp, bæM;i þjóðveg-
um og aukavegum, og hver kostnaður muni verða vlð þessar
vegabætur ii hvorum vegunum fyrir sig; sker síban sýslumaður

úr, hverja aukavegi bæta skuli, en sendir álit hreppsnefndanna
um þjóðvegina, ásamt áliti sínu, nmtmanni til rírskurðar".

§ 4 a.
25. Jón Guðmundsson: "Sýslunef'ndirnar skulu ,i ári hverju innan

loka nóvembermanaðar senda amtmanni:
a, nákvæma uppastúngu um þær aðgjörbír, sem mest nauðsyn

er á, ,i þeim þjóovegum, sem liggja um sýsluna.
b, áætlun yfir kostnað þann, er nefndin hyggur að sú vegabút

útheimti.
e, iiætlnn II Ill, hvað miklum kostnaði til vegabóta fært se ao

jafna niður á sýsluna hið næsta :ir, eptir efnahag manna,
árferOi og öðru ásigkomulagi".

26. Ásgeir Einarsson:
"Sýslumaour, og í Reykjavík bæjarfógeti, skal á ,iri hverju á-
samt 2 tilkvöddum mönnum gjöra nákvæma uppastringu, en
hann innan janúarm.iuabarloka sendir amtrnanni, um:
a, þær aðgjörðir, sem mest nauðsyn er á að fari fram næsta

ár vio vegi sýslunnar.
b, .íætlun yfir kostnað þann, er til þess útheimtlst.
e, .iætlun um, hve miklum kostnabi til vegabóta fært se að

jafna ni our á sýsluna hið næsta ár, eptir efnahag manna,
árferoi og öoru ásigkomulagi.

27. Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: fyrir orðib:
"sýslulJ\aonr" Í upphafi greinarinnar, set "sÝ:3lunefnd".

28. Nefndin: ao í stað orðanna:
"innan loka janúarrnanaðar" verði sett: "innan loka nóvember-
mánaðar".

29. Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: í stað orðanna :
"um þau verk, er", set "hyer verk og hvar".

30. Frumu. 4. gr. fyrri kafli (óbreyttur eða með breytíngum):
"Sýsluma\')ur skal á ári hverju innan loka janúarmanaðar senda
amtmanní nákvæma uppástringu um þau verk, er vinna skal
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hið næsta sumar víð þjébvegí þá, er liggja um sýsluna; skal

þeirri uppástúngu fylgja skýrsla um, hvernig verkinu skuli haga,
og hvernig það verbi framkvæmt, samkvæmt 5. gr., og enn frem-
ur áætlun yfir kostnað þann, er hann hyggur að til þess þurfi".

§ 4 b.
31. Ásgeir Einarsson:

"Þegar amtmaður hefir feínglð þessar uppástringur og áætlanir
úr öllum lögsagnarumdæmum í amtinu, leggur hann með 2 til-
kvöddum mönnum úrskurð á það, hverjar vegabætur skuli vinna
í amtinu næsta sumar, og hve mikið af þeim kostnaði, sem þar
til útheimtist, hvert lögsagnarumdæmi skuli bera",

32. Jón Guðmundsson:
"Þegar amtmaður hefir feinglð þessar uppástúngur og áætlanir
úr öllum lögsagnarumdæmum í amtínu, leggur hann úrskurð
á þa~,hyerjar vega bætur skuli vinna á þjóhegurn hið næsta
ár og hve míkíb af þeim kostnaði, sem þar til rithelmtíst,
ab hvert lögsagnarumdæmi skuli bera".

33. Nefndin: ab í stað orðanna:
"innan loka aprflrmínaðar" komi: "innan loka rnarzmrínaðar".

34. Frumu. 4. gr. síðari kafli (óbreyttur eða með breytíngu):
"skal amtmaður eptir þessu ákveða, ab hve miklu leyti og með
hverjum hætti verkið skuli vinna, og á hann að gefa sýslumanni
það til vitundar í seinasta lagi innan loka aprílmánaðar".

§ 5.
35. Jón Guðmundsson: að orbín :

"a'ð láta vinna ce falli úr.
36. Jón Guðmundsson: að orðín :

"þegar yfirvaldi nu þykir það órá'ðlegt að láta bjóða verkið upp,
e'ða« falli úr.

3 7. Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: niðurlag greinarinnar:
"og skal sýslumaður ..... af hendi leyst", falli úr.

38. Frum». 5. gr. (óbreytt eða með breytíngum):
"Öll verk víð þjéðveg! skal, ab svo miklu leyti sem unnt er,
framkvæma þannig, að það se sett til uppboðs, hver vilji tak-
ast á hendur ab láta 'vinna verkið fyrir minnst kaup. Eimíngis
þegar yfirvaldinu þykir það óraðlegt, að láta bjóða verkið upp,
eða þegar aðgelngilegt bob fæst ekki, á sýslumaðurlnn að gjöra
samníng um verkið á þann hátt, ef því verður við komíð, að
viss borgun se ákveðin fyrir nákvæmlega tiltekinn vegarpart, en
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fáist það ekki með aðgeíngílegum skilmálum, þá skal láta vinna
verkið fyrir ákveNn daglaun, og skal sýslumaður , þegar svo
stendur á, til kveðja áreíðanlega umsjónarmenn, til a~ hafa
gætur á, a~ verkið verbi éaðflnnanlega af hendi leyst".

§ 6.
39. Jón Guðmundsson, Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: a~ í

stað orðsins :
"Sýslumanni" komi: ))sýslunefndinni" (síðar í greninni "hún"
fyrir "hann").

40. Nefndin: í stað orðanna:
"þá skal hann" komi: "þá skal sýslumaður" ("nefnd sú, sem
getur í 3. gr." tekið aptur af nefndinni).

41. Frumv. 6. gr. (óbreytt eða með breytíngum):
"Þjó~\'egir skulu að öllum jafnabi halda hinni sömu stefnu, sem
þeir hafa haft híngað til, en þegar sýslumanni þykir nauðsyn til
bera, a~ ;i þessu se gjör~ nokkur breytíng, eða nýr þjóðvegur
se gjörður, þá skal hann um þetta "enda uppástúngu til amt-
manns, og ræður hann málinu til úrskurðar samkvæmt reglum
þeim, sem settar eru í þessari tilskipun".

42. Ásgeir Einarsson: ao vi~ enda greinarinnar se sett:
"Í þessu efni skulu sýslumenn og nmtmenn hafa valinkunna
menn ser til rabaneytís, eins og fyrir er mælt í 3. og 4. gr."

§ 7.
43. Jón Guðmundsson og Ásgeir Einarsson: a~ síðari hluti grein-

arinnar:
"Svo er hann", o. s. írv., til enda greinarinnar, falli úr.

44. Frumv. 7. gr. (óbreytt eða með breytíngu):
"Shh\'er jarðelgandi er skyldur til, nema því a~ eins a~ svo
standi lÍ, sem sagt er í 8. gr., a~ láta af hendi uppbótarlaust
land það, er þarf til a~ leggja þjóðveg um eba gjöra vi~ hann,
samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í þessari tilskipun. Svo
er hann einnig skyldur til að leyfa, að á hans landareign séu
tekin þau tílfaung, sem kann a~ þurfa til vegagjörðarínnar, og
skal honum það ekki heldur að neinu bætt".

§ 8.
45. Jón Guðmundsson: að or~i'b:

"yfirvaldinu" breytist í "sýslunefndinni" .
46. Erum». 8. gr. (óbreytt eða með breytíngu):

"Nýja vegi má aldrei leggja gegnum tún eða umgirt graslendi,
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og a\) öllum jafnaði ekki heldur yfir eingjar, nema yfirvaldinu
virðíst svo, að ekki veiði hjá því komizt án skaða fyrir al-
mennar samgaungur, og skal, þegar svo stendur á, greíða eig-
andanum, ef hann krefst þess, úr jafnaðarsjéðl smtsíns sann-
gjarna þokkabót, sem óvilhallir menn, þeir er tilkvaddir seu af
réttlnum Ii vanalegan hátt, akveða fyrir það eptir skoðunargjörb,
sem haldin se undir tilsjón sýslumanns, ellegar þá eptir yfir-
skoðunargjörð, ef amtmanni þykir vera astæða til þess; þó hverf-
\ll' tilkall eigandans til te\)rar þokkabótar, svo framarlega og að
svo miklu leyti, sem skylda hefir híngað til leglð :í jörðinni, til
að leyfa umferð yfir eingjar".

§ 9.
47. Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: að fyrir:

,,6 danskar álnir" verði sett ,,4% alin".
48. Ásgeir Einarsson: a\) í stað orðanna:

"amtma\)nr eptir uppástúngu sýslumanns" komi "sýsluma\)ur".
49. Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: að í stað orðsíns r

"sýslumanns" komi "sýslunefndar".
50. Frumv. 9. gr. (óbreytt eða með breytíngu):

"þjó\)yegir skulu ætíð vera 6 danskar álnir á breidd a\) minnsta
kosti; samt getur amtmaður eptir uppástúngu sýslumanns leyft
undantekníngu frá þeirri reglu, þegar landslagi er svo varið, til
að mynda þar sem vegur liggur yfir fjöll eða hraun, að óum-
flýjanleg nauðsyn dregur tiI þess".

§ 10.
51. Nefndin: a\) í stað orðanna "fasta braut" komi"fastan veg".
62. Jón Guðmundsson: a\) eptir orðin "fasta braut" verðí sett inn

í: "SkurN skal grafa út úr brautinni, hvar sem vatn viII stað-
næmast í henni".

53. Jón Guðmundsson og Ásgeir Einarsson: a\) fella úr frá orðunum :
"Ef svo stórir steinar" o. s. frv. til enda greinarinnar.

54. Frumv. 10. gr. (óbreytt eða með breytingum):
"þjó\)vegi skal bæta með ruðníngum, ef á þann hátt má fá fasta
braut. Ef svo stórir steinar koma fyrir á vegi þeim, er ry\)ja
skal, að þeim verður ekki korníð úr brautinni, þá skal beggja
megin þeirra gera mjórri brautir, er aptur ná saman í aðal-
götunni. Lausagrjóti því, er liggur á veginum, skal snara svo
lángt úr vegi, a\) það geti ekki falli\) í brautina aptur, nema
svo se, a\) steina þá megi hafa til a\) bera ofan í veginn".
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§ 11.
55. Jón Guðmundsson: al'l í stað orðanna:

"föst braut" verði sett "föst eða greið braut".
56. Nefndin: al) í stað orðanna :

"föst braut" komi: "fastur vegur".
57. Nefndin: a'tl.Í stað orðanna:

))eggja veginn hærri" verði sett: ,)hækka veginn".
58. Jón Guðmundsson: að eptir orðin :

))leggja veginn hærri" (hækka veginn) verbí bætt víð :

"e'tla bera ofan Í hann sand eða möl".
59. Jón Guðmundsson: a'tl eptir orðin:

))mjög laus" verði bætt vlð : ))e()a liggur yfir jarðfasta urð",
60. Nefndin: a() eptir orðið ))sýslurna'tlur« verði bætt við : ))e'tla s.í,

er hann kýs þar tW' (teklð aptur af nefndinni).
61. P áll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: að eptir orbið :

"sýsluma'tlur" verði bætt víð : "ásamt með veganefndínui".
62. Jón Guðmundsson og Ásgeir Einarsson: að orðín :

"Moldu þeirri'( og það, sem eptir er greinarinnar, falli úr.
63. Frum». l L gr. (óbreytt eða með breytíngum):

"þar sem ekki verður feingin föst braut með ruðnfngum, skal
leggja veginn hærri, ef jarðvegur er mjög laus; þyki yfirvaldi
það nauðsynlegt, eptir því sem á þeim stað hagar til, skal
grafa skurði jafnvel beggja megin vegarins, og skal einnig, ef
þörf er á, gjöra ræsi þvert yfir veginn. Moldu þeirri, sem
mokað er upp úr skurðlnuru og ræsunum, skal snara upp á
veginn, og skal hafa hana sem undirlag til a'tl fylla upp veginn,
en annars skal fylla upp veginn á þann hátt, a'tl hann verði Í
míðju a'tl minnsta kosti 1fa danskri alin hærri en til hliðanna,
og skal einnig bera ofan í veginn 5 eða 6 þumhínga þykkt
lag af möl; þar sem hún er fáanleg í nánd. Yfir ræsa þá, er
gánga þvert yfir veginn, skal gjöra brýr, annaðhvort rir steini eða
tre, ellegar hvorutveggja saman, eptir því sem sýslumaður ákveð-
ur nákvæmar á hverjum einstökum stað. Ofan á brýrnar skal
þar a'b auki leggia moldarlag".

§ 12.
64. Jón Guðmundsson: að greinin verði þannig:

"Yfir mýrlendi skal gjöra brýr, er skulu vera 11fa dönsk alin
á hæð, og a'tl minnsta kosti 21fa dönsk alin á breidd, og skal
gjöra með fram þeim sknrN og ræsi gegnum þær, sem fyr er sagt",
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65. Nefndin, Ásgeir Einarsson, Páll Sigurðsson og Jón Sig1lrðs-
son: að í stað orðanna:
"brýr úr torfhnausum" komi: ."torfbrýr".

66. Sömu: að í stað orðanna:
,,11/2 danskri alin hærri", verði sett: ,,1 danskri alin hærri",

67. Sömu: a~ í stað orbanna :

"en í miðju 2 eða 21/2 danskri alin hærri", verði sett: "en
miðju 1% danskri alin hærri",

68. Frumu. 12. gr. (6breytt eba með breytíngum):
"Yfir mýrlendi skal jafnaðarlegast gjöra steinbrýr, en þegar yfir-
valdi vírðíst , a'ð því verði ekki með nokkru móti vi~ kornið
vegna landslagsíns, þá má þar gjöra brýr úr torfhnausum; skulu
torfbrýr þessar vera 1 % danskri alin hærri til hliðanna en
grundvöllurinn, er þar að liggur, en í miðju 2 eða 21/2 danskri
alin hærri, að því skapi sem torfbrúin er breið. A'ð öðru leyti
eiga stein brýrnar og torfbrýrnar ætí'ð að vera að minnsta kosti
2 % danskar álnir á breidd, og skal gjöra víð þær skurði og
ræsi, sem fyr er sagt".

§ 13.
69. Nefndin, Páll Sigurðsson og Jón Sigut>ðsson: að eptir orðin:

"ár og læki'( í upphafi greinarinnar verði bætt víð : "sem illt
er yfirferðar".

70. Frumu. 13. gr. (óbreytt eða með breytíngu):
" Yfir litlar ár og læki skal, þar sem þær liggja svo, og því að
öðru leyti verður víð komið, gjöra steinbrýr eða trebrýr, og skulu
brýr þessar vera að minnsta kosti 21/2 danskar álnir á breidd,
og skal ætíð halda þeim svo vm, að farlð verðí yfir þær með
klyfjaða hesta ",
(J6n Guðmundsson og Ásgeir Einarsson: að grein þessi falli úr).

§ 14.
71. J 6n Guðmundsson: að í stað orðslns :

"yfirvaldi {{komi: "sýslunefndunum{{.
72. Sami: að orðin:

"þegar því verður víð komíð? falli úr.
73. Frum». 14. gr. (óbreytt eða með breytíngum):

"Á öllum þeim fjallvegum, sem ferðamenn eru vanir að fara á
vetrardag, skal hlaða vörður, og skal einnig gjöra sæluhús, þar
sem yfirvaldi þykir þörf á. Eiga vörðurnar a'ð vera, þegar því
verbur víð komið, svo nálægt hver annari, að tvær að minnsta
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kosti sjáist í einu, þegar þoka er yfir; skal þar a'ó auki á hverri
vörðu vera gjörður staílur eða annað merki á þeirri hlíð, sem
snýr til norðurs, ferðamönnum til leíðbeinfngar",

§ 15.
74. Jón Guðmundsson: a'óígreininni a (nr. 75.) verðí breytt þannig:

"Í staðinn fyrir skylduvinnu, sem verið hefir, skal hver heimilis-
faðlr, hverrar stéttar sem er, og hver s,i maður, sem Ii löglega
með sig sjálfur, greiba árlega andvirði eins dagsverks eptir
verðlagsskrá ; skal gjald þetta greiða sýslumanni, í Reykjavík

bæjarfógeta, á manntalsþíngum.
75. Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson (grein a):

) staðinn fyrir skylduvinnu, sem verið hefir, skulu allir verk-
færir karlmenn í hrepp hverjum frá 18 til 60 ;íra, hvort þeir
eru af bændastétt eða öðrum, skyldir ab leggja fram verð fyrir
1 dagsverk, samkvæmt hers árs verblagsskra ; skal gjald þetta
greiðast til sýslumanns í peníngum á hvers árs manntalsþíngl ;
borgar húsbóndi hver fyrir syni sína og vinnum enn, sem hjá
honum eru; þeir, sem lifa af launum, eptirlaunum eða jarð-
eignum, þó eldri se en her segir, gjaldi nokkuð, en fríviljugt,
tillag til vegabóta .

76. Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson (grein b):
"Útgjöld til allra vegaböta, sem nefnd eru her a'b ofan, skal
greiða af fe því, sem nefnt er í 16. grein. Þegar einhver hefir
tekizt á hendur a'b gjöra verkið, skal fyrst greiða borgun fyrir
það, þegar það er sannað með skýrslu frá veganefndinni til
sýslumanns, a'b allt verkið se öaðflnnanlega af hendi leyst; þó
má sýslurnaður, ef sá, er verkið lætur vinna, krefst þess, og
verkið er umfángsmiki'ó, láta greiða manni þeim, er verkið ann-
ast, nokkurn part af kaupinu smátt og smátt, eptir því sem
verkinu skilar álei'óis.

77. H. Kr. Friðriksson: að 15. grein verði orðuð þannig (sam-
þykkt af nefndinni sem upphaf 15. greinar í stað orðanna:
"Útgjöld ..... hvers amts"; sbr. 80 by:
"Útgjöld til allra þjó'óvega skal þannig grei'ba, a'b hver húsbóndi
gjaldi á ári hverju til sýslumanns á manntalsþíngi verð fyrir
hálft dagsverk, eptir hvers árs verðlagsskrá, fyrir hvern verk-
færan karlmann 18 ára og allt að 60, sem er í hans þjónustu,
og svo einnig fyrir sjálfan sig, hverrar helzt stðttar sem eru,
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og sama skylda liggur lÍ hverjum þeim, sem á löglega með sig
sjálfur, þótt eigi se húsbóndi.

78. Ásgeir Einarsson: að í stað 15. greinar kom i ný grein þannig
látandi :

"þá upphæð til vegaböta, svo vel þjóðvega sem aukavega, sem
amtmaður hefir akveðíð að lenda skuli á hverri sýslu, skal
sýslurnaður með 2 tilteknum mönnum jafna niður á hina ein-
stöku hreppa sýslunnar, og hafa víð þá niðurjöfnun serlegt til-
lit til efnahags hvers hrepps, sveítarþýngsla og annara aðltit-
andi ristæðnn. Sí~an greiðlr hver hreppstjóri þá ákveðnu Ilpp-
hæð IÍr sveitarsjöðl, samkvæmt fyrirlagi hlutaðeígandí sýslumanns.

Þyki einhverjum hreppstjóra, a~ ii hrepp sinn se lagt of þúngt
vegabötagjald, m.í hann kæra það fyrir amtmannl, og færa rök
fyrtr, og sker hann, ásamt 2 tilkvöddum mönnum, úr rnalínu.

Eínglnn, "em tekizt hefir á hendur vegabötaverk, á heimtíngu
á að fá borgun fullgreldda, fyr en hlíi~ er að sanna mel) lög-
mætri skoðunargjörð, a~ verkið se svo af hendi leyst, eins og

. askilið var. En ef verkið er umfzíngsmíkíð, má smátt og smátt
grei~a borgunina, og allt að % hennar, eptir því sem verkinu
skilar álei~is«.

79. Jón Guðmundsson (grein a):
"Útgjöld til allra vegabóta, sem nefnd eru her að ofan, skal
greiða með niðurjöfnun <Í hvern þann mann, sem á löglega
með sig sjálfur, eptir þeim reglum, sem gilda fyrir aukaútsvör-
um til sveitar.

þá upphæð til vegabóta, sem amtmaður hefir ákveði~ að
lenda skuli á allri sýslunni, skal sýslunefndln níðurjafna á hina
einstöku hreppa þannig; a~ helmíngur kostnaðarins se miðaður
"i~ allt tíundarbært lausafé í sýslunni, en hinn helmíngurinn
vi~ öll jarbaaígjöld, og jafnar hún sÍ~an niður og ákveður, hve
miklð eptir þessum mælikvarða hverjum hreppi ber að greiða,
en við þessa niðurjöfnun skal sýslunefndin þó hafa sérstaklegt
tillit til þess, að hve miklu leyti miklir aukavegír, er útheimta
kostnaðarsama aðgjörð, eru til í hreppnum eða ekki, því þar
sem slíkir vegir eru, skal hreppnum a~ þVÍ skapi vægja fyrir
kostnaði til almennra vegabóta.

Þyki einhverri hreppsnefnd, að lí hrepp sinn se lagt of þúngt
vegabótagjald, má hún kæra það fyrir amtmanni og færa rök
fyrir, og sker hann úr.
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þeirri upphæð, sem sýslunefndin þannig gjörir hverjum hreppi
að greiða, skal hin sama hreppsnefnd, sem jafnar niður auka-
útsyörum til sveitar, niðurjafna á hvern búanda mann Í hreppn-
um, o~ sem þar á löglega með sig sjálfur, á þann hátt, sem
segir í upphafi þessarar greinar.

Niðurjöfnun þessari skal hreppsnefndin hafa lokið fyrir hvers
árs manntalsþíng; fær hún sýslumanni skýrslu þar yfir, en hann
kallar inn á manntalsþínginu af hverjum hreppsmanni þab, sem
honum er gjört a~ greiða.

Einginn maður má skorast undan a~ greiða þa~ vegabóta-
útsvar, sem þannig er á hann lagt, og má þVÍ taka það lög-
taki, ef vi~ er þrjóskazt að greíða ; en heímllt er hverjum manni,
ao kæra það fyrir sýslunefnd, eður og amtmannl, ef hann getur
fært rök til, a~ honum se ofgjört; verðí það staMest með æðra
úrskurði, þá fær hann jafnmikla linun í vegabötarútsvarí sínu
hi~ næsta ár, eður og dánarbú hans endurgjald af vegabóta-
sjóðnum".

80. Jón Guðmundsson (grein b): að í stað orðanna:
"Þegar einhver . . . . . . skilar áleíðis", komi þessi grein:
"Einginn, sem tekizt hefir á hendur vegabótaverk fyrir borgun,
á heimtíng á, a~ fá hana fullgreidda, fyr en búið er að sanna
með lögmætri skoðunargjörð, a~ verkio se svo af hendi leyst,
eins og áskilio var. En ef verkið er umféngsmíklð, má for-
stöðumaður fá smátt og smátt allt a~ % hinnar umsömdu
borgunar. eptir því sem verkinu skilar áleiðls".

80 b Nefndin: a~ tölulíður 77 komi í stað upphafsins á 15. grein.
81. Nefndin: a~ 15. grein verði orðuð þannig Í upphafinu:

"Útgjöld til allra vegabóta, sem nefnd eru her ao framan, skal
greiða úr jafnaðarsjdbl hvers amts, og af verzlunum þeim, sem
eru í amtinu, í því hlutfalli, að þrír fj6r~u partar greiðíst að
minnsta kosti úr jafnaðarsjöðnuru, en allt að einum fjórMngi
af öllum verzlunum í amtínu, eptir því sem amtmaður akveður
í hvert skipti" (tekið aptur af nefndinni).

82. Jón Guðmundsson: að síðari hluti 15. gr.:
"ao öðru leyti . . . . . sem einu sinni er áheNo{{, falli úr
(samþykkt af nefndinni).

83. Nefndin: ao eptir orðin:
"stórkostlegar vegabætur" verði bætt inn Í: "ser lagi ef það
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má álítast, a~ þær helzt se í sýslunnar eigin þarfir" (tekið apt-
ur af nefndinni).

84. Frumv. 15. gr. (óbreytt eða me~ breytíngum):
"Útgjöld til allra vegabóta, sem nefnd eru her a~ ofan, skal
greiða úr jafnaðarsjóði hvers amts. þegar einhver hefir tekizt
á hendur a~ láta gjöra verkið, skal fyrst grelða borgun fyrir
það, þegar það er sannað með lögmætri skobunargjörð, er sýslu-
maður sendir amtmanní, a~ allt verkið se öabflnnanlega af hendi
leyst; þó má amtmaður, ef sá, er verklð lætur vinna, krefst
þess, og verklð er umfangsmlkið, eptir að hann um það hefir
meðteklb upplýsíngar og uppástúngu frá hlutaðeiganda sýslu-
manni, láta greiða manni þeim, sem verkið annast, nokkurn
part af kaupinu smátt og smátt, eptir því sem verkinu skilar
áleíðls. A'b öðru leyti ber amtmönnum þess ab gæta, þegar
þeir ákveða, hverjar vegabætur skuli taka fyrir á því ári, a~
kostnaðurínn til nýrra vega, vibgjörða og viðhalds allra þjóðvega
í arntínu verbl ekki meiri en svo, a'b hann verði greiddur með
því að jafna niður í mesta lagi 2 sk. á hvert laueafjarhundrað.
En skyldi i einhverri sýslu þurfa störkostnab til a'b leggja nýja
vegi eða til a~ gjöra stórkostlegar vegabætur, þá má, ef amt-
manni þykir vera ástæða til þess, eptir ab hann ~íbur hefir leit-
a~ álits annara um það, jafna allt a~ 1sk. tillagi meira fyrir
hvert lausafjárhundrað á þessa sýslu, heldur en hinar aðrar
sýslur, en samt mega tiIIögin samtals aldrei gánga út yfir það,
sem einu sinni er ákveM~".

§ 16.
85. Nefndin: að í stað 16. gr. frumvarpsins komi þessi grein:

"Til viðhalds og umbóta allra aukavega í hverri sýslu fyrir sig
skal jafna niður allt a~ tveimur skildíngum á hvert lausafjár-
hundrað í sýslunni".

86. Ásgeir Einarsson: a~ 16. gr. falli burt.
87. Jón Guðmundsson: a~ orðin:

"til almennings þarfa" falli úr.
88. Jón Guðmundsson: að í stað orðanna:

"frá 18. til 60. árs" komi: "frá 18. til 50. árs".
89. Nefndin: að í stað orðanna :

"húsbóndinn grelðír borgun fyrir börn og vínnufölk", verði sett:
"húsbóndinn greíðlr borgun fyrir syni sína, er hjá honum eru,
og vínnumenn".
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90. Nefndin: að orðin:
"sem eru á hans heimlli", falli burt.

91. Frum». 16. gr. (óbreytt eða með breytíngum):
"Þa~ skal framvegis vera skylda Innbriunna í hverjum hrepp,
að gjöra vegabætur og halda vi~ aukavegum þeim, er liggja
um hreppinn , og sem nauðsynlegír eru til almenníngs þarfa,
svo a~ vegír þessir ávallt sðu í sæmilegu standi. Þa~, sem
vinna þarf í þessum tilgangi, er skylduvínna, og skulu allir
verkfærir karlmenn í hreppnum frá 18. til 60. árs, hvort sem
þeir ern af bændastétt eba ekki, vera skyldir a~ leggja verk til,
eptir því sem á þá skiptist. En ef hreppsbændur eða meiri
hluti þeirra kynni heldur a~ æskja, annaðhvort að einhver tak-
ist á hendur vegabæturnar fyrir kaup, eða þá að menn se
lelgðir til þess, en um það skal taka ákvörðun á hreppskila-
þíngi á haustin, þá er þeim það heimilt, og skal þá hreppstjór-
inn jafna niður kostnabínum á hina sömu menn, sem skyldir eru
a~ "inna a~ vegabdtum, eptir því sem áður er sagt, og að öðru
leyti þannig, atJ húsbóndinn greiðir borgun fyrir börn og vinnu-
fólk, sem er á hans heimill".

§ 17.
\)2. Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: a~ í stað 17. gr. í frum-

varpinu verbí sett ný grein, þannig:
"Veganefndir hreppanna skulu á ári hverju fyrir sumarmál senda
sýslumanni nafnaskrá yfir þá menn í hreppnum, sem samkvæmt
16. gr. eru skyldir að leggja fe til þjéðvegabóta".

93. Ásgeir Einarsson: a~ í stað 17. gr frumvarpsins korni þessi:
"Hreppstjórar skulu með 2 eða fleiri tilkvöddum aðstoðarmönn-
um, samkvæmt reglum þeim, sem gefnar eru í 5. gr., og eptir
fyrirmælum hlutaðeiganda sýslnmanns, láta framkvæma þau
vegabótaverk innan hreppsins takmarka, sem af amtrnanní eru
ákveðin".

94. Nefndin: að í stað orðsíns :
))Hrepp&tj6rar((, í upphafi greinarinnar, komi: "Hreppsnefndin((.

95. Sama: a~ í stað orðanna:
"innan loka janúarmánaðar" verði sett: "innan sumarmála".

96. Nefndin: a~ orbln :
"og skal téðrí uppástúngu fylgja nafnaskrá yfir þá menn í
hreppnum, sem skyldir eru að leggja vinnu til, samkvæmt næstu
grein á un dan ", falli úr.
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97. Nefndin: a~ í stað orðsins:
"hreppstjórunum(( komi: "hreppsnefndinni((,

98. Nefndin: a~ orðín :
"og skal þess gætt, þegar hreppsbúar" o. s, frv, til enda grein-
arinnar, falli úr.

99. Nefndin: að í sta~ orðanna:
"sem skyldir eru að leggja vinnu til, samkvæmt næstu grein á
undan « komi: "sem verkfærir eru og vegabótavinnuskyldir eptir
16. gr. IC (tekið aptur af nefndinni).

100. Sama :a~ í stað orbanna :
"innan loka aprílmanaðar" verði sett: "innan miðju maí-
mánaðar".

101 Erum». 17. gr. (óbreytt eða með breytíngum):
))Hreppstjórar eiga á ári hverju innan loka janúarmánaðar a~
senda sýslumanni uppástúngu um þær vegabætur, er gjöra
þarf á næsta sumri víð hina almennu aukavegi í hreppnum,
og skal te~ri uppástúngu fylgja nafnaskrá yfir þá menn í
hreppunum, sem skyldir eru a~ leggja vinnu til, samkvæmt
næstu gr. á undan; á sýslumaður síðan í seinasta lagi innan
loka aprílmánaðar að ákveða með úrskurði sínum, hver verk
skuli "inna, og gefa hreppstjérunum það til vitundar, en þeir
eiga því næst að sjá um, a~ verkið verði framkvæmt eptir
reglum þeim, sem nákvæmar eru tilteknar í þessari tilskipun,
og skal þess gætt, þegar hreppsbúar vinna sjálfir að verk-
inu, að það komi jafnt niður lÍ þá, sem skyldir eru að leggja
verk til",

§ 18.
102. Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: a~ i stað 18. gr. frum-

varpsins komi þessi:
"Her a~ auki eiga veganefndir hreppanna lÍ ári hverju í októ-
berrnanuðl að senda sýslumanni uppástúngur um þær vega-
bætur, er gjöra þarf á næsta sumri, vi~ hina almennu auka-
vegl í hreppnum, og semur sýslunefndin þar um álit sitt og
sendir amtmanni fyrir lok nóvemberm.; leggur hann þar á úr-
skurð og sendir sýslumanni, samkvæmt því sem segir viðvíkj-
andi þjöðvegum í 5. grein. Kostnaður til aukavegabóta greið-
ist úr hvers amts jafnaðarsjéðí, og má amtmaður í því skyni
í það mesta leggja 2 sklldínga gjald á hvert Iausafjártínndar-
hundrað.
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103. Asgeir Einarsson: a'ð 18. gr. frumvarpsíns falli úr.
104. Frumv. 18. gr.

"A'ð því leyti sem sjerlegur kostnaður kynni að standa af auka-
vegum, til að mynda til brúa, eður til a'ð útvega þær tilfærur,
sem ekki verða heimtaðar af þeim, sem skyldir eru a'ð leggja
til verk til vegagjörðar, sbr. 23. gr., eða púður til að spreingja
steina o. fl., þá skal þeim kostnaði, sem til þess þarf, jafna
niður samkvæmt reglu þeirri, sem sett er í niðurlagt 16. gr.,
a'ð svo miklu leyti sem vegasjóður sá, sem nefndur er í 20.
grein, hrökkur ekki til þessa kostnaðar".

§ 19.
105. Jón Guðmundsson: að í stað orðsíns.

"amtma'ður(( í upphafi greinarinnar verði sett: "sýslunefnd((.
106. Nefndin: a'ð í stað orðsins:

"amtma'ður(( Í upphafi greinarinnar, komi: "sýsluma'ður((.
107. Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: a'ð í staðinn fyrir: ,,5

álnir" komi: ))3 álnir((.
108. Frumv. 19. gr. (óbreytt eða með breytíngum):

"Aukavegir eiga almennt að vera 5 álnir á breidd; þó má amt-
maður leyfa, a'ð brugðið sje út af þessu, þegar landslagi er
svo háttað (sbr. 9. grein að niðurlagi), að óumflýjanleg nauðsyn
dregur til þess. A'ð öðru leyti skal í öllu þVÍ, er aukavegi
snertir, hvort heldur þeir eru gjörðír ab nýju eða endurbættir,
og eins hvað skyldu eigandans víðvíkur til a'ð láta af hendi
land þa'ð og til föng, sem þarf, fari'ð eptir reglum þeim, er á-
kveðnár eru her a'ð framan um þjóðvegi, ab svo miklu leyti
sem þær geta átt her vi'ð((.

§ 20.
109. Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: að í stað 20. - 26. grein-

ar komi ein grein, þannig hljéðandí :

"II vort sem vegabétaverklð er unnið af einhverjum, er hafa
tekizt það á hendur fyrir umsamið verb, eður af leigðum
mönnum, eiga veganefndir hreppanna ab hafa umsjón alla með,
að það verði daðflnnanlega af hendi leyst, eins á aukavegum
sem þjöbvegum, samkvæmt 4. gr.; skal SYO álíta, að vega-
nefndarmenn hafi með umsjón þeirri lokið því vegabötagjaldí,
er þeim sjálfum ber a'ð greiða".

II O. Nefndin og Ásgeir Einarsson: a'ð 20. gr. fruurvarpsíns falli úr.
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II 1. E. Ó. Kúld: að í stað orðanna:
"börnum hans eða vínnufölkí" verði sett: "sonum á þeim aldri,
sem til er tekið í 16. gr., og vínnumdnnum".

112. Jón Guðmundsson: að níðurlagíð í fyrra kafla greinarinnar:
"Ofannefndar sektir nákvæmar ákveður" breytist
þannig: "þessar sektir skal greiða í sveitarsjóð".

113. Frumv. 20. gr. (6breytt eða með breytíngum):
"Þa~ skal vera hverjum þeim, er skylduverk á a~ "inna, heimilt,
að senda annan verkfæran mann í sinn stað. Vilji hann greiða
borgun í peníngum fyrir skylduverk það, sem hann á að vinna,
þá skal það leyft, ef á~ur er um þa~ gjört samkomulag "i~
hlutaðeiganda hreppstjóra, sem þá skal leigja mann, er geing-
i~ geti í hins stað, fyrir fe það, er hann hefir greitt. Bregð-
ist nokkur undan að koma til verka, þegar hann er til þess
haddur, og hefur einga þá rá~stöfun gjört, sem á~ur er sagt,
og hann getur ekki sannað lögmætt forfall, þá á hann fyrir
það að gjalda í sekt 32 sk. r. m., og þar a~ auki greíða slíka
borgun, sem hlutaðelgandi hreppstjóri álítur nægja til a~ leigja
fyrir annan verkmann. Þa~ er vitaskuld, að það, sem her
segir, á víð, hvenær sem verkskyldur maður brcgzt undan,
eins fyrir það, þ6 fleiri verkamenn eigi a~ koma frá einum
bæ, og á húsbóndinn að greiða ofannefnda borgun og gjalda
akveðnar sektir fyrir hvern verkfæran mann af börnum hans
eða vinnuf6lki, er undan bregzt; en aptur á móti á hann rett
á, að halda fðnu inni í kaupi verkmanns, ef honum verður
gefin sök á burtverunni. Ofannefndar sektir skal greiða í
vegasjóð, sem stofnsetja skal fyrir hreppinn, og skal hrepp-
stjóri geyma hann, og tekjunum verja til vegabóta í hreppn-
um, eptir því sem sýsluma~ur nákvæmar áhe~ur.

Hefjist deila um það, hvort sá, er í stað annars geingur,
se verkfær, þá skal hreppstjört þegar í stað leggja úrskurð á
þrætuna með tveimur tilkvöddum mönnum. Ef einhver sendir
óverkfæran mann í sinn stað, skal álíta sem hann hafi ekki
komið".

§ 21.
114. Jón Guðmundsson: a~ greinm verði þannig orðuð :

"Hreppsnefndin tiltekur, á hvaða dögum verkið skuli vinna, en
það má þó ekki vera á ö~rum tíma, en í maí, júní e~a önd-
verðum [dlímanuðl".
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115. Ásgei1' Einarsson: að gremm verði þannig orðuð:
"Hreppstjórinn með hinum tilteknu tveimur mönnum ákveður
þann tíma, á hverjum vegabdtaverkíð skal framkvæmast".

116. Nefndin: a~ í staöínn fyrir:

"sýsluma~ur" í upphafi greinarinnar komi: ),hreppsnefnd".
117. Sama: að í staðinn fyrir:

"sýsluma~ur" verði sett: "hreppstjóri" (tekið aptur af nefndinni).
118. Frumv. 21. gr.:

"Sýsluma~ur tiltekur, á hvaða dögum verkið skuli vinna, en
þa~ má þó ekki vera á öðrum tíma en í maí- eða júnímánuði,
nema svo serstaklega se ástatt á einhverjum stað eða eitthvað
annað beri til; a~ óumflýjanlegt se a~ bregða út af þessu, og
skal þá sýslumaður nákvæmar ákveða verkdagínn".

(Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: að greinin falli úr).
§ 22.

119. Nefndin og .4.sgeir Einarsson: a~ greinin falli úr.
120. Nefndin: að eptir orðín :

"á enda", verbi bætt í: "a~ minnsta kosti" (tekið aptur af
nefndinni).

121. Frumv. 22. gr. (óbreytt eða með breytíngu).
"Verkamenn skal hreppstjóri til kveðja með skriflegum seðli, og
skulu bændur láta bera hann milli bæja eptir þíngboðslelð SYO

tímanlega, að hann se kominn þíngboðslelb á enda einum degi
fyrir hinn ákveðna verkdag.
(Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: að greinin falli úr.

§ 23.
122. Nefndin og Ásgeir Einarsson: að greinin falli úr.
123. Nefndin: ao í stað orðanna:

»skal hann Yera kominn 11 hinn tiltekna stað . . . . . . sjö-
undu stundar að kveldi", komi: "skal hann vera kominn á
hinn tíltekna stað ekki seinna en á dagmalum, og vera víð
vinnu til náttmála" (tekið aptur af nefndinni).

124. Jón Guðmundsson: ab þessu verði bætt við enda greinarinnar:
"og skal greiða skaðabætur eptir málavöxtum".

125. Frumu. 23. gr. (óbreytt eða með breytíngum):
"Serhver verkamaður skal með ser hafa verktöl þau, sem til
er tekið, þegar honum er sagt til, en þó ekki önnur en þau,
"em almennt eru höfb "ib moldarverk á Íslandi; skal hann
vera kominn á hinn tiltekna stað innan sjöundu stundar ab
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morgni og vera við vinnu til sjöundu stundar a~ kveldi; þó
skal veita tveggja stunda hvíld á þeim tíma, sem hreppstjóri
ákveður, Ef nokkur, sem tilkvaddur er, án löglegra forfalla
kemur meira en einni stundu of seint, eða fer úr verkinu
meira en einni stund of snemma, eða skorast undan að gjöra
þá vinnu, sem honum er sagt, þá skal það metíð, sem hann
hefði alls ekki korníð og lýkur hann þá sekt eptir 20. gr. til-
skipunar þessarar; en ef styttri tími en ein stund geingur frá
verkinu, annaðhvort af því einhver kemur of seint, eða fer of
snemma, þá er hann sekur um helming af sekt þeirri, sem
ákveðin er í nýnefndri greina.
(Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: að greinin falli úr).

§ 24.
126. Nefndin og Ásgeir Einarsson: að greinin falli úr.
127. Jón Guðmundsson: að eptir upphafsorbíð:

"Hreppstjóra(( verði bætt víð : "og umsjénarmönnum".
128. Frum». 24. gr. (óbreytt eða með breytíngu):

"Hreppstjóra er heimilt að skipta niður vegastörfum þeim, sem
falla li hreppínn, á 2 eða fleiri daga, en samt þannig, að eing-
inn sá, sem skylduverk á að vinna, hafi meira en eins dags
verka.
(Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: ab greinin falli úr).

§ 25.
129. Nefndin og Ásgeir Einarsson: a~ greinin falli úr.
130. Jón Guðmundsson: að fyrri hluti greinarinnar ("me'ðan á

verkum . . . . til bera (() verði orðaður þannig:
"Hreppsnefndin skiptir aukavegum hreppsins niður í hluti eður
kafla, og ætlar tiltekinni tölu þeirra manna, sem vegabóta-
skyldan hvílir á, aðgjörð á hverjum kafla um sig, eptir þvi
sem bezt liggur víð, en sýslumaður kveður til á manntals-
þíngum eptir uppástúngu hreppstjóra, einn eður tvo umsjónar-
menn yfir hvern kafla",

131. Jón Guðmundsson: að í stað orðanna:
"bæ'ði hreppstjórinn og á'ðurnefndir umsjónarmenn", verði sett:
"þessir umsjónarmenn".

132. Frumv. 25. gr. (óbreytt eða með breytíngum):
"Me~an á verkum stendur, skal hreppstjóri skipta verkmönn-
um í flokka, og skal hverjum þeirra feinginn sinn kafli af
veginum. Hreppstjórinn skal ætí'ð vera víðstaddur sem um-
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sjónarma~ur, meðan unnið er a~ vegastörfunum ; líka getur hann
kosið umsjónarmenn ser til hjálpar meðal hreppsbænda, þegar
honum þykir nauðsyn til bera. Skal svo álíta, a~ bæði hrepp-
stjórinn og li~urnefndir umsj6narmenn hafi með umsj6n þeirri,
er þeir þannig hafa haft með vinnunni, fullnægt skylduverki
því, er á þeim sjálfum liggur".
(Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: a~ greinin falli úr).

133. Jón Guðmundsson: að grein þessi verði sett milli 22. og 23.
gr. frumvarpsins.

§ 26.
134. Ásgeir Einarsson: a~ í stað þessarar greinar komi ný grein

svo látandi :
"Hreppstjórar skulu fyrir lok nóvembermán. ár hvert semja og
senda sýslumanni greinilega skýrslu um allar þær vegabætur,
er gjörbar hafa verið í hreppnum og á hvern hátt þeim hefir
verið framgeingt, og láta henni fylgja skýran reikníng yfir
kostnað þann, sem til vegabótanna hefir þurft, og hvernig hann
hefir verlð greiddur. þeir skulu enn fremur gefa sýslumanni
áætlun um vegabætur þær, er gjörast ættu næsta ár og kostnað
til þeirra ".

135. Frumv. 26. gr. (óbreytt).
"Þegar verkið eptir 16. gr. 2. atríðí þessarar tilskipunar er
unnið af einhverjum, sem hefir tekizt það á hendur, eða af
leígðum mönnum, eiga hreppstjórarnir a~ hafa umsjón með,
a~ það verði éaðflnnanlega af hendi leyst, samkvæmt þeim á-
kvörðunum, sem gjörðar eru af hreppsbændum þVÍ viðvíkjandi".
(Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: a~ greinin falli úr).

136. Jón Guðmundsson (ný grein):
"Hreppstjóri skal vi~ hver árslok semja og senda sýslumanni
greinilega skýrslu um allar þær vegabætur, er gjörbar hafa
verið á aukavegum í hreppnum það ár, og á hvern hátt þeim
hafi orðið framgeingt.

§ 27.
137. Ásgeir Einarsson: að í stað 27. og 28. greinar komi svo I,Íí-

andi grein:
"Sýslnmenn skulu hafa á hendi aðalumsjún yfir og ábyrgð á
öllum vegab6tum sýslunnar; skulu þeir innan loka jan.mán.
senda hlutaðeiganda amtmanni skýrslu um vegabætur þær, er
undanfarið ár hafa verið framkvæmdar í sýslunni, ásamt reikn-
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ingum þeim, er þar að lúta; en amtmenn skulu árlega senda til
dómsmálastjórnarrá'ðsins yfirlitsskýrslu yfir allar vegabætur þa'ð
ár í amtinu, og láta þar með fylgja hinar straxnefndu skýrslur
frá sýslumönnunum".

138. Frumv. 27. gr. (óbreytt):
"Sýslumenn skulu á ári hverju líta eptir þjó'ðvegunum í sýsl-
um þeim, er þeim er trúa'ð fyrir, og líka hafa eptirlit með hin-
um öðrum vegum í sýslunni, og eiga þeir á ári hverju a'ð senda
amtmanni skýrslu um það ; skal í henni vera greint frli, ekki
að eins hve míkíð, heldur einnig hvernig hafi verið staríuð að
vegagjörðum á ári hverju",

§ 28.
139. Jón Guðmundsson: að bætt verði þessu aptan víð gremma:

"Amtma'ður skal og láta auglýsa árlega í tímaritum landsins
yfirlit yfir þann kostnað, sem á hvert lögsagnarumdæmi er á-
kveðinn til vegabóta, og hvað miklu fe hafi verið til þeirra var-
i'ð í hverju fyrir sig; þar með skal fylgja stutt skýrsla um þær
vegabætur, sem hafa verib gjörðar í öllu amtinu".

140. Frumv. 28. gr. (óbreytt eða með breytíngum):
"þa'ð er skylda amtmanna að hafa yfirumsjón með vegunum í
ömtum þeim, sem þeir eru settir yfir, og eiga þeir á ernbætt-
ísferðum sínum nákvæmlega að gefa gætur að ástandi veganna,
og a'ð öðru leyti á ári hverju að senda skýrslu til dómsmála-
stjémarráðsíns um ásigkomulag veganna í amtinu, og láta þar
með fylgja hinar ofannefndu skýrslur, sem komnar eru frá
sýslurnönnum",

(Ásgeir Einarsson: að greinin falli úr).
§ 29.

141. Ásgeir Einarsson: að í stað :
"jafna'ðarsjó'ð amtslns" komi: "hluta'ðeiganda hreppssjéð".

142. Jón Guðmundsson: að í stað orðslns :
"jafna'ðarsjó'ð(( komi: "vegabótasjó'ð((.

143. Ásgeir Einarsson, Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: að níð-
urlagaorð greinarinnar:
"ef þjóðvegur ..... hreppsins" falli úr.

144. Frumv. 29 gr. (óbreytt eða með breytíngum):
"VerM nokkur uppvís a'ð því, að hafa með ásettu ráM skemmt
þau verk, sem vegastj6rnin hefir láti'ð gjöra, þá skal hann bæta
skaðann, og þar a'ð auki sektast frá 1 rdl. til 10 rdl., eptir því
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hvað skemmdin er mikil, og öðrum málavöxtum; skal einnig
taka til greina, hvort yfirsjónin er framin í fyrsta sinn eða hún
er ítrekuð. Sjeu vörður og sæluhús á vetrarvegum skemmd
eða eydd, þá skal það sæta 10 rdI. til 50 rdl, sekt, eða líkam-
legri refsingu frá 10 til 27 vandarhagga. Sjeu mannvirki þau
burt tekin, sem vegastjórnin hefir l;Íti~ gjöra, svo sem brýr,
vörður og sæluhús, þá varðar það þjéfsstraffí, og skal, þegar
ákveða á stærð hegníngarinnar, einkum tekin til greina hætta
sú, sem af því hefði getað hlotizt fyrir ferðamenn. Sektir
þær, sem ákveðnar eru í þessari gr., skulu falla í jafnaðar-
sjó~ amtsins, ef þjöðvegur hefir verið skemmdur, en annars í
vegasjóð hreppsins".

§ 30.
145. Frumu. 30. gr. (óbreytt).

"Öll mál vlðvíkjandl afbrigðum gegn þessari tilskipun skal með-
fara og dæma sem almenn lögreglu mál, að því leyti sem þau
ekki eptir eðli sínu eru misgjörðamál, og skal a~ öðru leyti,
hvað þær yfirsjónir snertir, sem her ræðir um, fara eptir :í-
kvörðununum í tilsk, 24. jan. 1838, 9. og 10. gr".

§ 31.
146. Frumu. 31. gr. (óbreytt).

))Iva~ hinar almennu ferjur yfir stærri ár og vatnsföll áhrærir,
þá skal framvegis farið eptir reglum þeim, sem settar eru í
Jónsbókar landsleigubálks 45. kap., og í komingsbréf af 29.
apríl 1776, § 6.

A~ öbru leyti skulu þær ákvarbanlr, sem ofannefnd kon-
úngsbréf og Jónsbókar landsleigub. 44. kap. innihalda um veg-
ina á Íslandi, her eptir vera teknar úr lögum.

147. A~ tölu greinanna verði breytt eptir því sem greínaskipanín út-
heimtir.

148. Frumvarpið allt með áorðnum breytíngum.
149. E. Ó. Kúld: Að þíngið nú blðjí sijórnina, a~ leggja fyrir

næsta alþíng nýtt frumvarp til vega bóta tilskipunar, samið af
mönnum í landinu sjálfu.

150. E. Ó. Kúld: varaupp;ístúnga: A~ þingi~ nú biðji stjórnina,
að leggja fyrir næsta alþíng nýtt frumvarp til vegabétatllskíp-
unar, lagað eptir uppástúngum þessa alþíngis.

Framsögumaður (Þ. Jónasscn): Þa~ er, eins og atkvæðaskraín í
þessu máli ber með ser, komin fram mörg breytíngaratkvæðí í þessu máli,
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a\) það reyndar ekki er neinn hægðarleikur að átta sig á þeim til hlít-
ar. Nefndin hefir, síðan undirbúningsumræða fór fram í málinu, bor-
i\) sig saman víð þá af þíngmönnum, sem borið hafa upp breytíng-
aratkvæði, og aðhyllzt sum af þeim, en sum ekki, og er þetta tekið
fram á atkvæðaskr.ínnl ; það getur nú verið, og eg geing enda að því
sem vísu, a\) einstöku ésamhljóðanir hafi smeygt ser inn, en ekki
ætla eg þær þó vera meiri, en svo, að þær með aðstoð þíngmanna
geti orMa lagaðar, og þetta traust ber eg því heldur til þíngsíns,
sem eg er sannfærður um, að þeir allir muni vilja styðja að því, að
frumvarpið verði ao lögum, og af þessari ástæðu láta ser annt um
það, að frumvarpið geti orðið þannig úr garði gjört frá þíngínu, að
stjórnin geti aðhyllzt það á eptir í öllum þess aðalatriðum.

Eg sagM ,l\)an, ao breytíngaratkvæðín, sem komin eru fram,
væri mjög mörg, og þar um er sjón sögu ríkari, er aptur vill svo
til, a\) fæst af þeim eru á hinn bóginn veruleg, heldur lúta þau
a\) orðabreytingum og annari niðurskipun á efninu; eg ætla því ekki
að svo stöddu, a\) fara leingra fram í þau, en einúngis að snúa mer
að þeim verulegu atríðunum, þao er ao segja að þeim breytíngarat-
kvæðum, sem hafa veruleg áhrif á frumvarpíð, en það eru breytíng-
aratkvæöín, sem ahræra umsjón og framkvæmd vegabótanna, og kostn-
aðinn til þeirra; og um þessi atriðl talaði eg sem fram-sögumaður
fátt eitt við undírbúningsumræðuna. Nefndin' hefir síðan, eins og at-
kvæðaskraín vottar, tekið þau ítarlegar til yfirvegunar. Nefndin hlaut
ao játa, ao það yrðí ofætlun fyrir sýslumann, að hafa á hendi alla
umsjón og framkvæmd vegabctanna í víðlendum sýslum, og því hefir
hún fallizt á, no þessi starfi væri falinn nefnd manna í hverjum hrepp,
því með þessum hætti mætti álíta, að verkinu yrði betur borgið, en
með þeirri tilhögun, sem verið hefir, og ætIazt er til a\) verði eptir
frumvarpinu, því að vísu mun töluvert vera hæft í því, að vegabæt-
urnar og vegirnir her í landi eigi se lengra komnar, en þær eru,
vegna þess, að sýslumenn hafi ekki getað sinnt þeim, sem skyldi.
Nefndinni þótti því síður áhorfsmál, að aðhyllast þetta fyrirkomulag
víðvíkjandf vegabötunum, sem sýslumanni er ætlað, að hafa yfirumsjón
með öllum vegabótum og vegum í sýslunni, og hann þannig hefir
skyldu til að halda vörð á því, að hreppsnefndirnar gegni köllun
sinni rækilega.

Hvað kostnaðinn til vegabótanna áhrærir, ætlast frumvarpið, eins
og þíngmönnum er kunnugt, til þess, að þær lÍ þjöðvegunum fari
fram á kostnað jafnaðarsjéðanna, og ao í því skyni verði jafnað níð-
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ur á hvert lausafjdrhundrað allt a~ 2 skk., en víðgjörð og víðhald
aukaveganna skyldi framkvæmd með skylduvinnu. Nú með því að
það varð nefndinni ljóst, að það fe, 2 sk. af hverju lausafjárhundr-
abí, eða her \Illi bil 1200 ríkis dalir um ári~, sem ætlaðir eru þjóo-
vegunum, mundi verða öldungis ónógt til vegabóta þjóðveganna um
allt land, en aptur á móti meir en nóg handa aukavegunum Í skyldu-
vinnunni, aðhylltist hún breytíngaratkvæði, sem stendur á atkvæða-
skránni undir nr. 77., að skylduvínnan, hreytt í penínga og reiknuð
eptir hvers árs verðlagsskra, og þannig, a~ ekki kæmi nema hálft
dagsverk á hvern verkfæran mann frá 18 til 60 ára, yrði látin koma
niður á aðalvegunum í stað þess, sem í frumvarpinu er ákveðlð, en
að aptur víðgjörð og viðhald aukaveganna færi fram á kostnað jafn-
aðarsjóðanna með niðurjöfnun af 2 sk. á hvert lausafjárhundruð. Ao
vísu duldist þa~ ekki nefndinni, að það væri einhvern veginn évíð-
kunnanlegt, a~ kostnaðurinn til víbgjörða á aukavegunum skyldi greið-
ast IÍr jafnaðarsjdbnnum, en nefndin áleit, a~ þar sem svo mikið
væri a~ gjöra, og dagsverk in ofan í kaupið eru helrnínguð, mundi
það fe, sem feingist fyrir dagsverkín, ekki vinnast til þess, að gjöra til
hlítar bæði víð þjóðveg! og aukavegi, en á hinn bóginn þorði nefndin
ekki að halda fram með heilu dagsverki af hverjum verkfærum manni,
ser í lagi vegna þess, a~ skylduvinnan á a~ leggjast með peningum,
en að öðru leyti álít eg það miklu æskilegra, ef allur vegabótakostn-
aðurinn gæti orM~ greiddur af einum og sama sjóo, eða eins og nú
er kornið, af því fe, sem kemur inn fyrir skylduvínnuna, en nefndin
hðlt, að þetta fe yrðí þó of líti~, og þá var það eind konar neyðar-
rirræðí fyrir nefndina, ao halda afgreiðslunni af lausafénu.

A~ ö~ru leyti skal eg geta þess, ao her munu nú vera her um
bil 15 þús. verkfærir menn milli 18 og 60 ára, og það fe, sem þann-
ig kæmi inn fyrir hálf dagsverk, eptir nú gildandi verðlagsskrd, mundi
því verða fullar 6 þúsundir ríkisdala, og með þessu fe má þó gjöra
töluvert; eg get þessa atríbís einúngis til nákvæmari skýríngar um
það, hvort það muni tiltækilegt eða ekki, að sleppa þeim umræddu
2 sk. af lausafénu handa aukavegunum.

Þa~ er á atkvæðaskránni undir nr. 78 stúngio upp á öðrum
gjaldstofni, en skylduvinnunni handa vegabótunum, nefnilega að borga
kostnaðinn til veganna úr sveitarsjóði eptir undangeinginni niður-
jöfnun á sama hátt, og eptir sömu reglum, sem jafnað er niður
sveitarútsvari. þao má nú, ef til vill, telja þessu breytíngaratkvæðí
til ágætis, ao afgrelðslan komi jafnar niður, og að færri verði undan-
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þegnir, en þegar kostnaðurinn er hitinn vera kominn undir því, hvað
marga verkfæra menn einhver hafi, þvi ekki fer þetta ætíð eptir \'el-
megun; en eg get þó ekki orðið þessu breytíngaratkvæðí meðmæltur ;
her er nefnilega allt korníð undir hugþótta þeirra, sem jafna af-
greiðslunni níbur, og þar af mundi því leiða margfaldar umkvartanir
út af níburjöfnuuínní, sem ekki þarf að óttast, þegar atgreíðslan er
bundin víð tölu verkfærra lllanna ; mer þykir því þessi mælikvarðí,
verkfæru mennirnir, miklu tiltækilegri. Þa~ á heldur ekki víð, með-
an ekki er komin lÍ önnur sveitarstjórn, en nú er, að fátækrastjórnin
skuli annast um vegabdtakostnaðlnn ; og eg álít það ósanngjarnt, a~
leggja hreppstjórum, sem eingin laun fá fyrir störf sín, á herðar,
að innkrefja vegabótakostnaðinn af hreppsbændum ; hreppstjórar eiga
opt nógu örðugt með, að geta feíngið sveitargjöldin borguð, þó ekki
bætist þetta ofan á. þetta eru nú helztu atriðín í þeim framkomnu
breytíngaruppástúngum vi~ Irumvarpið, og því hefi eg einkum tekíb
þau fram. Af hinum breytíngaratkvæðunum skal eg að þessu sinni
einúngis leyfa mer a~ benda á uppástúnguna, sem er á atkvæða-
skránni undir töluli~ 12, því hún kveður nákvæmar á um eitt atriði,
sem ekki er tekið skýrt fram undir tölulið 14.' og 15. á atkvæða-
skránni, eins og nefndin hefir aðhyllzt það síðartalda breytíngarat-
kvæði.

Eg ætla svo ekki a~ fara leingra út í rnalíð a~ svo stöddu.
Þegar á allt er liti~ held eg, a~ eg geti rá~i~ þínginu til að aðhyll-
ast frumvarpið með þeim breytíngum, sem nú eru í því orðnar ;
a~ minnsta kosti er nú komin í þab eins konar samhljöðun, en
hún hverfur, ef skoðanir þingmanna fara miög á dreif, og þá eru
afdrif þessa umvarbanda máls auðsðn ; en það kalla eg illa farið, ef
stjórnin neyddist til, a~ leggja mál þetta nú til hlíðar, því það er
mjög umrarðanda fyrir þetta land.

Jón Guðmundsson: Á'ðnr en eg tek til máls víðvíkjandí efni
máls þessa, vil eg, þar e~ rnalíð er orN~ svo flóki~, leyfa mer a~
stinga upp á, a~ þa'ð se rætt í köflum, t. a. m. 2, fyrst frá 1. gr.
til 14., og síðan frá 15. til endans.

Forseti: Frá minni hálfu er ekkert þessu til Iyrlrstöðu, og þó
a~ mál þetta víð undírbúníngsumræðuna ekki væri rætt í köflum, á-
lít eg það skyldu mína a'b gjöra þínginu sem hægast fyrir, svo eg
legg það á þíngsins vald, hvort það vill ræða mál þetta í köflum,
tveimur, eður þá má ske heldur þremur, nefnilega fyrst frá 1. grein
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til 14., þá 15. grein út af fyrir sig, og því næst frá 16. grein og
til endans ..

Konúngs{ulltrúi: Pa~ er sem menn vita mjög líti~ eptir af
þíngtímanum, en 2 mjög margbrotin og vandasöm mál eru enn þá
órædd.Eg er mí hræddur um, að ef umræðunum um frumvarpið,
sem liggur fyrir, verour skipt í kafla, muni þær þar víb verða miklu
leingri. Eg held þessa þurfi ekki heldur; því þíngmenn geta, eíns
og hinn heiðraði (ramsiigu-maður gjörði, tekið aöalatríbl malsíns, og
þar að lútandi uppástúngur, hvort eptir annað í þeirri röð, sem ser-
hverjum þykir bezt við eiga, og sagt þar um meiníngu sína, og þá
má þa'b vel takast að ræða frumvarpið í einu lagi.

Forseti: Eg verð að álíta það skyldu mína, að gjöra sem þíng-
menn óska í þessu efni og þykir gjöra ser umræðuna sem hægasta;
skal eg þVÍ leyfa mer a'b leita atkvæða hinna háttvirtu þíngmanna
um, hvort ræða skuli málio í einu, eður í köflum.

Var síðan gelngið til atkvæða, og urðu einúngis 4 atkvæði mco
því, að ræða 'skyldi rnalið í köflum ; fell þannig sú uppástúnga.

Jón Guðmundsson: þao er ekki ólíklegt, að mönnum þyki
mer skyldast, ab eg standi upp einna fyrst af öllum, til að mæla
eitthvað með breytíngaratkvæðum mínum, af því þau munu vera
lángflest, en þó að þau se nú svona mörg, skal eg ekki vera marg-
orður um þau, heldur gjöri eg út af vlð þau svo ao segja öll í einu,
það er að skilja þau af breytíngaratkvæ'bum mínum, sem snerta
nefndir þær, er eg hugsaði mer, og eins þau, sem snerta gjaldstofn-
inn; það er samt ekki svo að skilja, a~ eg álíti ekki enn sem fyrr
þann gjaldstofn til vegabótanna þann eina rétta, eins og líka stjórnin
sjálf hefir víburkennt þegar í frumvarpi sínu í sveitastjórnarmálinn,
sem her var til umræðu í hitt hið fyrra, en eg vil ekkl "inna þa\')
til, a~ halda þessum gjaldstofni fram, þó hann se í rauninni sá eini
réttí, að honum verðí valið óeðlilegt og ésamsvarandl fyrirkomulag,
og gagnstætt þVÍ, sem alstaðar tíðkast í þess konar almennum sveita-
málum, enda víburkenndl stjórnin þetta sjálf, og gætti þess í teðu
frumvarpi, því jafnframt og hún gjörði þar öll vegabótamál a~ sveita-
málum, og vildi að öllum kostnaði, er þar lyti að, yrði jafnað niður á
almenníng, þá var jafnframt í frumvarpinu hugsao fyrir frjálslegu fyrir-
komulagi kosinna nefnda, er hefði á hendi þenna niðurjöfnunarstarfa ;
og eg get ekki se~, að fe~ til vegabótanna verði með góðu móti lagt
á þenna gjaldstofn, nema nefndir se kosnar til að jafna þVÍ niður á
alþýðu. Eg vil því heldur hverfa frá gjaldstofni þessum í þetta sinn,
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fyrst það er svo torvelt, a'ð koma heim þessu fyrirkomulagi með
nefndirnar, eins og það er svona í serstöku lagaboði, og það því
fremur, sem mer sýnast eingin vandkvæði á því, a'ð aðhyllast í brað
breytíngaratkvæ'ði hins heíðraða þingmanns Reykvíkínga við 15. grein-
ina undir tölulíð 77, því með því er þó feinginn fastur og ákveð-
inn gjaldstofn, og ef að því er geingíb, hverfur híð umsvifamikla fyrir-
komulag með nefndirnar; svo er þessi gjaldstofn eingan veginn nýr,
heldur er hann 100 ára gamall, því borgunin, sem her er nú gjört
rá'ð fyrir, kemur einúngis í staðinn fyrir dags verkið, sem menn voru
skyldir að leggja til, á meðan skylduvinnan var vi'ð höf'ð, og hver
maður, sem á að láta dagsverk, hlýtur a'ð þakka fyrir að mega frem-
ur gjalda hálft dagsverk í peningum eptir hvers árs verðlagsskra,
heldur en ef hann ætti að vinna það af ser með skylduvínnunni,
eins og verið hefir; því til þess hafa flestir þurft miklu meira en
eitt dagsverk, þar sem hálfur og heill dagur hefir einatt orðíð a'ð
ganga til þess, að komast til þess vegar á fjöllum eða öræfum, þar
sem vegabótina átti að vinna. Á hinn bóginn vinna líka sjálfar
vegabæturnar mjög mikið víð þessa breytíngu á fyrirkomulaginu, sem
veríð hefir, því það er þó æðimikill munur, ef til vegabóta gyld-
ust að eins 1200 rdI. á ári, með því a'ð taka 2 sk. af hverju lausa-
fjárhundra'ði, eins og frumvarpið stingur upp á, eða ef hver verk-
fær maður frá 18 til 60 ára gyldi hálft dagsverk í peníngum ár
hvert, þar sem með því móti mundi hafast upp til vegabóta frá 8
til 10,000 rdI. árlega, og það er ekki all-lítíð fe, og líklega mætti
nokkuð með því gjöra til þess að bæta vegina her á landi, væri því
vel varið og haganlega. Me'ð þessu móti finnst mer nefndirnar geta
horfið að miklu eður jafnvel öllu leyti, því, ef feð til vegabótanna
væri þannig heimt af sýslumanni á manntalsþíngum, þá ætti sýsluma'ður
að bjóoa upp á uppboðsþfngí, hver vildi gjöra þann eður þann veg-
arkaflann, er endurbótar þyrfti vi'ð í þeim eða þeim hreppnum, fyrir
minnst engurgjald, og ætti svo sýslumaður að hafa á hendi eptlrlítíð
með því, að vegabótavinnan væri vel af hendi leyst, en vilji menn
samt sem aður hafa nokkrar nefndir, þá getur það víst ekki verio
neitt efamál, að aðhyllast fremur uppástúnguna undir tölulíð 15,
heldur en nefndarinnar undir tölulíð 19, því af nefndunum, sem gjört
er rá'ð fyrir undir 15. tölulið, er þó nokkurs væntandí, en" einkis af
þeim nefndum, sem talað er um í 19. uppástúngu. Hinn háttvirti
framsögumaður gat þess, að ef fe'ð til vegabótanna væri teki'ð úr
sveitasjó'ðunum, þá mundi ekki ganga á ö'ðru en eilífum og enda-

673



lausum umkvörtunum út af nlðnrjöfnunínní, og vero eg að telja víst,

að svo yrðl, á meðan eingin almenn sveitastjórn er á komin, og það,
sem fremur (illu öðru mundi koma lÍ stað slíkri ó,inægjn, væri þær
nefndir, sem hinn heiðraði þíugmaður úr Strandasýslu hefir hugsao
ser og stúngíð upp á, þVÍ þegar valdsmennirnir eiga að fara að velja
lllenn ser til aðstoðar, til ab jafna niður álögum á almenníng, og
velja þá svona af handahófi, kann ske þá, sem sízt skyldi, - því eptir
uppástúngum þíngmannsíns eru sýslumennirnir við ekkert bundnir í
því efni nema geðþekkni sjálfra sín, -- þá flýtur auðejaanlega þar
af, að alþýoa ber ekkert traust til þessara manna, en er ávallt ó,i-
nægð með allar þeirra aðgjörðir. þar sem undir tölulíð 102 er gjört ráo
fyrir, ao kostnaðurinn til auka veganna gjaldist úr [afnaðarsjöðunum,
þ,í þykir mer það nú reyndar fremur óhappalegt, og ekki eiga alls
kostar vel víð, og þab væri líka æskilegast, ef menn gæti með öllu
komizt hjá þessu 2 skildíngs gjaldi af hverju lansaíjarhundrubl til
vegabóta, enda ímynda eg mer, ab það gjald, sem hinn heiðraði
þíngrnabur Reykvíkínga hefir stúnglð upp á undir tíilulið 77, muni
hrökkva lángt bæði til þjéðvega og aukavega í brab. þao er sjálf-
sagt, að þjéðveglrnir ætti að sitja í fyrirrúmi, og þá rnnndí það ekki
gjöra allt til, þó til auka vega geingi nokkur hundruð ríkis dalir ár-
lega; það er ao segja til þeirra, sem mest væri nauðsyn :í að lag-
færa; því menn mega ekki gleyma því, ao eptir 1. og 2. gr. í frum-
varpinu verða svo miklu fleiri aðalvegír, heldur en almennt hefir verið
álitio ,íour, af því hið eldra fyrirkomulag gjörði elnga slíka aðgrein-
íngu nauðsynlega híngað til; því á öllum vegum átti að vinna skyldu-
vinnu. þao er nú ao vísu nokkuð ísjárvert, ef til vill, hðban af ao
greiða atkvæði á móti þessari 2 skild. uppástúngu til vegabötanna,
af því það er, ef til vill, ekki auðvelt ao koma heoan af hinum seinni
greinum frumvarpsins, sem lúta að auka vegunum í þab horf, sem víð
á, af því ekki hefir verið beinlínis stúnglð upp á því áour; en eg
hygg, ao það mætti þó takast, ef menn vildi skipta uppastúngunní
undir tölulíð 102 í tvo kafla, og fella svo síðarl kaflann; að síðan
væri ljóslega skýrt frá því í álitsskjalinu, ao þíngíð ætlaðist til, <to
allur kostnaðurinn til vega bóta aukaveganna legðist einnig á gjaldstofn
þann, sem nefndur er undir tölulið 77, þannig ao gjaldið undir tölu-
Iið 77 væri nægilegt til allra vegabóta, og beiddi því stjómina að
taka þar að lútandi ákvarðanir inn í hinn síðara hluta wegabéta-
laganna. Hinn háttvirti framsögumaður hefir tekið fram, hversu
hin nýja grein væri nauðsynleg, sem eg hefi hugsao mer undir tölu-
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lið 12, og eins töluliður 80 í stað niðurlags 15. greinar; en sú
uppástúnga ætlast eg til yrði ný grein, ef þfnglð samþykkti hana.
þao er nú auðvitað, að ýmislegt af mínum breytíngaratkvæðum, sem
her standa á atkvæðaskranni, ætti eptir því, sem fyr er sagt, að falla
burtu, einkum og sjálfsagt öll þau, er lúta að nefndum og gjald-
stofni; hin þar i móti, sem lúta ao forminu, vil eg ekki taka aptur;
eg held að mörg þeirra se ekki svo överuleg, ef vel er að gáo, og
skal eg þar á meðal benda til töluliðs 136 og 139, enda þótt orða-
skipun þessarar uppastungu kynni nokkuð að þurfa að laga, áour
hún væri tekin inn í lagaboðlð, ef upp.ísníngan 77 verður samþykkt,
og allar þær bre.ytíngar, sem af henni leiða.

J. Sigurðsson: Eg ætla nú ekki ao hefja lánga ræðu í dag,
þó eg eigi nokkuð mörg breytíngaratkvæðín, því flest það, sem eg
vildi tala þeim til stubníngs, tók eg nokkurn vegiun fram víð undir-
búuíngsumræðuna ; breytíngaratkvæðin eru heldur ekki svo mörg,
sem þau sýnast, því þau eru mörg til ao víkja YiOorðuni og greina-
skipun, og sýna, hvernig hugmyndin eða breytíngin geti samrýmzt
víð frumvarpið, svo allt falli saman; þá má heita, ao í breytíngar-
atkvæðum mínum og þíngmanns Rangvellfnga liggi ekki nema 2 breyt-
ingar, eins og s,l hattvírtí framsögu.maður sagðí ; önnur er um fyr-
irkomulag á framkvæmdinni og stjórn hennar víð vegabötastörfln,
hin er um breytíngu á gjaldstofninum til kostnabarins ; nefndin hefur
nú samþykkt flest af þessum breytíngum, og ser í lagi hefir hinn
háttvirti framsögumaður talað fyrir því síðara, og þar flest það fram
tekið, sem eg vildi sagt hafa, svo skýrt og ljóslega, sem honum er
lagíð, og skal eg svo eingu þar víð bæta, en eg skal dálítio reyna
ao skýra þíngmönnum hugmynd þá, sem eg hafðí með að setja vega-
nefndir í sveitunum; eg nefnilega þeinkti það mundi verða vegabót-
unum til ábata, eða meiri framfara; ver vitum, að þær hafa nokkra
stund veríð undir umsjón sýslumanns og hreppstjóra, og menn vita,
hvað þeim hefir skllað ; það hefir lítio verlð gjört, nema í einstöku'
stað, þar sem hefir veríð framúrskarandi duglegur sýslumaour og
hreppstjéri ; þetta er náttúrlegt, því þessir menn hafa nóg annað að
stunda, og verour svo þetta út undan; væri nú aptur kosnir einúngis
til forsjónar og framkvæmdar þessu svo þarflegu verki 3 menn í
hverri sveit, sem eg trúi svcítarbúum til ao kjósa mjög hentuglega,
því þeir þekkja þá vel úr, sem eru náttúraOir til byggíngadripta
og vandvírkní, og þessir menn heíðí ekkert annað embætti að stunda,
þá veit eg þao öldúngis víst, að þessir yrbí flestir 8VO áhyggjusam-

675



ir og ærukærir, að þeir vildi leysa þetta verk sem mest og bezt af
hendi, sem unnt væri, og vegabæturnar hefði stærsta hag af, að vera
svona undir séretakrí umsjón; þar til mótmælir því eínginn, að hrepp-
stjórarnir hafi nógu vond kjör, og nóg a'ð snúast fyrir ekkert, þó þeir
væri Iríaðír frá þessu, og væri þá vel yfir að láta, ef ráðstöfun þessi
gæti líka verið til að betra kjör þeirra. Nefndin hefir nú viljað
samþykkja breytíngaratkvæðið þíngmanns Reykvíkinga nr. 77, a'ð
ekki se nema % dagsverk af hverjum verkfærum manni, og fram-
sögumaður hefir fært nokkrar ástæ'ður til, að það muni geta dugað ;
mer þykir þetta nú gott að heyra, því ekki lángar mig til a'ð kasta
meiri byrði á almenning, en þarf; og vissi eg, að breytíng sú feingi
meðhald í þínginu, mun bæði eg og þíngmaður Rángvellínga verða
fús á, að taka aptur breytingaratkvæðið nr. 75, jafnvel þó mig gruní,
að töluvert fe þurfi til að breikka allar þjó'ðgötur upp í 6 álnir, og
halda þeim við, hvað þá a'ð bnia og gjöra stórkostlegar vegabætur.
Eins er það um jafnaðarsjöðsgjaldíð ; ekkert er mer vel víð að baka
þeim sjóN meiri útgjöld, en þarf. En fyrst að fyrsta greinin var
af öllum látin standa óbreytt, að vegum skuli vera skipt í þjöðvegi
og aukavegí, þá þarf eitthvað til þeirra umbóta; það sem sumir
hafa sagt, að það væri ótilhlý'ðiIegt, að fá gjald til aukavegabóta úr
jafnabarsjéðnum, get eg ekki tilstaðið, því það er í sumu falli til-
hlý'ðilegt; aukavegir eru ekki nema sumstaðar, og getur amtmaður
eptir skýrslum þeim, sem hann fær frá sveltanefndunum, ákve'ði'ð,
hvar helzt se nauðsyn víð þá að gjöra, og ef honum virðíst ekki
svo mikil nauðsynin, mun hann hafa vit á, a'ð kosta minna til, en
2 skildíng af hverju hundraðí ; gjaldið kemur hentuglega niður; því
það eru meiri aukavegír til sveita, og þar eru líka meiri lausafjár-
tíundir, en víða litlir aukavegir vi'ð sjó, og þar er líka lítið tíundar-
framtal. Eg held, að nefndin hafi ekki aðgætt vel her í einum stað ;
mer sýnist það verði ésamhljöðan hjá henni, þar sem hún hefir sam-
þykkt breytíngu mína nr. 15, að 3 manna nefnd skuli vera í hverj-
um hrepp, sem hafi á hendi umsjón og framkvæmðír vegabótastarfa
hreppsins, en .hún hefir ekki tekið breytíngu mína, sem flýtur þó þar
af, að endinn á 5. gr. frv., nr. 38, falli í burt, nefnilega: "og skal
sýsluma'ður tilkveðja zireíðanlega umsjónarmenn, til að hafa gætur á,
að verkið verðí óa'ðfinnanlega af hendi leyst"; - þegar veganefndir
eru Í sveitum, þá þarf sýslumaður ekki að útnefna aðra umsjónar-
menn. (Framsögumaður : það er satt) Um hin önnur breytíngarat-
kvæðin ætla eg ekki að tala neitt; því bæði framsögumaður og
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hinn háttvirti varaforseti hafa sýnt fram lL ókostina vi~ breytíngar-
atkvæðl þíngmannsins frá Strandasýslu, og er eg þeim öldúngis sam-
dóma um, að sú niðurjöfnun á vegabdtagjaldinu, sem þar er stúng-
i~ upp á, yrðl býsna míklð í lausu loptí, og mundi olla vafníngi og
klögumálum, og gæti þá einginn rett sig eptir neinu; það er þó gott
vi~ mína reglu, að hún er viss, en einföld og óbrotin og styttir laga-
boðlð, þVÍ hún fellir tir þVÍ margar óþarfar greinir.

V. Finsen: Eg vil einúngis tala fáein orð viðvíkjandi kostn-
aðínum til vegab6tanna, eða um gjaldstofn þann, sem þar til er ætl-
aður ; eg get nefnilega ekki fellt mig víð það, a~ kostnaðurinn til
aukaveganna se tekinn úr jafnaðarsjéðunum, því jafnaðarsjöðlrnír eru
almennir sjóðir, fremur öllum ö~rum sjéðum ber á landi, og gjöld
til hans standa her um bil víð hliðina á gjöldum til rfkíssjéðsíns,
og mer virðíst það næsta óeðlilegt, að fe úr slíkum almennum opin-
berum sjóðí se varið til endurbóta á aukavegnm, sem liggja svo að
segja heim í hlaN\} hjá einstökum mönnum; þess konar vegabætur
eru næsta einstaklegar, og ætti því að taka fe til þeirra af einstak-
legum sjó~um, en ekki opinberum. Eg vildi helzt koma því svo
fyrir, að þíngíð tæki breytíngaratkvæði hins heiðraða þíngmanns úr
Strandasýslu undir tölulíð 78., þó svo, að það, sem það segir, gildi
a~ eins um þjó~Yegina, en aukavegunum væri þar sleppt, svo uppá-
stúngan hljó~aN þannig: "þá upphæð til þjó\}vega, sem amtmaður
hefir ákYeN~({, o. s. frv., og svo mætti 16. grein frumvarpsins standa
óbreytt. þá yrN reglan sú n~ kostnaður til þjóðvega væri greiddur
af sveítasjöðunum, en til aukavega af verkfærum mönnum Í hreppn-
um, eptir reglunum um skylduvinnu. þetta fyrirkomulag kynni eg
betur víð, en uppástúngu hins heiðraða þíngmanns Reykvíkinga undir
tölulíð 77, því þó dagsverkin eða skylduvinnan se gamall gjaldstofn,
og er það helzta meðrnælíngln með þeim, þá er það næsta ójöfn byrði
og líkist of mikið einhvers konar nefskatti. Eg get ekki heldur skilið,
a\} það geti farið vel, a\} upphæðin til vegabeta se fast ákveðin, eins
og yrbí með þessu móti, því tala gjaldenda breyttist aldrei mikið,
svo menn væri bundnir við þessa upphæð, og þó það væri nú 8000
rfkisdalír lÍ ári, sem ætlað væri til vegaböta, þá hygg eg þetta mundi
ná skarnmt yfir allt landíð, því þegar menn líta til þess, al} sýslum-
ar Í landinu eru 19, þá kæmi 400 rdl. ber um bil á hverja sýslu,
og mundi það trauNega nægja, því þá kæmi ekki á hverja sýslu
meira en her í Reykjavík er varið til vegab6ta árlega, og með svo
litlu fe mundi a\} ætlun minni líti~ verða ágeingt. Mer getur ekki
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funtlizt það neitt Isjárvert, að leggja kostnaðinn til vegabótanna á
þjó~vegnnum á sveítarsjóðina ; þetta ímynda eg mer gæti farið vel, eins
og híngað til hefir \'i~geingizt með sveítarútsvör, sem almenningur er
vanur víð, og eingin óánægja er með, þa~ væri kann ske betra,
a~ útsvörunum væri jafnað niður af sveitanefnd, en ef mín uppá-
stúnga yr'ði tekin, þá yrði þörfin á sveitastjórnum meiri, og þess
vegna kæmist þær fyr á, þó eg ímyndi mer, að hreppstjóra, eptir
því sem víð geingst, geti ekki haldizt nein ósanngirni uppi í niður-
jöfnuninni. þar sem undir töluli~ 78 er talað um, a~ amtmaður
með tveimur tllkvöddurn mönnum skeri úr, þá vildi eg fella þa~ úr,
og er það því upp.ísninga mín, að orðin í nr. 78: "vegabóta svo
vel" -, "sem aukavega" og ".ísamt tilkvöddum mönnum" verði borin
upp til atkvæða ser í lagi, en greinin að slepptum þessum orðum
ser í lagi. Fremur öllu öðru vil eg mæla á móti því, að 2 skild-
íngarnir frá [afnaðarsjöðunum gángi til aukaveganna, því það finnst
mer eiga mjög illa víð. Illnn h1Htvirti varaforseti var og lí sama
máli í því efni, og vildi koma kostnaðínum einnig til aukaveganna
undir töluli'ð 77, en það er víst ekki vel tilfallíð, og að minnsta
kosti mundi það fe, sem þannig feingist, ekki endast til hvorstveggja,
eins og hinn heiðraði þíngmaður úr Mýrasýslu tók líka fram, og
þar a~ auki se eg ekki, hvernig tölulíð 77 yrði breytt svo, að at-
kvæði yrði greidd fyrir þessari uppástúngu hans. Eg hefi láti~ þessa
meiníngu mína í ljósi, ef menn kynni að fallast á skoðun mína;
en að öðru leyti vil eg áskilja mer, eptir þVÍ sem umræðurnar falla,
að ákvarða, hvernig eg greiðí atkvæði, því mer el' mest um það hug-
a'ð, að atkvæðagreiðslan fari á þ.í leið, a'ð lagaboðið geti komið út.

G. Einarsson: Eg skildi ekki vel ræðu hins 5. komingkjörna
þíngmanns, þar sem hann vildi aðhyllast upp.ísttingu þíngmanns
Strandasýslu undir nr. 78 á atkvæðaskrannl, en þó halda 16. gr.
frumv, óbreyttri, því se nú þetta svo - (1'. Finsen: Einmitt -),
þá verður vegabótavinnan tvöföld, fyrst yrðl a'ð greiða hana eptir
vissu peníngarilagi, og síðan eptir mannafla, þá held eg, a~ hún fari
að verða fullþúng, og eg hygg, a~ býsnamikið stíngi í snif hjá því,
sem hefir verið, eða hitt heldur. Mer sýnist nægja, a~ gelngið se
inn á nr. 77, að hálft dagsverk se greitt af hverjum verkfærum
manni, því það verður árlega að meðaltali 6 -7000 rdl. af öllu land-
inu. Af þessu er auðsætt, að eg er algjörlega á móti 2 skk. gjald-
inu af lausafénu, og vil, a~ 16. gr. frumvarpsins falli gjörtiamlega.
En þó a\') eg g.íngi inn lí stefnu nefndarinnar, þá verð eg a~ lýsa
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því yfir, að eg gríp til þess ein" og eins konar vandkvæða-úrræðís,
til þess a'ð máli'ð falli ekki; því a'e í alla staM líkar mer bezt stefna
og uppastunga þíngmanns Strandasýslu; hans gjaldstofn álít eg hag-
felldastan, jafnaðarrnestan, og verkið eptir hans undirlagi hægast í
allri framkvæmd.

Eg .••·iI geta þess, að nokkur ruglíngur hefir korníð á hjá nefnd-
inni, þegar aptur eptir sækir í atkvæðaskrá þessari, en það eru ekki
svo miklar villur, a~ þeim megi ekki vi'ð bjarga; í þessu tilliti vil
eg geta þess, og stínga upp á því, að töluli'ður 102 verði borinn
upp í tvennu lagi til atkvæða, fyrri klausan endi ,"i'ðor'ði'ð 'Jhreppn-
um". Eins vil eg geta eins, að það er mjög óheppilega valið, sem
stendur í 21. gr. frumvarpsins og í breytíngaratkvæðum, er a() henni
lúta, að tíminn se ákveðinn, er vegabæturnar skuli fara fram á, því
það getur margt á milli borið, að þær geti ekki framkvæmzt á þeim
tíma, sízt að fullu; þá grein vil eg því burtu numda,

G. Brandsson: Eg skal nú ekki vera margtalabur um hina
laungu og margbrotnu atkvæðaskrá, sem her liggur fyrir, því það eru
einúngis fáar af uppásttíngum þeim, sem hún hefir inni að halda,
er eg mun gefa atkvæði. Þa'ð er þá fyrst ao minnast á breytíngar-
atkvæðið undir Wluli'ð 12; mer finnst það nú vera nauðsynlegt vegna
þess, að eingin ákvör'ðun er önnur til um vegi þá, sem þar er tal-
a~ um, því yrði þab ekki samþykkt, þá gæti opt risið ágreiníngllr
milli sýslna og amta lít af umsjón veganna. þar næst er ao minn-
ast á breytfngaratkvæðlð undir tölulíð 15; mer finnst þar nú vera
stúngið upp á göðrl og skynsamlegri tilhögun, bæði í tilliti til þeirra
sveitanefnda og sýslunefnda, sem þar er talað um; annað mál er það,
að mer líkar ekki það fastsetta tímabil, á hverju sýslunefnd þessi á
ao koma saman, því það getur opt staðið svo á, a'ð þeir vegir, sem
menn þessir eiga ao fara um, einkum fjall vegir, se ófærir í névem-
bermánuðí ; eg vil því ekki fastsetja neitt um tímabil það, á hverju
menn þessir eiga ao mæta hjá sýslumanni sínum, og því mun eg
stínga upp á, að grein þessi verði klofin í sundur, og greidd um
hana atkvæði í tvennu lagi, eins og eg skal nákvæmar taka fram
víð atkvæðagreíðsluna ; viðaukaatkvæðið vi'ð grein þessa er líklegt
allir verðí að samþykkja, því þao er mjög svo sanngjarnt, sem það
fer fram á. Uppástúngurnar undir tölulio 24, 25, og 26 fara allar
í sömu stefnu, og vil eg fyrir mitt leyti aðhyllast þær; því með
svofelldu m6ti verða þó áætlanirnar til" vegabótannu ekki byggoar
öldúngis í lausu lopti. þá er ao minnast á kostnaðinn til þessara
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vegabóta, og verð eg í því tilliti a~ fallast á uppasningurnar undir
tölulíð 78 og 79; því hvað getur veríð sanngjarnara, en að jafna
kostnaðinum niður eptir efnahag og ástandi manna, og eg held eing-
in hætta væri að fela hreppstjórum með tveimur mönnum, eða þá
hreppsnefnd þeirri, sem eg hefi minnzt á, að gjöra áætlun um,
hvað fært væri ;l~ leggja á hvern hrepp fyrir sig, og síðan a~ jafna
því niður, eins og aukaútsvari. Hinn háttvirti framsögumaður
vildi hafa á móti því, a~ hreppstjórar skiptu ser af gjaldi þessu, þar
það væri annars eðlis, en fátækratillög, en eg held, a~ hreppstjór-
um bregðí ekki mikíð við, þó þeir verði að heimta fleira, en þau;
sýslumenn eru þ6 vanir að nota þá til að smala saman þínggjöld-
um sínum, og það fyrir einga borgun; líka verða þeir að annast um
þínghlísabyggíngar, og tolla til þeirra, einnig skuldir í dánarbúum,
auk margs annars, sem ekki kemur við útsvari til fátækra, og launa-
leyslnu, sem verið var a~ tala um, eru þeir alvanir; að kvartanir
muni rísa af niðurjöfnun gjalds þessa, getur vel verið, en eg held
þó, a~ ekki verði hættara yi~ þeim út af gjaldi þessu, heldur en
út af sveítanitsvörum, sem líti~ ber á, svo eg til viti; það mun líka
víða vera orðin venja, að hreppstjórar taki með ser hina beztu sveit-
arbændur, til að jafna niður útsvörum, og mundu þeir eins gjöra í
tilliti til vegabótagjaldsins, ef að það heyrðí undir þá, en ekki sveit-
arnefnd. Hvað því viðvíkur, sem stúngið hefir verið upp á, a~ leggja
heilt eða hálft dagsverk á hvern vinnanda karlmann frá 18 til 60
ára gamlan, þá held eg allir geti se~ þann ójöfnu~, sem þar í ligg-
ur; um hálfa dagsverkið er það reyndar að segja, að þa~ léttir á
fátækum frá því, sem verið hefir, en það kemur æði rusjafnt niður
á þá ríku, því sumir þeirra geta haft næstum einga vinnandi karl-
menn, en aðrir aptur marga, og milli kaupstaðabda og embættis-
manna, einkum herna í Reykjavík, verður ójöfnuðurinn þó einna
mestur, svo Reykjavík a~ mínu áliti sleppur of lett frá gjaldi þessu,
í samanburði við suma aðra hreppa. Fari menn nú að bera hrepp-
ana saman sín í milli, þ:í kemur þegar í ljós megn ójöfnu~ur; þa~
geta verið 2 hreppar álíka mannmargir af þeim, sem vegabótaskyldu
eiga að gegna; í öðrum eru flestir eða allir ríkir, en í hinum flestir
eða allir fátækir; er nú nokkurt vit í því, að leggja jafnt gjald á
báða þessa hreppa? eg vil upplýsa þetta með einu dæmi: Rosm-
hvalanesshreppur her í sýslu er mannmargur af vinnandi mönnum, enda
þó þar se mjög margir 6magar, en hreppurinn yfir höfu~ má heita
hláfátækllr; þar eru sveltarútsvör mjög há af þeim fáu, sem geta
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goldíð þau; vegir eru þar greiðir og göðír yfirferðar. Nú vil eg
spyrja: hvaða sanngirni mælir með því, að hreppsmenn þar fari nú
að tolla öðrum ríkari hreppum til vegabóta ? Ekki get eg fellt mig
víð þá tvenns konar borgun, sem talað hefir veríð um, til þjó'tlvega
og aukavega, ne heldur a'tl skylduvinnan haldist á aukavegunum ;
eg vil helzt að allar vegabætur verði eins borgabar, a'tl undanskild-
um götum í gegnum tún heim að bæjum, og stigunum hérna í Reyk-
javík og ö'tlrum kaupstöðum, sem eg verð a'tl álíta eins og annað bæj-
arhlað. þa'tl hefir einginn minnzt á breytíngaratkvæðin undir tölulíð
47 og 107., þar sem talað er um breidd veganna; eg held nú a'tl
hún verði nægileg, eins og þar er upp.i stúngið, nefníl. 4 % al. á
þjóðvegum, en 3 áIn. á aukavegum, því hafi hinni gömlu lagareglu
ekki verið fylgt um breidd veganna, þá mun þeirri, sem stúngm er
upp á í frumvarpinu og nefndarálitinu, verba það miklu síður, enda
mun það ví'tla fullörðugt, og sumstaðar með öllu ómögulegt, því þó
sýslumenn eða amtmenn megi í þessu gjöra undantekníngar frá að-
alreglunnl, þá held eg þessar undantekníngar verbí má ske býsna-
margar á endanum, og nógum umsvifum bundið a'tl fá þær. Ekki
veit eg til a'tl mynda, hvernig á a'tl fara a'tl leggja þessar breíbu göt-
ur gegnum apalhraun, því þó eg heyrbí varaforseta segja, a'tl það
mætti mylja grjóti'tl með sleggjurn, þá verð eg a'tl segja honum það
aptur, að þar til þarf meir en orðin ein; ekki er það heldur sann-
gjarnt, a'tl jarðeigendur skuli láta. af hendi uppbétarlaust land sitt
undir þessa breiðu vegi, þó einhver götusldðí hafi þar á'tlur um leg-
i'tl, a'tl eg nú ekki tali um, hvert jarðrask getur orðið til margra brú-
agjörba, bæb! á elngjum og göðum hagbeitarlöndum.

Uppástúnguna undir tölulíð 139 ætla eg a'tl samþykkja, því mer
finnst það sanngjörn krafa, a'tl alþý'tla fái a'tl sjá á prenti, hversu
miklu fe a'tl árlega er v;lfi'tl til vegabéta, og hvernig með það er
farið, og þó það kosti eitthvað Iítíð, þá ætti menn ekki a'tl láta það
í vegi standa, því eg held, að margt se prentað, sem óþarfara er
og sem menn hafa minni not af.

E. 6. Kúld: Eg held nú, að það se orðið nógu margrætt um
þetta mál í dag, og skal eg því ekki halda lánga ræðu, til a'tl halda
fram breytíngaratkvæðum mínum. Eg kom fram með þau einúngis
af því eg var hræddur um, a'tl þessi hníga af breytfngaratkvæbum,
sem her liggja fyrir, mundi, ef til vill, gjöra atkvæðagreíðsluna svo
öflmlega, a'tlmáli'tl mundi falla, eður ver en falla; en nú hefir nefnd-
in breytt nokkuð stefnu sinni, svo eg er farinn að vona, a'tl kann
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ske einhver heild kunni að verða gjörð IÍr öllu þessu, sem þó inni-
bindur í ser margt töluvert ólíkt; eg er því farinn að hugsa mer,
að gefa að mestu leyti atkvæb! mín með nefndinni og þeim breyt-
íngaratkvæbum, sem hrin hefir a'ðhyllzt; en ef svo kynni til a'ð tak-
ast, að eg sjái, a'ð atkvæðagreiðslan takist miður heppilega, þá vil
eg enn sem stendur láta breytínguratkvæði mín öapturkölluð. Mer
sýnist hinn lníttvirti varaforseti hafa verið nokkuð harborbur nm
breytíngaratkvæðl hins heíðraða þingmanns Strandasýslu undir tölu-
líð 78; mer finnst hann eiga mikið þakklæti skilið fyrir þa'ð, því eg
se, að honum hefir ekki geingi'ð annað en gott til þess, en eg get
a'O hinn leytinn ekki se'ð, hvernig það geti samrýmzt við stefnu nefnd-
arinnar. Mer fannst hinn heiðraði þingmaður Dalasýslu hafa mis-
skilið ræðu hins 5. konúngkjörna þíngrunnns, þar sem hann heit,
a'ð hann meinti, a'ð það skyldi g:ínga hálft annað dagsverk til Yega-
bótanna; en það hefir víst ekki vorlð meiningin. Eg er helzt ;Í þVÍ
a'ð halla mér ei a'ð breytínguratkvæblnu undir tölulið 78, heldur að
hreytíngaratkvæbl undir tölulíb 77, því þa'ð gjörir öllum jafnt und-
ir höf'ði. Einnig vil eg geta þess, a'Oeg vildi hita gánga til atkvæða
í tvennu eða þrennu lagi um breytfugaratkvæbí 102 í tölunni, líkt
og þíngmaður Dalasýslu tók fram. Hvað snertir nr. 13B, sýnist mer
þa'ð vera mjög svo æskilegt, a'ð allt, hvað gjörist að vegabótunum,
se auglýst í blöðunum, þVÍ þótt það kosti dálítið, þá er það samt

mikil hvöt fyrir hlutaðeigendur. Eg er samþykkur hinum heíðraða
þíngnlaJmi Dalasýslu í þvi, að hvað nefndunum vlðvíkur, þá ,oe þær

ekki teknar, einúngis af Því nauðsyn brjóti lög, og eg ímynda mer,
að þær se ekki til annars, en tefja fyrir málinu; en ef "er Iríum
sveitastjdrn, þá fellur vegabétamnllb óbcinlínis undir nefndir sem
svcltam.il.

P. Sigurðsson: Eg ætla nú ekki a'ð fara a'ð tala um hvert
einstakt breytíngnratkvæði, sem fram eru komin í þessu máli, því
eg mundi fljótt villast innan nm alla þá laungu þulu, og þingmað-
ur Mýramanna hefir tekið fram þær heTztu ástæðnr, er við höfðum
fyrir augum, þegar víð siimdum þau breytíngarathæ'ði, sem vi'ð eig-
um lí atkvæðaskranní. Nefndin hefir mí aðhyllzt okkar uppristiingu
með hreppanefndir, en sýslunefndir hefir hún ekki fallizt á, en eg held,
a'ð þær nefndir, eða samkoma manna rir hverri hreppsnefnd ásamt
með sýslumanni, til að ræða álit það, er hreppsnefndirnar hefði
sent honum í einni heild sameiginlega, hlyti að vera sýslumanni
sjálfum einkar kærkomið, og honum þarflegt ; því briast má víð, a~
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álit hreppsnefndanna, svona skriflega sent, yrbí stundum nokkuð mis-
munandi, t. a. m. a'ð In' er hreppsnefnd áliti, að mí þegar yrði a'ð
gjöra stórkostlega vegabót Í sínum hrepp, og þá væri það mikill
vandi fyrir sýslumann einan a'ð segja um, hvar vegabótastarfið væri
fyrst nauðsynlegast, og hvert þess árs vinna ætti að öllu, eða hvað
miklu, a'ð gjörast í þessum hrepp eða hinum, og honum lítt mögu-
legt, væri hann nýkominn í sýsluna, og kann ske danskur. þ:l{) hefir
verið talað um, a'ð þa'ð mundi koma ójafnt niður, ab byggja á þeirri
undirstöðu, að láta verð eins eba 1/2 dagsverks til vegabóta, og
sumir embættismenn og fleiri, sem eru víð gó'ð efni, hafi eingan
verkfæran karlmann á heimili; þessu neita eg ekki, ab eigi ser stað,
en hitt er þó almennt, a'ð þeir, sem eru við nokkur efni, hafi fleiri,
en einn verkfæran mann; það hefir veríb talar um, að sjavarhrepp-
ar, sem væri efnalitlir , yrði hart líti með þessari aðferð, en þab er
þó ekki svo, ef betur er a'ð gá'ð; því þa'ð er Í þessu landi, eins og
öllum, 2 öfl, sem kraptnr landsbúa er fólginn f, það er fjárkraptur
og vínnnkraptur, og byggist almennt Slí fyrri II hinum síðari. þó
sjlívarhreppar kunni að hafa litla fjáreign, þá hafa þeir opt mikinn
vinnukrapt, sem er undirstaða alls fjárafla, og þá er þessi hö'ð riHt
lögð II þ/i hreppa, þVÍ hún er miðuð við vinnukraptinn.

þa'ð YHr eitt atriðt, sem fulltrúi Mýrarnanna gleymdi að taka
fram, og það var breiddin á vegunum; breidd sú, sem stjórnarfrum-
varpíð tiltekur, er her á landi óþörf, og víða ómögulegt a'ð koma
henni vill, eins og fulltrúi Gullbríngusýslu tók fram; þVÍ eg held
okkur megi nægja breidd sú, er forfeður vorir ákvábu, og þar til
verður Sll vegur 1/a styttri með sama kostnaði, sem er lagður 1fa
brelðari, en hinn; það er líka ekki sem rettvÍsast, að skipa fyrir,
a'ð leggja þvílíka vegi gegnum eingjar manna bótalaust, þó þar hafi
á'ður vegur verið, þVÍ til a'ð leggja veg, svo breiðan og háan, þarf
auk þess lands, er undir veginn þarf, mjög mikið jarðrask "i'ð a'ð
hafa. Hvað breytíngaratkvæðí þíngmanns Strandasýslu viðvíkur, þlí
hefir nefndin ekki abhyllzt það, og held eg það rett gjört af henni;
hann "ill láta taka þetta vegabétafð, eins og aukaritsvör, inn í sveit-
arsjöð, og þaðan svara þVÍ út aptur; eg held það se nú sem stend-
ur ekki lögmætt, að fara að hræra fe til annars augnami'ðs saman
víð Iátækrafð, og svo þykir flestum hreppstjórum eitt hið vandamesta
verk að leggja sanngjarnlega þann aukatitsvarsskatt Ii bændur, sem
nú er tekinn til fátækra einna, og því væri mjög óriHtvÍst, að fara
a'ðleggja á þá launa lausa nýjan vanda, og miklar skriptir með þess-
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ari tilhögun, svo væri bæði sýslumenn og amtmenn settir í vanda
mikinn, a'ð eiga a'ð gjöra áætlun um þvílíka niðurjöfnunar tilhögun,
og mundi slíkt verða orsök til margra umkvartan a og klögumála,
en þ;í stjórnartilhögun, sem gefur margar fyrirsjáanlegar orsakir til
þeirra, ættu menn heldur að forðast en aðhyllast ; eg álít því til-
tækilegast, eins og nú er ástatt, að halda þeirri stefnu, sem nefndin
hefir aðhyllzt í flestum grundvallaratrlðum þessa máls.

St. Jónsson: þa'ð er einkum eitt, sem hefir vakið óánægju
manna með nefndanílltíb, eptir sem rá'ða er af orðum manna, og það
er þetta tveggja skildínga gjald til aukaveganna, sem nefndin hefir
haldið eptir af frumvarpinu, og mig undrar það nú reyndar ekki
svo mikið, því þab var neyðarúrræði fyrir nefndina; hún hefir nú
feingíð svo margar hnritur af öllum þeim breytíngaratkvæðum, sem
fram eru komin víð nefndar.illtlb, að hún mun varla falla í stafi, þó
þessi uppástúnga frumvarpsíns verði felld. Ilmgað til hefir næstum
ekkert verið gjört vi'b aukaveglna, og þó þa'ð yrðí Iítið fyrst um sinn,
þá er þa'ð ekki eins bagalegt eða óhagkvæmt, eins og þegar þjó'b-
vegirnir eru í miklu ólagi. þó 1. grein frumvarpsins standi óbreytt,
en 2 skk. gjaldið verði fellt, þá se eg ekki, að þa'ð valdi neinum
vandræðum, eða verulegri mótsögn, því það er nauðsynlegt, ao að-
greint se og fast akveðíb, hvað vera skuli þjóðvegur, og hvað auka-
vegur í hverri sýslu fyrir sig. Hvað vibvíkur breidd og hæð brúa,
og því [arðraski, sem flyti af byggíngum þeirra, þar sem kynni að
vera uppristar eingjar fyrir mönnum til þessa, þá fannst nefndinni,
a'ð breiddin ekki mætti vera minni, en 3 álnir, og það gjörir ekki
eins mikið til, hvað ristuna eða efnið snertir, heldur er það hæðín,
sem mest. geingur til, og því lækkaði nefndin það, sem stjórnarfrum-
varpið hafði ákveN'ð í því tilliti. þao er eingin beinlínis nauðsyn
til, a'ð hafa þá hæð undantekníngarlaust, og það má trúa mönnum
fyrir, að fylgja því formi, sem nauðsyn krefur, þó það ekki se lög-
akveðlð. Einhver sagði, ao sýslunefndirnar væri nauðsynlegar, og að
þær kæmi saman hjá sýslumanni í növembermánuðl eptir því, sem
eitt breytíngaratkvæblð fer fram á, en þetta verður nú víða öldúngis
ómögulegt, þar sem yfir firði og fjallvegi yr'bi ao fara, á þeim tíma
árs, sem ekki verður korníð hestum víð, þegar Iltið er til sumra
sýslna og lítkjálkahreppa ; en að menn kæmi saman í hverjum hrepp,
á móti því hafði nefndin ekkert. Eg álít, að uppástúnga þíngrnanns-
ins úr Strandasýslu se mjög sanngjarnleg, þar sem hann vill, a'ð allt
gjaldið se tekið úr sveítasjéðnum, en því vildi nefndin ekki hreifa;

684



hún var á því, a~ það heldur mundi, eins og nú á stendur, ráð-
legra, að draga þess háttar niðurjöfnun til vegab6ta, þangað til
hin eptirvænta sveitastj6rn kæmist á; þá heyrir þetta einmitt undir
sveitastjórnina ; en til bráðabyrgða mundi vera tiltækilegast í bráð
a~ gánga inn á breytíngaratkvæðí þíngmanns Reykjavíkur, sameinað
við breytíngaratkvæ'ði þíngmanns Rángvellínga og Mýramanna um, að
greitt yrðí hálft dagsverk að tiltölu af hverjum verkfærum manni;
þetta eykur mjög mikið gjald til vegabóta, þ6 því verði ekki neit-
að, ail það komi ekki svo jafnt niom, sem óskandi væri, þá hélt nefnd-
in þll, ao það væri tiltækilegast eptir því, sem málinu nú er kom-
io. þetta fyrirkomulag dregur miklu fleiri undir gjaldlð, en verið
hefir, þar sem það einúngis hefir hvílt á bændastéttinní híngað til.

Á. Einarsson: Eg þyrfti reyndar ekki ao standa upp, til ao
mæla með breytíngaratkvæðí mínu víb 15. gr. nr. 78, því nú eru
6 menn búnir a~ víðurkenna sanngirni og réttlæt] þess, en þeim
háttvirta framsögumanni getur ekki skilizt það, og varaforseta þykir
það ,,6hafanda"j þó er það að mestu byggt á sama grundvelli og
uppástúnga hans um sama efni, og hann víðurkennir rðttlætl breyt-
fngaratkvæbís míns í sjálfu ser, en þykir það verða ao falla vegna
þeirrar tilhögunar, sem eg hefi sningíð upp á með alla stjórn og
framkvæmd vegabótanna. Eg vil eingan veginn neita því, að því
atriði getur verið ábótavant í uppástúngu minni, en eg stakk upp á
því, þegar eg öttaðist, ao uppástúngur hans í því atríbí mundi falla,
og þetta hélt eg yrN skárra en ekki neitt; því eg get ekki ímynd-
að mer amtmenn, sýslumenn eða hreppstjóra svo vonda yfir höfuð,
að þeir mundi taka með ser þá menn, er heldur skemmdi en bætti;
enda væri það töluvert siðferðislegt band á mönnum þessum öllum,
ef aðgjörðir þeirra væri auglýstar á prenti, eins og varaforseti hefir
stúnglð upp á, og því hélt eg, að þessar tilhaganir mætti nota, þang-
að til sveitastjórnarlög feingist, undir hver öll þessi vegabótastjórn
liggur, eins og stjórnin hefir viðurkennt, en eg er samt ekki neitt
fastur á þessari uppástúngu; það er einmitt breytíngaratkvæðið 78
á atkvæðaskránní, sem mer er annt um, og það ekki sízt, af því svo
margir merkir menn hafa sta'ðio upp, til að yfirlýsa sanngirni og
réttlæti þess; eg lýsti því yfir í undirbúníngsumræðunní, ao eg vildi, ao
breytíngaratkvæbi þetta felli ekki nema fyrir sönnum og gildum á-
stæðum, en það get eg ekki kallað ástæður framsögumanns, sem
varaforseti vírðist reyndar ao styðja að nokkru leyti; þeir halda,
að þao muni gánga á einlægum klögunum út af vegabótagjaldi þessu,
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en ser ekki hver heilvita maður, ao þá ætti þetta að eiga ser stað
einmitt um öll sveitarútsvör nú sem stendur? því það er au~se~, ao
þó útsvar hvers manns í hreppnum hækkaði ab tiltölu um l/t eða %
part, eða hvað þa~ væri, veldur það ekki neinum éjöfnuðí innan
hrepps, það skyldi heldur vera, ef önnur nefnd jafnabi því niður,
heldur en sú, sem jafnar niður sveitarútsvörunum, eins og varaforseti
hefir eningið upp á. Eg er því óánægður með, a~ breytínguratkvæbí
mitt falli fyrir svona sljóvum vopnum ; annað mál er það, að mönn-
um þykir það standa í því sambandi víð vegabótastjórnartilhögun
þá, er stúngíb hefir verið upp li, að menn þess vegna vilji ekki
fallast á það nú þegar; þetta er ástæða, sem á nokkru viti er byggð,
en þá er líka skobunarnuil, hvort þ;i er ekki réttast, ao fallast á
uppástúnguna 149 á atkvæðasknínní ; það hefir ætíð verið mín skoð-
un, ab fresta heldur málum, en láta þau verða að lögum, flestum a~
óvilja, og höfum ,er fyrir okkur í þessu dæmi hinna stjórnvitrustu
þjóða, einkum Einglendínga; það eru líka margar ástæður fyrir því,
ao fresta lagaboði þessu, þegar menn greinir svo mjög lÍ UIII það,
eins og það liggur nú fyrir. Frumvarpið kom ekki til þíngslns fyr
en 8 eða 10 dagar "om af þíngtímanum, og nefndin, sem kosin var
til að rannsaka það, hafði öbrum míkílsvarðandl málum að gegna,
og mátti opt snúa frá ákveðnum fundum, en Irurnvarpið , sem sagt
er að hafi verið notað að undírstöbuatriðunum , 17 ;íra gamalt,
mjög orM~ eptir tíbinní , svo eg vil spyrja hinn háttvirta forseta,
sem þekkir til í Danmörku, hvort þíngunum þar mundi ekki hafa
dvalíst "il) slíkt frumvarp eins leingi; auk þessa er mer mjög óljóst
af því, sem enn er fram komið í málinu, eptir hverjum grundvall-
arreglum smtmenn eiga ao fara víð niðurjöfnun milli sýslna, og í
því held eg þeim hefðí verið hægra, að hafa meb ser 2 menn til
ráðaneytls, eins og eg stakk upp á, þó sú uppastúnga hafi feingíð
harðan dóm, en eptir öllum þessum malavöxtum held eg rettast hefði
verið, að leggja mál þetta með öllum þess uppastungum undir álit
þjéðarlnnar (sem á bæði að greíba gjaldið og vinna að framkvæmd-
unum), á~ur en það yrbi að lögum henni övítandi, eins og helgi-
dagatilskipunin. En þyki þínginu yfirgnæfandi ástæða til, að sam-
þykkja frumvarpíð með þeim breytíngum, sem nefndin hefir nú a~-
hyllzt, er það sjálfrátt um það, en eg verð a~ vara þíngíð vi~ því,
að illa munu önnur breytíngaratkvæðí samþýðast, en annaðhvort þau,
sem nefndin hefir samþykkt, eða mín breytíngaratkvæN öll í heild
sinni, og því vil eg ekki taka þau aptur; eg er aldrei gjafmildur,
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en vil ekki taka sj:ílfur aptur, það lítið eg gef, enda hefir nefndin
tekið 5 breytíngaratkvæðl mín, og 3 falla víð nú framkorníð álit

hennar. En sárast er mer um breytíngaratkvæðl 78, einkum þar
svo margir hafa yfirlýst sanngirni og réttlæt] þess, en þó það falli,
gleður það mig, a~ um þa~ má segja, að það deyi dauða hinna rðtt-

látu.
H. Kr. Friðrikseon : Hvort sem nú breytíngaratkvæðið undir

tðlulið 78 deyr dauða hinna réttl.itu eða hinna ránglátu, þá verð eg
samt a~ vera á því, a~ þa~ eigi a~ deyja, því eg er sannfærbur um,
a~ það muni verða mjög ör~ngt fyrir alla hlutaðeigendur, a~ jafna
svo niður kostnabi vegabétanna, og heimta hann, á þann hátt, sem
stúngtð er upp ii í þessu breyttngaratkvæðl, a~ allir verði ánægNr;
en hvernig sem nú þínginn lízt 11 breytíngaratkvæbí mitt, staflið 77,
þá verb eg þó ab álíta, að það hafi þann kost til a~ bera, all eptir
því se gjaldstofninn víss, og menn geti se~, hvab menn geta gjört
ár In' ert með vegabótagjaldinu, og a~ eingin hætta se fyrir því, a~
út úr heimtíngu þess verðl neinar umkvartanlr og klaganír, Eg hefi
ekki vilja~ breyta gjaldi því, sem til er teklð í 16. gr. frumvarpsins;
því þótt þa~· verði töluvert gjald, eins og hinn háttvirti þíngmaöur
Dalasýslu tók fram, þá vil eg bi~ja þíngmenn vel a~ athuga, a~ enda
þótt það þurfi töluverðan kostnað til auka veganna, því þeir hafi alla

jafna orðið út undan, vegna þess ab svo linlega hefir verið geíngið
eptir skylduvinnunni híngað til, þá þarf ekki svo mikið, þegar frá líð-
ur, og þá er auðvitað, a~ ekki verður heimtað heilt dagsverk, þeg-
ar minna má nægja, sem bráðum mun verða, ef vegirnir eru "el
gjörðir í fyrstu, og það segir sig sjálft, að skyldan getur ekki legíb
leingur lí, en þánga~ til tilgánginum er náð. .En hins vegar bið eg

þíngmenn gæta vel a~ því, a~ samgaungnr í landinu eru svo harðla
nauðsynlegar, að menn verða að leggja miki~ í sölurnar, til þess að
greiða fyrir þeim. Um breytíngaratkvæðl mitt, staflíð 13, vil eg geta
þess, að það fer hinu sama fram, sem gjört er í fyrra hluta breyt-
íngaratkvæðis hinna heiðruðu þínginanna Rángvellínga og Mýramanna ;
en eg tók mer þetta breytíngaratkvæbí vegna þess, að eg gat ekki
se~, að sýslunefndir þær, sem fari'ð er fram á í 15. breytíngaratkvæð-
inu, gæti or~i'ð a'ð nokkrum notum, og mer þótti það ósanngjarnt,
ab leggja svo mikinn kostnað á menn, sem slík ferðalög sýslunefnd-
armanna hafa í för með ser, þegar þoim er ekki áskilin nein borg-
un fyrir þab ; a'ð öðru leyti er breytíngaratkvæðí mitt sömu merk-

Ingar, sem sá hluti breytíngaratkvæðisins, stafliðs 15, er nefndin
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hefir fallizt á, nema hvað eg vona, al'! mitt se nokkru ljósar orðað.
Breytíngaratkvæðí mitt undir staflil'! 24 stefnir og í sömu átt, eins
og 13. breytíngaratkvæðið, en getur ekki samrýmzt vil'! sýslunefnd-
irnar ; það er sjálfsagt, a~ það er mikil'! ómak fyrir hreppsnefndirn-
ar, a~ senda þessar skýrslur, en hjá því verður ekki komizt. Eg
vona, all frumvarpið verði svo lagað með breytíngaratkvæðum hins
háttvirta varaforseta og hinna háttvirtu þíngmanna Rángæínga og
Mýramanna, a~ eg geti gefið þYÍ atkvæði mitt, þánga~ til ver fáum
sveitastjórnarlög.

Forseti: Hinn háttvirti þíngmaður Strandasýslu hefir, nú al'!
vísu ef til vill, ekki ætlazt til, al'! eg svarabí honum, en eg vil þó
geta þess, ab eg ímynda mer a~ vísu, a~ rfkisþíngíð mundi hafa þurft
leingri tíma til al'! ræða þetta mál, en það er auðsætt, al'! því styttri
tíma, sem þíngil'J þarf, og því höndulegar sem því fer al'! ræða mál
þetta, því gleðilegra má það vera bæðí fyrir stjórnina og alla hlut-
aðelgendur,

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, er ályktarum-
ræðu þessa máls loklð, og skal eg því blðja þíngmenn gánga til at-
kvæða samkvæmt atkvæðaskránni.

Síðan voru atkvæði greidd, og fóru þau á þessa leíð :
1. Frumv. 1. grein: samþykkt í einu hljóði.
2. H. Kr. Friðriksson: hrundið mel'! 17 atkv. gegn 1.
3. Jón Guðmundsson: hrundið með 11 atkv. gegn 7.
4. fallið samkvæmt atkvæðagreiðslunnl vil'! staflíð 3.
5. Á. Einarsson: hrundið mel'! 10 atkv. gegn 9.
6. Nefndin, P. Sigurðsson og J. Sigurðsson: samþykkt mel'! 20

atkvæðum gegn 1.
7. Frumv. 2. gr. (mel'! breytíngum): samþykkt í einu hljöðí.
8.-11. Jón Guðmundsson: teknar aptur af uppástúngumanni, og

þar einginn tók þær al'! ser, voru þær fallnar.
12. Sami: samþykkt mel'! 18 atkvæðum gegn 2.
13. H. Kr. Friðriksson: hrundið með 19 atkvæðum.
14. Nefndin: samþykkt mel'! 15 atkv. gegn 5.
15. P. Sigurðsson og J. Sigurðsson (mel'! breytíngu): samþykkt með

17 atkv. gegn 3.
16. Jón Guðmundsson: fallíð eptir atkvæðagreíðslu vil'! staíííð 14.
17. Nefndin: samþykkt mel'! 19 atkvæðum.
18. samþykkt mel'! 18 atkvæðum,
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19. Nefndin, P. Sigu1,ðsson og J. Sigurðsson (með breytíngu):
samþykkt með 19 atkvæðum,

20. - 23. staflíður voru þá samkvæmt þessari atkvæðagreiðslu fallnir
úr.

24. H. Kr Friðriksson: samþykkt með 12 atkv. gegn 5.
25. -34. staflíður voru þá fallnir úr, samkvæmt atkvæðagreíðslunní

"i~ 24. tölulíð.
35. Jón Guðmundsson: samþykkt án atkvæða.
36. samþykkt með 14 atkv. gegn 4.
37. P. Sigurðsson og J. Sigurðsson: hrundið með 12 atkv. gegn ö.

38. Frumv. 5. gr. (með breytíngu): samþykkt með 19 atkvæðum,
39. töluliður var fallinn úr, samkvæmt atkvæðagreíðslunní víð 14.

tölulíð.
40. Tekið aptur, og þar e~ einginn tók það að ser, var það úr fallið.
41. Frumu. 6. gr. (óbreytt): samþykkt í einu hljöðí,
42. Á. Einarsson: falliö úr.
43. Jón Guðmundsson og Á. Einarsson: samþykkt með 14 atkv.

gegn 6.
44. Erum», 7. gr. (með breytíngu): samþykkt með 17 atkv. gegn 3.
45. Jón Guðmundsson: fallíð úr.
46. Frumv. 8. gr. (óbreytt): samþykkt í einu hljóM.
47. P. Sigurðsson og J. Sigurðsson: hrundið með 13 atkv. gegn 6.
48. Á. Einarsson: samþykkt með 17 atkvæðum gegn 2.
49. P. Sigurðsson og J. Sigurðsson: fallíð úr.
50. Frum». 9. gr. (með breytíngu): samþykkt með 16 atkv. gegn 2.
51. Nefndin: tekið aptur af nefndinni.
52. Jón Guðmundsson: samþykkt með 11 atkv. gegn 7.
53. Jón Guðmundsson og Á. Einarsson: samþykkt með 10 atkv.

gegn 8.
54. Frumv. 10. gr. (með breytingum): samþykkt með 19 atkv.

gegn 1.
55. Jón Guðmundsson: samþykkt án atkvæða sem orðabreytfag.
56. Nefndin: teki~ aptur og fallið.
57. samþykkt án atkvæða sem orðabreytíng,
58. Jón Guðmundsson: samþykkt me~ 10 atkv. gegn 8.
59. samþykkt með 12 atkv. gegn 3.
60. Nefndin: teki~ aptur af nefndinni, og þar eð einginn tók þa~

a~ ser, var þa~ falli~ úr.
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()1. P. Sigurðsson og J. Sigurðsson: tekið aptur af uppástúngu-
mönnum, og þar e~ einginn tók það að ser, "ar það fallíð úr.

62. Jón Guðmundsson og Á. Einarsson: samþykkt me'b 12 atkv.
gegn 5.

63. Frumu. 11. gr. (með breytíngum): samþykkt með 20 atkvæðum.
64. Jón Guðmundsson: hrundið með 12 atkv. gegn 8.
65. Nefndin, Á. Einarsson, P. Sigurðsson og J. Sigurðsson: sam-

þykkt án atkvæða sem orðabreyting.
66. Sömu: samþykkt með 16 atkvæðum gegn 3.
67. Sömu: samþykkt með 17 atkvæðum gegn 2.
68. Erum». 12. gr. (með breytíngum): samþykkt með 17 ath.

gegn 3.
H9. Nefndin, P. Sigurðsson og J. Sigurðsson: fellt með 9 atkvæðum

gegn 8.
70. Frum». 13. gr.: fellt með 12 atkvæðum gegn 7.
71. Jón Guðmundsson: fallið úr.
72. Sami: samþykkt með 12 atkvæðum gegn 6.
73. Frumu. 14. gr. (með breytíngujj samþykkt með 17 atkvæðum

gegn 3.
74. Jón Guðmundsson: hrundið með 13 atkvæðum gegn 5.
75. P. Sigurðsson og J. Sigurðsson: hrundið með 19 ntkæðum

gegn 2.
76. Sömu: teki'b aptur,
77. H. Kr. Friðriksson: samþykkt með 15 atkvæðum gegn 4.
78. og 79. tölu!. fallnir samkvæmt atkvæðagreiðslunni víð 77. tölulið.
80. Jón Guðmundsson: samþykkt með 14 atkv. gegn 4.
80 b. - 84. fallnir samkvæmt atkvæðagreíðslunní við 77. tölulið,
85. Nefndin: hrundið með 14 atkvæðum gegn 4.
86. Á. Einarsson: Af því atkvæðagreiðslan um þenna tðlulíð var

óljós, let forseti framfara nafnakall, og sögðu þessir
já: nei:

G. Einarsson. V. Finsen.·
R. M. Ólsen. H. Kr. Fríðríksson.
Á Einarsson.
E. Ó. Kúld.
þ. Gu'bmundsson.
G. Brandsson.
Jón Guðmundsson,
J. Ibívarðsson.

þ. Jónassen.
M. Andresson.
P. Pétursson.
St. Jónsson.
II G. Thordersen.
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já:
.1. Samsonsson.
J. Sigurðsson.
K. Árnason.
Ó. Sivertsen.
P. Sigurðsson.
V. Oddsen.
Var þá töluliðurinn samþykktur með 14 atkvæðum gegn 7.

87.-91. töluliður voru þá fallnir.
92. P. Sigurðsson og J. St'gurðsson: samþykkt með 13 atkvæðum

gegn 8.
93. -101. töluliður voru þá fallnir.
102. P. Sigurðsson og J. Sigurðsson: Tölulíð þessum skipti forseti

að bæn þíngmanna í 3 kafla, a, b og e, þannig: a, frá upp-
hafi til orðanna "í hreppnum"; b, frá "og semur - í 5. grein",
og e, þaðan frá til enda.

102 a,: samþykkt með 12 ath. gegn 5.
102 b., hrundið með 9 atkv. gegn 9.
102 e,: fallið eptir atkvæðagreiðslunni víð 85.
102. (þannig breyttur): samþykktur með 13' atkvæðum gegn 5.
103. og 104. tölulíður voru þá og fallnir.
105. töluliður var og fallinn.
106. Nefndin: samþykkt með 20 atkvæðum.
107. P. Sigurðsson og J. Sigurðsson: hrundið með 11 atkv. gegn 8.
108. Frumv. 19. gr. (með breytíngu): samþykkt með 19 atkvæðum.
109. P. Sigurðsson og J. Sigurðsson: Töhlli~ þessum skipti forseti

a~ bæn þíngmanna í 2 kafla, a og b, þannig: a, frá upphafi
til orðanna ,,4. gr. ((, og b, þaðan frá og til enda.

109 a,: samþykkt með 12 atkvæðum gegn 4.
109 b,: hrundið með 11 atkvæðum gegn 8.
109. (þannig breytt): samþykkt með 13 atkvæðum gegn 4.
110. -135. tölulíður voru þá fallnir samkvæmt atkvæðagreíðslu vi~

109.
136. Jón Guðmundsson: samþykkt með 14 atkvæðum.
137. Ásgeir Einarsson: Tölulið þessum skipti forseti a~ bón þing-

manna, í tvo katla, a og b, þannig: a, frá upphafi til orðanna
"þar a~ lúta", og b, þaðan frá og til enda.

137 a,: samþykkt með 15 atkvæðum gegn 5.
137 b,: hrundíð með 14 atkvæðum gegn 6.
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137. (þannig breytt): samþykkt með 15 atkvæðum gegn 5.
138. Frumv. 27. gr. ur þá fallin.
139. Jón Guðmundsson, víðaukaatkvæbl : samþykkt með 18. atkv.
140. Frumv. 28. gr.: samþykkt með viðauka (nr. 139) með 18 atkv.
141. fallið eptir atkvæðagreíðslunní a'ð framan.
142. Jón Guðmundsson: samþykkt með 12 atkvæðum.
143. Ásgeir Einarsson, Páll Sigurðsson og Jón Sigurðsson: sam-

þykkt með 19 atkvæðum,
144. Frumv. 29. gr. (með breytíngum): samþykkt í einu hljóði.
145. Erum». 30. gr. (óbreytt): samþykkt með 20 atkvæðum.
146. Frumv. 31. gr. (óbreytt): samþykkt með 20 atkvæðum.
147. samþykkt án atkvæða,
148. samþykkt með 16 atkvæðum gegn 4.
149. og 150. tölulíður voru þá fallnir.

Forseti las síðan upp þrjú frumvörp til bænarskrár frá alþíngi
til konúngs; 1. í kollektumálinu: 2. í læknashipunarmálinu, og 3.
í málinu um sölu pjóðjarða, og voru þau öll samþykkt svo látandi :

"T ii k 0 nún g s,
Til alþíngís hefir að þessu sinni komið uppástúnga frá einum

þíngmanni þess efnis, að alþíngi ritaU yðar konúnglegu hátign allra-
þegnsamlegasta bænarskrá um, 1, að í stað hins konúnglega úrskurð-
ar 25. d. júlímánaðar 1844, verði komingsúrskurður 29. d. marz-
manabar 1786 lagbur til grundvallar fyrir reikningum kollektunnar;
2, a'ð yðar konúngleg hátign allramildilegast vilji láta samkvæmt 1.
atrlðinu leggja fyrir hið næsta alþíngi greinilegan reikning yfir allan
fjárhag kollektunnar frá 31. d. desemberm, 1797.

Þíngi'ð kaus 3 manna nefnd til a'ð íhuga mál þetta, ræddi það
síðan á 2 aðalfundum, eins og lög bjöða, og leyfir ser nú allraþegn-
samlegast að kveða upp það álit sitt og bera fram bænarskrá fyrir
yðar konúnglegu hátign, eins og nú skal greina.

Alþíngi 1855 sendi yðar konúnglegu hátign allraþegnsamlegasta
bænarskrá um, að þer allramildilegast letið semja og auglýsa hinu
næsta alþíngi greinilegan og skipulegan reikníng yfir koIlektupeníng-
ana, er sýni, hversu vöxtum af þeim peníngum hafi ,'erið varið sí'ð-
an um árslok 1797, og hver nú se upphæð þessa sjóðs, bæði a'ð
innstæðu og vöxtum, og hvar hann se niður kominn.

Upp á þessa bæn þíngsins 1855 hefir yðar konúnglegu hátign
þólmazt all svara f auglýsingunni til þessa þíngs, dags. 27. dag maí-
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manabar þessa árs, á þá Ieíb, a~ mál þetta se Iyllflega útkljá~ með
konúnglegum tirskúrði 25. d. júlímán. 1844, er ákve~ur, að peníng-
ar þessir se þá 28,165 rd. 24 sk.,.' og eigi hafi virzt astæða til, að
gefa þínginu nákvæmari skýrslu um það, hvernig kollektupeníngun-
um hefir veríð varið, heldur en þá, sem konúngsfulltrúi gaf þing-
inu 1845. En þegar liti~ er til þeirrar upphæðar sjó~s þessa víð
árslok 1797, að það þá voru 47,822 rd. 54 sk., eptir reikníngum
þeim, sem stjórnin sjálf þá let auglýsa alþíngi, verður alþíngi að
vera óbifanlega sannfært um, svo leingi eingin greinileg skilríki liggja
fyrir, ab fe þessu eigi hafi verið varið samkvæmt þeim tilgángi, sem
þVÍ var upphaflega safnað i, og konúngurinn sjálfur hafði fyrir skípað,
því þar af leiddi, a~ þíngsins áliti, að það hlaut a~ skoðast sem geymslufé,
undir varatekt komíngsins sjálfs, og gat þá eigi kornið til orða, a~ því
mætti verja öðruvísl, en upphaflega "ar til ætIazt, og eingan veginn
til neins þess, er snerti almennar rfkísþarflr, eða með ö~rum orðum,
til neins þess, sem. ríklssjéðnum annars er og hefir verið ætlað a~
standa straum af; en tilgángurinn með stofnun sjó~s þessa er mjög
svo auðsær, og staðfestur af sjálfum konúnginum, eigi að eins með
hinum konúnglegu leyfisbréfum 10. des. 1783 og 15. júlí 1785 til að
safna kollektunní, einmitt í því skyni, a~ þeir peníngar, er þannig
feingist, skyldi vera til að bæta úr bágindum og fjártjóni því, er
Sunnlendingar höfðu orM~ fyrir 1783, heldur og einnig með tveim-
ur konúnglegum úrskurðum, dags. 29. dag marzmanaðar og 18. dag
októbermanaðar 1786, og þar sem svo er a~ orði komizt í hinum
síðara úrskurðínum, a~ af peningum þessum, sem: "ere indkomne og
i den kongelige Kasse d ep 0 ner e d e til de Skadelidte i Island,
saavel som hvad endnu til disse indkommer og til bemeldte Kasse
indbetales, maae godtgj ö res 4 % aar lig Rente fra den Dag
af, de derudi e r e d ep o ner e d e", og til þess þeir verðí borgaðir,
þá verður þíngið fyllilega a~ vera sannfært um, að konúngnr sjálfur hafi
jatað, að þetta se geymslufé i fjárhlrzlu konúngs, er hann hafi lofað
að greiða vexti af, og a~ þessu fe hafi eigi verið varið samkvæmt
hinum upphaflega tilgángi þess, eptir þeim skýrslum, sem það hefir
í höndum. Eptir konúngsúrskurM 28. maí 1800 er reyndar leyft,
a~ verja leignnnm af kollektusjóðnum til strandmælínga á Íslandi,
en i komingsdrskurbi .9. d. marzm, 1804, er sagt með berum orð-
um,a~ af leígum kollektupenínganna megi a~ eins verja 1700 nt lÍ

ám til strandmælínganaa, en það, sem meira þurfi, skuli grei~a úr
ríkissJ<ó~i. Ef þetta fe er .tali~ saman í þau 16 ,ir, sem strandmæl-
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íngarnar, eptir því sem þíngi~ kemst næst, stó~u yfir, verður það
27,200 rd., en konúngsfulltr'Úi sagðl í skýrslu þeirri, er hann gaf þíng-
inu 1845, a'ð til strandmælínganna hefði gelngíð 84,111 rd. af Þess-
um sjóN, og er þá auðséð, að til strandmælínganna hefir veríð var-
i'ð 56,911 rd., meir en hinir nefndu konúngsúrskur'ðir leyfa, auk þess
sem það virðist þínglnu mjög vafasamt, hvort úrskurðir þessir geti
stabízt meb hinum áminnztu konringsúrskurðum, 29. d. marzm. og
18. d. októberm. 1786, samanbornum vi~ hin konúnglegu leyfisbréf
til að safna peningunum, 10. des. 1783 og 15. júlí 1785. þá hefir
enn fremur verið varið til ílutníngs skólans til Reykjavíkur 15,500
rd., og vírðlst, sem hin upphaflegu stofnsetníngarbrðf kollektusjóðs-
ins alls eigi heimili slíka notkun þessa fjár, fremur im til strand-
mælínganna, nema síður se, þar sem skólaeignirnir fornu hafa allar
verið dregnar inn í rfkissjöblnn, og þíngi~ því eigi getur betur se~,
en bein skylda hafi legið og liggi á rfklssjéðnum, að greiða allan
kostnað til skólans að svo komnu máli.

Af þeim ástæðum, sem þegar hefir verið frá skýrt, verður þíng-
i'ð að fulltreysta því, að yðar konúngleg hátign muni láta laga þessa
meðferð, sem á er orðin koIlektusjó'ðnum, gagnstætt hinum upphaflega
tilgángi hans, og beint á móti konúnglegurri úrskurðum, sem hljóta
að vera eins kröptugir í þessu máli, eins og komingleg stofnunar-
bref, leyfir þíngtð ser allraþegnsamlegast að bera þá bæn fram fyr-
ir yðar konúnglegu hátign með 17 atkvæðum móti 5:
1. A'ð yðar konúngleg hátign allramildilegast vilji leggja fyrir stjórn

yðar, að láta semja og auglýsa á prenti reiknínga yfir kollektu-
sjóðinn frá árslokum 1797, byggða á þeim skýrslum og reikning-
um rentukamrnerslns um fjárhag sjó'ðsins, sem þá voru auglýstir
(samþykkt með 17 atkv. gegn 5).

2. Að öllum þeim útgjöldum, sem frá árslokum 1797 hafa verið
tekin af kollektunní, en sem ekki geta kornið henni víð, eptir
hennar serstaklega uppruna og augnamtbl .og hinum konúnglegu
stofnunarbréfum hennar frá 29. d. marzm. og 18. d. októberm.
1786, verði haldið fyrir utan þá .reiknínga (samþykkt með 17
atkv. gegn 5).

3. A~ yðar konúngleg hátign allramildilegast vilji hlutast til um,
að kollektusjéðnrinn, samkvæmt þannig löguðuni reikningum, verði
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með fullum skilum víðreistur á kostnað ríkissjó'ðsins(samþykkt
með 17 atkv. gegn 5).

Reykjavík, 10. d. ág. 1857.
AlIraþegnsamlegast.

Jón Sigurðsson. Páll Sigurðsson".

»T iI k 0 nún g s.

Einn þíngmanna bar upp fyrir alþíngi að þessu sinni uppá-
stúngur nokkrar frá landlækninum, dr. medíc, et chir, J. Hjaltalín, um
betrun læknaskipunar her á landi, þannig 1, a'ð læknum yrðl fjölg-
að, eins og alþíngi allraþegnsamlegast fór fram á í bænarskrá sinni
til yðar konúnglegu hátignar 1855, og að styrkur felngist handa
þeim, er stunduðu læknlsfræðí víð haskölann ; 2, að sjúkrahúsi og
læknaskóla yr'ði komið her á í Reykjavfk ; 3, að landlækninutu yr'ði
falíð á hendur, a'ð lesa fyrir lærisveinum á prestaskólanum yfir með-
ferð á voveitlegum sjúkdómstilfellum, sem og yfir höfuðreglurnar í hinni
almennu heílnæmisíræðí ; og 4, að útlærðum og yfirheyrðum yfirsetu-
konum verði fjölga'ð SYO, a'ð hver hreppur á öllu landinu hafi eina yfir-
heyrða ljósmó~ur.

Alþíngi kaus 5 manna nefnd, til að íhuga mál þetta, ræddi það
síðan á 2 aðalfundum, eins og lögboðið er, og leyfir ser nú allra-
þegnsamlegast a'ð bera upp fyrir yðar konúnglegu hátign álit sitt og
bænarskrá um það, eins og nú skal greint.

Ári'ð 1855 sendi alþíngi yðar konúnglegu hátign allraþegnsam-
legasta bænarskrá um, a'ð 7 ný læknaembætti allramildilegast mætti
verða stofnuð her lí landi, og hefir yðar kominglega hátign svarað
þessari bæn þíngsíns 1855 í auglýsíngunni til þessa þíngs, dags. 27.
d. maím. þ. á., á þli leið, að því máli se nú svo "el á veg komið,
að líkindi se til, a'ð því verðl til lykta rlí'ði'ð, á'ður en lángt líður ;
en þíngíð vill allraþegnsamlegast leyfa ser, að geta þess, a'ð þörfin
er brá'ð, þar sem læknafæðin her á landi er svo mikil, ab megin
landsins nd heita læknalaust, þótt 8 læknar se á öllu landinu, og
verður þörfin almenníngi ávallt tilfinnanlegri; en jafnframt leyfir
þfngtð ser a'ð geta þess, að jafnframt þeim aukastyrk, sem alþíngi
1855 beíddl um a'ð íslenzkum stúdentum,er stunduðu Iæknlsfræðí
vi'ð háskólann, allramildilegast mætti veitast, verður það a'ð álíta
stofnun læknaembættanna einhverja hina öflugustu upphvatníngu fyrir
Íslendínga til a'ð stunda Iæknísfræðí ; því a'ð þíngi'ð þóttist sjá fram
á þ~" að ef stúdentar ætti eigi embættin vís, er þeir hefði lokíð
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af embættisprófi sínu, þá mundu fáir, þótt þeir feingi ankastyrk,
fyrir það fyrir alvöru fara að lesa læknisfræði. En enda þótt mí
þetta feingist, þóttist þíngíb sjá það íhendi ser, eptir því sem fj11r-
hag manna her á landi er varið, a'ð allt fyrir það mundi aldrei svo
margir íslendingar lesa Iæknlsfræðí vi'ð hrískólann í Kaupmannahöfn,
a'ð landinu væri borgtð, eða með öðrum orðum, að læknir feingist í
hverja sýslu landsins; til þess álítur Þíngi'ð það eina rá'ð, a'ð stofna
spítala og læknaskóla her lí landi; og með því þíngíð gjörir rá'ð
fyrir, a'ð það fe, sem til þess muni verða haft, se spítalafðð, þá varð
þíngið (með 17 atkvæðum gegn 4) á því, eigi a'ð ítreka vara uppá-
stúngu þingsins 1855, að yðar komingleg hátign allramildilegast
vlldíð mí þegar stofna 3 ný læknaembætti her á landi, á þeim stöð-
um, þar sem þess gæti álitizt mest þörf, með 400 rdI. launum handa
hverjum þeirra, sem greiðist fyrst um sinn, þánga'ð til ö'ðruvísi yrðl
ákve'ði'ð, af spítalasjó'ðnum; því að þegar svo mikið væri tekið ~f
hinum árlegu spítalatekjum, mundi það, ef til vildi, verða þess vald-
andi, að fresta yrði stofnun spítalans og læknaskólans um lángan
tíma, til ómetanlegs tjóns fyrir landið.

Me'ð því nú þíngíð, eins og þegar er sagt, verður a'ð telja stofn-
un læknaskóla og spítala her á landi híð eina örugga rá'ð til þess,
að læknar fáist svo margir, a'ð landinu verðl borgið, og er land-
lækninum samdóma um nauðsyn þessa, þá leyfir það ser allra þegn-
samlegast að skýra frá ástæ'ðum sínum um það efni.

Eins og þínglð telur það víst, að aukastyrkur sá, ef hann fæst,
sem það og vonar, handa Íslendingum, er vilja stunda Iæknísfræði
við háskólann, eigi muni afla landinu nægra lækna, og álítur hann
eimíngis til bniðabyrgða, eins hefir og reynslan þegar sýnt það og
sannað, að leyfi það, er yðar konúngleg hátign gaf landlækninum og
hðraðslæknunum í konúnglegum rirskurðl 12. d. agristm. 1848, að
segja til aðstoðarlæknum gegn þóknun úr jafnaðarsjóðum amtanna,
hefir því nær a'ð eingurn notum korníð enn. Þíngi'ð játar það fús-
lega, að kennsla sú, er feingist í læknaskóla her á landi, eigi mundi
verða eins fullkomin og kennslan víð háskólann; en þa'ð verður þó
a'ð vera sannfært um, a'ð hún þó mætti verða vel vlðunandl , og af
þeim sökum, að enda þótt þeir, er lærðir væri her á landi, eigi næðí
eins umf:íngsmikilli lærddmsþekkíngu, og þeir gæti vlð háskólann,
þá gæfist þeim á hinn bóginn betra tækifæri til a'ð kynnast hinum
innlendu sjúkdómum, og nám þeirra yr'ði því eins notadrjúgt, eins
og námi'ð víð háskólann, og að minnsta kosti mætti þeir verða svo
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undirbúnir, að þeir á stuttum tíma og eigi með all miklum kostnað!
gæti tekið ser svo fram við háskólann, að þeir yrM allvel að ser í
i~n sinni. En til þess a~ kennslan mætti verða sem fullkomnust,
verður þíngi~ að álíta nauðsynlegt, að stofna sjúkrahús, til þess að
gefa lærisveinum sem bezt færi á, að kynna ser sjúkdómana ; þíngi~
geingur að því sem sjálfsög~u, a~ læknaskóli þessi og sjúkrablís yrN
a~ vera f Reykjavík; því a~ bæði yrN þessi stofnun þar bezt og
fullkomlegast á stofn sett, sömuleíðls yrbí hún þar landinu öllu að
mestum notum, og í þriðja lagi er þar nú fjölmenni meira saman
komið, en nokkurstaðar annarstaðar á landinu, með því bæjarbúar
nú eru orðnir allt a~ 1,400, og aðsöknln meiri, bæði af útlendum
og innlendum, enda er svo komið, a~ Reykjavíkurbúar þráfaldlega
þarfnast sjúkrahúss.

Kostnaburínn til sjúkrahúss þessa og læknaskóla telur þíngi~
víst, eptir nákvæma íhugun, a~ eigi þurfi að verba meiri en 2,920
rdl. á ári hverju; en á hinn bóginn mun innstæða spítalanna verða
um árslok 1861 44,800, og leigur af Innstæðunnt ætti þá a~ vera
1892 rdl., en árstekjur spítalanna eru, nú sem' stendur, eptir fimm
ára meðaltali 1128 rdI., og verða því árstekjurnar vi~ lok ársins
1861 fyllilega orðnar það, sem til sjrikrahúselns og læknaskólans
þarf. Auk þess þykir þínglnu sem hægt mundi vera, að finna rá~
til, a~ auka spítalatekjurnar með haganlegra fyrirkomulagi á heimt-
íngu þeirra, en nú á ser stað, án þess að þýngra gjald þurfi a~ leggja
á grelðendnrna ; því að sökum ónákvæmni löggjafarinnar, og fyrir-
mæla, sem næsta ör~ugt veitir að fylgja her á landi, telur þínglð
víst, a~ spftalasjöðlmír missi eigi all-litlar tekjur árlega. Þínginu
vírðist því full astæða til, að nú verði fari~ a~ undirbúa stofnun spítala
og læknaskóla her á landi, og biðja yðar konúnglegu hátign að láta
leggja fyrir þíngi~ 1859 frumvarp um það, og jafnframt, a~ stjórnin
nú fari að ritast á vi~ hlutaðeígandi embættismenn um, hvernig bezt
verðí hagað tekjum spítalanna og heimtíngu þeirra, og að einnig
verbí lagt frumvarp um það fyrir alþingi 1859.

Vi~víkjandi þessari tilhögun um heimtíngu á tekjum spítalanna er
það eitt atri~i, a~ Vestmannaeyíngar nú í meir en heila öld hafa notið
einir allra spítalahluta, sem þar falla á eyjunum; þetta gat a~ vísu
kallast ekki ósennilegt, meðan eyjarnar önnuðust sjálfar sína holds-
veiku, en þegar þetta fe geingur allt í einn SjóCl, og hreppur þessi
nyti þá hlunninda, sem einginn annar hreppur nýtur á landinu, ef
hann slyppi vi~ þetta gjald, en sveítarsjéður þar er ríkari en nokkur
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annar, þá virðist þetta fyrirkomulag eigi eðlilegt, eins og mí er
ástatt.

þar sem landlæknirinn hafði stúngi~ upp á því, að prestaskóla-
menn feingi þekkingu á meðferð voveiflegra sjúkdómstilfella og hinni
almennu hellnæmísfræðí, þá þótti þínginu það mjög svo nauðsynlegt,
a~ prestar gæti afla~ ser slíkrar þekkingar; því að enda þótt að
læknaskipun yiði svo gó~ her á landi, að læknir yrði í hverri sýslu,
þá væri þó allur þorri landsbría hjálparlaus í mjög voveíílegum
sjtikdémstllfellurn, t. a. Ill. þeir er felli í vatn og drukknuðu, þar
sem t. a. m., ef læknir byggi Í mlðrl sýslunni, væri þó Í sumum
sýslum landsins fyllstu tvær daglelðír fní læknissetrinu til enda sýsl-
unnar. Ekki getur neinn átt eins hægt með, a~ kippa Í lag ýmsum
annmörkum á lifnaðarháttum landsbúa, eins og prestarnir, og því
mundi þekkíng þeirra á heilnæmisfræOinni geta orðið landsbúum að
hinum mestu notum, En meira hluta þingmanna þótti það eigi vera
alls kostar hentugt, að þeir stunduðu nám þetta, meðan þeir væri
á prestaskólanum, því a~ það mundi draga huga þeirra allt of mikið
frá aðalnáminu, eba 'guðfræðinní, og virtist það heldur eigi eiga alls
kostar vel við ; það væri miklu haganlegra og eðlilegra, að þeim
gæfist kostur á því, þegar þeir hefði af lokið embættisprófi sínu, og
ætti þeir þá að úí ókeypis kennsluna hjá Iandlækninurn og hðraðs-
læknum; enda væri þeir þ:í eigi bundnir að vera í Reykjavík, frem-
ur en þeir vildi, til ao nema þetta.

Ao brýna nauðsyn bæri til, að fjölga ritlærðum og yfirheyrðum
yfirsetukonum, varð þíngið fyllilega að vera sannfært um, enda komu
til alþíngís þegar 1847 ýmsar bænarskrár um það efni, og þínglð
hleypti því máli þá fram hjlí ser einúngis af þeirri ástæðu, ao því
nr kunnugt, ao frumvarp um það mál var þá hjá stjórninni, og
vonaðist eptir, al'l Mn innan skamms mundi bæta úr þörf Íslendínga
í þessu efni. En þótt síðan se liðin 10 ;ír, er því máli eigi kom-
ið leingra aleíðls, en svo, að enn eru eigi nema einar 3 ritlærðar og
yfirheyrðar yfirsetukonur í öllu vesturamtínu, og 10 í norður- og
austur-umdæminu, en suðurumdæmið hefir mí. þó 27. Um kennslu
þeirra þótti þínginu réttast að annaðhvort landlæknirinn sjálfur yfir-
heyrði þær, eða þá sá héraðslæknir, er hann setti til þess. En
mer, því al'l þínglð taldi það víst, a~ yfirsetukonur allar ætti ao fá
laun nokkur, auk þeirra penínga, sem nú eru borgaðir úr ríkíssjéðn-
um tilútbýtíngar millum þeirra, svo sem 15 -30 dala eptir stærð
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hreppanna og öðrum ástæðum, vill þíngíb leyfa ser að biðja um, a'b

frumvarp um þetta mál verði lagt fyrir Þíngi'b 1859.
Af ástæðum þeim, sem þegar eru taldar, leyfir þíngi'ö ser allra-

þegnsamlegast með 17 atkvæðum gegn 4 að bera þá bæn fram fyrir
yðar konúnglegu hátign:
1. A'b þer allramildilegast víldið greíða sem allramest fyrir bæn

alþíngis 1855 (samþykkt með 14 atkvæðum gegn 1):
a, A'b ný læknaembætti verði stofnuð í Árnessýslu, Skaptafells-

sýslum, Keflavík í Gullbríngusýslu, Barðastrandar og Stranda-

sýslum, Þíngeyjarsý"lu, Mýra og Borgarfjarðarsýslum og Múla-
sýslum (samþykkt með 18 atkvæðum gegn 1).

b, A'b í stað þeirra 200 rdl., sem með allrahæstum úrskurbl 12
ágúst 1848 er heitíð aÐ megi árlega verja úr hvers amts
jaínaðarsjöðl, til þess a'b landlæknir og hðrabslæknar her á
landi geti kennt aðstobarlæknum, þá vilji yðar hátign allra-
mildilegast heita árlegum 100 rdI. styrk fyrst um sinn hverj-
um þeim íslenzkum stúdenti, sem eptlrleiðis stundar læknis-
fræN vi'b háskólann, og ab hann njóti þessa styrks um 4 ár,
ef hann sannar, að hann haldi áfram lærdémsíðkunum sínum

í læknisfræði, og skuldbindur sig til, a'b loknu embættisprófi,
a'b sækja um læknisembætti her á landi, og að þessi styrkur
skuli endurgjaldast rfklssjéðnum úr [afnaðarsjdð amtanna
(samþykkt með 17 atkvæðum).

2. A'b yðar konúngleg hátign allramildilegast vilji skipa svo fyrir,
a'b frumvarp verði lagt fyrir alþingi 1859 um, a'b stofna spítala og
læknaskóla í Reykjavík (samþykkt með 13 atkvæðum gegn 6).

3. A'b yðar komingleg hátign allramildllegust vilji skipa svo fyrir,
að stjórnin nú þegar fari að ritast á um það "i'b hlutabelgandi
embættismenn, hvernig bezt og hag.inlegast megi haga öllum tekj-
um spítalanna og heimtíngu þeirra, og leggi frumvarp til reglu-
gjörðar UIU það fyrir alþíngi 1859 (samþykkt með 19 atkvæðum).

4. Að ákvörðun sú í komingsbrðfl 20 d. febrúarmán. 1750, a'b Vest-
mannaeyíngar megi einir njóta spítalahluta þeirra, er þar falla
af fiski og fugli, handa fátækum þar á eyjunum, se úr lögum
tekin, en hlutir þessir gjaldist í hinn almenna læknasjöb, er stofn-
aður er með komingsúrskurbl 12. ágúst 1848 (samþykkt með
20 atkvæðum).

5. A'b þeir stúdentar, sem vilja, þegar þeir eru útskrifaðir af presta-
skólanum, eigi kost á a'b fá ókeypis kennslu í læknlsfræðí hjá
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landlækninum og hðraðslæknunnm (samþykkt með 12 atkvæðum
móti 8).

6. A~ yðar konúngl eg hátign allramildilegast vilji skipa svo fyrir,
að fyrir alþingi 1859 verði lagt frumvarp til tilskipunar ~m það,
að svo margar efnilegar konur fái kennslu í yflrsetukvennafræðí,
að ein geti orðið sett í hvern hrepp á landinu (samþykkt með
18 atkvæðum),

Reykjavík, 10. d. ágústm. 1857.
Allraþegnsamlegast.

Jón Sigurðsson. H. Kr. Friðriksson".

" Til k 0 nún g s.
Einn af fulltrúum þessa alþingis bar upp fyrir því upp ástún gu

þess inníhalds, að alþíngi sendi þegnlega bænarskrá um, að eingin
sala á opinberum eignum í landinu fari fram, nema á~ur se þar um
feingi~ álit alþíngis.

Þíngi~ kaus 3 manna nefnd til þess að yfirvega þetta umvarð-
anda mál, og eptir að hún hafði boríð upp álit sitt um það, var það
rætt á tveimur aðalfundum, og leyfir nú þíngíð ser allraþegnsamleg-
ast, a~ segja álit sitt og bera fram bænarskrá um það á þessa lelð,

Þínginu vírðist sem það tímabil se allt af að þokast nær, a~
landið fari smámsaman að bera kostnað þann, er beinlínis leiðlr af
stjórn þess, enda er talsverður tími liðlnn , síðan yðar hátignar há-
sæli faðir skipabí svo fyrir. Ef nú a~ þessu bæri, sem líklegt má
þykja, og alþíngi feingi meira vald, en þa~ mí hefir, til að ákveða
um tekjur og útgjöld landsins, þá virðíst auðsætt, að þínglð yrbi, að
minnsta kosti a~ hafa umrað þeirra tekjustofna, sem í landinu eru,
svo að se~ yrðí um, ab þeir væri notaðir á haganlegastan og beztan
hátt fyrir landið og íbúa þess.

Fyrir því leyfir þíngið ser allraþegnsamlegast, a~ bera þá bæn
fram fyrir yðar konúnglegu hátign (með 19 atkvæðum móti 3):

að eingin sala á opinberum eignum í landinu fari fram,
nema á~ur se um það feingið álit alþíngis.

Reykjavík, 10. d. ágústm. 1857.
Allraþegnsamlegast.

Jón Sigurðsson. E. 6. sau«.
Forseti kvaðst mundu birta dagskrá til næsta fundar, svo fljótt

sem yrðí.
Fundi slítið.
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11. ág. - tuttugasti og sjötti fundur.
Allir á fundi nema hinn 6. konúngkjömi þíngmaður, og þíng-

maður SIl~ur-Þíngeyjarllýslll, sem voru sjúkir.
Forseti: Eins og þíngmönnum er kunnugt, er þegar á morg-

un liðinn sá tími, sem þíngíð hefir verið leingt um, en mál þau,
sem enn eru eptir, þ6 ekki svo á veg komin, a~ þau geti orM~ bú-
in; síðan þíngtíminn s~ast var leingdur, hefir samt svo mikið unn-
izt, a~ eg nú get haft fullkomið yfirlit yfir, hvað lángan tíma þurfi
til a~ útkljli málin, sem eptir eru, og get eg ekki ímyndað mer, a~
þau geti orðið búin á laugardaginn kemur, þar sem tvö hin mest á-
ríðandl mál bæði jarðamatsnnillð og fjárklá'ðamáli~ enn þá ekki eru
útkljríð, og hætt er víð, ail einkum í fjárklá'ðamálinu muni verða
borin fram mörg breytíngaratkvæðl, svo ail atkvæðaskraín verðí flók-
in. Menn þeir, sem sitja í nefnd í málum þessum, hafa svo mikinn
sfarfa á hendi, a~ þó þeir sæti ,'i~ dag og nótt, mundi þeir ekki
geta afkastað að semja og bera undir þíngi'ð álitsskjöl í málunum
á laugardaginn; skal eg því leyfa mer í þíngsins nafni, að skjóta
því til hins háttvirta konúngsfulltrúa, hvort hann fyndi ekki ástæðu
til a~ leingja þíngtímann, þangað til á mánudaginn kemur, því þá
ímynda eg mer, að mál þessi megi verða til lykta leidd.

Konúngsfulltrúi: Eg skal til svars upp á áskorun hins hátt-
virta forseta geta þessa, a~ eg álít, a~ stjórninni muni þykja svo
mikið undir því komið, a'ð þau 2 mál, sem enn nú eru eptir ðrædd,
nefnil. jarðamatsmallð og fjárklá~amáli'ð, verði útrædd og útkljá~ af
þínginu í þetta sinn, að eg ekki get se~, a~ annað se tiltæki Iegt,
en a~ leingja þíngtímann enn þá um nokkra daga, svo a~ þíngíð
geti lokið vi~ þau; og vona eg, a~ þau bæðí geti orN~ útrædd næst-
komanda laugardag, svo a~ þínginu verði sliti'ð næstkomanda mánu-
dag, þann 17. þ. m., og þess vegna álít eg nauðsynlegt, a~ taka þá
ábyrg~ upp á mig, a~ leingja þíngtímann þánga~ til; og vona eg,
að hinn háttvirti forseti lagi svo stjórn sína á meðferð málefna
þessara, og að hinir heiðruðu þíngmenn hagi svo umræðum sínum,
a~ þessu geti orðíð framgeingt.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur í dag til undirbúníngs-
umræðu konúngkgt álitsmál um jarðamatið. Eg hefi láti~ prenta
uppástúngur nefndarinnar, og vona eg, a~ hver hinna háttvirtu þíng-
manna hafi feingíð þær.
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Let{orseti síðan afhenda skjöl málsíns framsiigumanni nefndarinn-
al', fulltrúa Skaptfellfnga, og las hann upp nefndaralitið SYO hljóðanda :

"Dómsmálaráðherrann hefir með bréfl 30. maí þ. á. sent kon-
úngsfulltrúanurn á þessu alþíngi komingsdrskurð 27. s. mán. IÍ-

samt frumvarpi til nýrrar jarðabókar frá nefnd þeirri, sem sett var
her í Reykjavík me~ konúngsrirskurði 18. maí f. á., til þess a~
leiðrétta jarðamatið frli 1849 -- 50, skýrslu teðrar nefndar til stjórn-
arinnar um þetta frumvarp hennar með 2 fylgiskjölum, og hinum
frumrituðu matsbókum, og öðrum eldri skjölum mál þetta áhrærandi;
- hefir nú konúngsfulltrúinn, eptir fyrirlagi níbherrans lagt hið ,1-
minnzta frumvarp til jarbabékarinnar, ásamt hinum öðrum skjölum
mrilsins, fyrir hið helðraða alþíngi til meðferðar, samkvæmt fyr nefnd-
um allrahæsta úrskurði konúngsins, og alþíngi því kosið oss undir-
skrlfaöa í nefnd til þess að hafa mál þetta til meðferðar, og leyfir
nefndin ser að bera upp um það álit sitt og uppástúngur á þessa
lci'ð :

þegar ver nefndarmenn höfðum tekið undir nákvæma yfirvegun
ætlunarverk það, sem með hinum allrahæsta konúngsúrskurðí 27.
maí þ. á. -er lagt alþmgí á herðar, þá virtist oss að vísu í fljótu
bragði, a~ þínginu, einkum sakir þess forms og þíngskapa, sem það
er bundið, og hins takmarkaða þíngtíma, yrði ekki a'ð þessu sinni
fært, að afkasta meiru, en þeim störfum, sem tekin eru fram í kon-
úngsúrskurðinum I. a-d, en að þar í móti mætti til a'ð fresta að
þessu sinni þeim ályktunum og uppástúngum, sem í hinum sama
allrahæsta úrskurðl eru teknar fram í I. e, t. og ætla þann starfa
öðru alþíngí, því óneitanlega virðist það liggja næst eptir orðunum,
að skilja konúngsrirskurðínn svo, að enda þótt hann ætli þessu al-
þíngi að leysa af hendi hvert um sig af þeim störfum, sem fram
eru tekin í I. stafi. a-f, að þar se ráðgjörðar tvennM lögskipaðar
umræður; fyrst til þess að taka ályktun um, hverju hundraðatali
eigi a'ð jafna niður á hinar einstöku sýslur, samkvæmt statt a-b,
og síðan, þegar búið væri atl jafna niður þessu ákveðna hundraða-
tali á hinar einstöku jarðir eptir stafi. e - dj þá ætti aptur a'ð leggja
jarðabókina þannig albúna fyrir þíngíð til álita og samþykkis (stafi.
e), og þíngið loksins að segja álit sitt um það, á hvern hátt og á
hverjum tíma hið nýja jarðamat ætti að öNast lagagildi; en til
þessa hefbl þá útheimzt 2 nýjar lögskipaðar umræður, sem þó kon-
úngsfulltr'Úinn, íbrefi 18. f. mán., samsinnti nefndinni í a'ð ekki
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mætti eiga ser stab á þann hátt, ))a~ 2 Realitets- umræður um sama

málefni færi fram ásaIlla þfngl".
En eins og konúngsúrskurðurlnn lí hinn bóginn ber ljóslega

með ser þá tílætlun, a~ alþíngí í ár af ljllki þeim ætlunarverkum,
sem þar eru fyrir skrifuð þínginu, eins hefir og nefndin eptir ítar-
lega yfirvegun og umræður komizt til þeirrar niðurstöðu, a~ þetta se
ekki a~ eins æskilegast og verði affarabezt, þegar lí allt er Iltið,
heldur einnig vel vinnanda verk fyrir þíngíð aú þessu sinnl, ef þíng-
iú aú eins hleypir fram af ser þeim starfanum, sem í rirskurðlnum,
I. stafi. e, er fyrir skipaður, nefnilega að jafna niður hundraðatöl-

unni á hinar einstöku jarðir eptir þeim hundraðatals mælikvarða,
sem þíngtð ákvæðl, annaðhvort yfir allt land, hvert arut, eúa einstak-
ar sýslur. En undir eins og þessi mælikvarði er fast ákveðinn,
með tiltekinni dalatölu matsverbslns, er í hvert jarouhundra'O se
hæfilegt, þ:í hefir maður þar gefnar fyrir hverja jörð tvær fastar tölu-
stærðir, matsverð [arðaríunar og það dalatal, sem lHgjörir hvert
hundrað, og þessar tvær gefnu fastákveðnu stærðir gefa með ein-
földu og auðgefnu reikníngsdæmi 3. stærðína, þab er hundraðatöluna
á hverri einstakri jör~. Nefndinni virðíst auðsætt, að útreilmíngur-
inn lÍ þessu -- sem þannig er ætíð anðgefið að fá leíðrðttan, enda
þótt aú því bæri, sem varla mun vera ab 6ttast, aú hann eptir á
reyndist skakkur á einhverri einstakri jörð, -- eigi ekki að rá~a úr-
slitum um það, hvort hið lei~retta jarðabökarfrnmvarp, sem her er
fram lagt eptir nefndina frá 1855, eigi aú ná samþykki þíngsins,
eður eigi, heldur einmitt sjálft leiðrðttíngarverk þessarar nefndar á
jarðamatínu, og hvað fullnægjanlega það er af hendi leyst, - eptir
þeim reglum, sem te~ri nefnd voru settar, - bæðí yfir höfuð að
tala og með tilliti til hinna sðrstaklegu lagfærínga. þessi verk jarða-

matsnefndarinnar 1855, og hvernig þau reyndist af hendi leyst, urðum
ver nefndarmenn að vera einhuga á a~ hlyti að koma til álita þeg-
ar í upphafi starfa vorra, og aður en gjörúar yrðí uppástúngur um,
hverju hundraðatali ætti ab jafna niður á hinar einstöku sýslur; því
það segir sig sjálft, aú ef leiúrettíngarverk nefndarinnar frá 1855 í
jarðamatinu reyndist énakvæmt og í ýmsum greinum ábótavant, þá
væri óráú að ákveúa niðurjöfnun nokkurs hundraðatals á hinar ein-
stöku sýslur. þessi þíngnefnd hefir þvf láti~ það vera sitt híb fyrsta
verk, að komast að sem areíbanlegaetrí niðurstöðu í þessu efni, og
eins og ver nefndannenn höfum ekki getað annað fundíð, en að
nefndin frá 1855 hafi leyst ætlunarverk sitt víbunanlega afhendi yfir
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höfuð að tala eptir þeim reglum, sem henni voru settar, og þeim
skýrslum, upplysíngum og áhöldum, sem hún virðist hafa átt kost á
að afla ser, þannig verðum ver einnig að rá~a hinu heíðraða þíngi
til, samkvæmt I. e í konúngsúrskurbínum 27. maí þ. lL, a~ leggja
samþykki sitt lÍ jarðabékarfrumvarp nefndarinnar, til þess að ákveða,
hvaða hundraðatölu skuli niðurjafna á hinar einstöku sýslur í landinu,
eða þann fastan mælikvarða, eptir hverjum hundraðatal hverrar jarðar
skuli ákveða eptir því matsverði, sem nú er á hverri jörð í jarða-
bókarfrumvarpi þvf, sem stjórnin hefir lagt fyrir þetta þíng.

Eingu a~ síður eru 2 sðrstaklegar breytíngar, sem nefndin frá
1855 hefir gjört í lagfæríngarverki sínu á jarðamatinu frá 1849-50,
sem meiri hluti vor nefndarmanna (þ. e. allir nefndarmenn, að und-
anteknum Jóni Guðmundssyni) getur hvorki sjálfur aðhyllzt, ne lagt
til að alþíngi aðhyllist, en það er hið nibursettta matsverð á [arð-
eigninni Akureyjum í Skarðsstrandarhrepp í Dalasýslu, og lÍ heima-
jörðinní VíOidalstúngu í Þorkclshól:3hrepp í Húnavatnssýslu. Meiri
hlutinn hefir því síður getað fallizt á þessar breytingar, sem skýrsla
jarðamatsnefndarlnnar á bls. 13 eingar ástæður hefir fært fyrir því,
að te~ar jarðir við undir- og yfirrnatíð hafi verið metnar of hátt í
samanburði víð aðrar jarðir í þeim sýslum, hvort heldur liti~ er til
afgjaldsins, eða til þeirra lýsínga af te'Oum jörðum, sem undir- og
yfirmatsbækurnar með tilheyrandi fylgiskjölum innihalda. Meira hlut-
anum vírðíst það líka sjálfsagt, að önnur eins breytíng og þessi se
því ísjárver~ari, sem "er ætlum, a~ það hafi legið yfir böfu~ fyrir
utan ætlunarverk jarbamatsnefndarínnar, að breyta matsverðinu á ein-
stökum jörðum (því ef svo hefbí veríð, hefbí hún a~ vísu getað tekið
fleiri en þessar jarðir), og ætlum ver, að þar til hefði þurft yfirgnæf-
andi og augljósar ástæður, sem að áliti meira hlutans eru her ekki
fram komnar.

Aptur verður minni hlutinn (Jón Guðmundsson) að álíta, að
eins eg uppástúnga stjórnarinnar til alþíngís 1855 áhrærandi jarða-
matið á bls. 6 - 7 beinlínis heimilar nefnd þeirri, sem sett yrði til
að lei'tretta jarðamatíð, að lagfæra matið einnig á einstökum jör't-
um, þegar sjálf jarðamatsgjörðín ber þa~ með ser, ab skakkt se fari't
í mat einstakra jarða, eins ætlar hann að jarðamatsgjörðírnar frá
1849-50 einmitt sjálfar beri með ser, að ekki se sem rettast matið
á þeim jörðum, sem her ræðír um, í samanburði vi~ aðrar áþekkar
jarðir innan sömu sýslna, og enn þótt nefndin 1855 hafi eingar frek-
ari ástæður til fært fyrir þessum serstaklegu breytíngum í skýrslu

704



sinni til stjórnarinnar frá 23. febr. þ. .i., þá kom það til af Því,
ab nefndin hlaut ab álíta, ab hinar verulegustu ástæður fyrir þess-
ari breytíngu lægi í sjálfum jarðamatsgjörðunum yfir Dala- og Húna-
vatnssýslu, sem fylgdu frumritaðar skýrslu nefndarinnar og enn eru
hverjum þíngmanni her til sýnis; ab öðru leyti mun og meiri hlut-
inn hafa átt kost á, ab sjá frekari ástæður jarðamatsnefndarinnar
1855 fyrir þeim breytíngum , er hún hefir gjört ti mati þessara 2
jarða.

þar í móti höfum ver allir nefndarmenn þótzt finna yfirgnæf-
andi ástæður til ab r,iba þínginu til, ab setja niður matið á jörðinni
Leiðarhöfn í Vopnafjarðarhrepp innan Norður-Múlasýslu. Jörð þessi
er mann á 1000 rdl.; en þó ab álitleg rök se tílfærb fyrir því frammi
fyrir yfirmatsmönnunum, einmitt af einum undínnatsmannanna, eins
og yfirmats bókin ber með ser, að jörb þessi hafi -verið skakkt metin
og talsvert of hátt víð undirmatíð, og enn þótt yfirmatsmennirnir að
eingu hafi mótmælt þessum tílfærðu rökum eða hrakið þau, þá hafa
þeir færzt undan ab breyta matinu á þessari jörb einúngis af þeirri
ástæðu, ab eingin umkvörtun hafi fram komið frá eiganda jarbar-
innar (sem þá var ekkja) yfir hinu of háa mati. Í flestum sýslulll
hafa nú yfirmatsmennirnir þvert í móti breytt undirmatinu á jörðum,
þar sem þeir álitu það skakkt eptir matsbékunum, hvort sem um-
kvartanir höt1m um það kom ib fram frá eigendunum, eður eigi, og
þar sem þar ab auki bæði stjórnin virðíst ab hafa aðhyllzt þessa ab-
ferð í uppástúngunni til alþíngis 1855, bls. 6 -7, eins og fyr segir,
og jarðamatsnefudin 1855 hefir einnig, ab vor nefndarmanna áliti af
rétturn rökum, beitt henni vib lagfæríngu matsins á 2 serstökum
jörðum, Gilsbakka og Hítardal í Mýrasýslu, þá virðíst oss nefndar-
mönnum yfirgnæfandi ástæður til fyrir híð heíðraða þíng, ab lækka

matið á þessari jörb eptir þeim ástæðum, sem í yfirmats bókinni eru
teknar fram, og þeim ítarlegri upplýsíngum, sem her undirskrifabur
nefndarmaður úr Norður-Múlasýslu hefir gefið og mun gefa, nib ur til
550 rdl., og verðum ver að álíta því meira tilefni fyrir þíngtð, ab
aðhyllast þessa breytíngu, sem einginn þíngmaður var her úr Norður-
Múlasýslu, hvorki á alþíngi 1853 ne 1855, þegar jarbamatsgjörðímar
voru her til meðferðar,

Þegar nefndin þar næst eptir komingsrirskurðarins I. b fór ab
koma ser 'niður á, hverju hudraðatali væri rett ab jafna niður á hin-
ar einstöku sýslur, þá varð henni brátt auðsætt, ab þetta mætti ekki
skilja beint eptir orðunum á þá leíð, ab fyrir hverja sýslu út af fyrir
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Big væri ákveðinn serstakur mælíkvarbí, mtðaður einúngis vi'tJsýsluna
sj álfa, matsverð hennar og fornu hundraðatölu ser í lagi. Væri svo
að farið, þá er auðsætt, a~ leíðréttíngarverk nefndarinnar frá 1855
yrði þýMngar- og árángurslallst að mestu eða öllu, því það var að-
alætlunarverk þeirrar nefndar eptir uppástúngu stjórnarinnar 1855
og þar a~ lútandi ályktunum alþíngis, að jafna hið ólíka og sund-
urleita mat sýslna í milli, með því þetta var álitinn hinn verulegasti
galli á jarðamatinu 1849 - 50, og svo verulegur, a~ rnatíð var áliti~
óbrúkanda, nema úr þessum galla væri bætt. Ver nefndarmenn
verðum og a~ játa og vera fyllilega sannfærðir um, að nefndinni fní
1855 hafi tekizt þetta abalætlunarverk svo, að nú megi byggja á
jarðabdkarfrumvarpínu, eins og það liggur fyrir lagfært af nefndinni,
og segir sig sjIIIft, að ekki megi af raða, að ákveða neina þá mæli-
kvarða, sem einmitt yrði til að gjörraska lagfæríngunni.

En í tilliti til þess mælikvarða, sem rettast og eðlilegast yrði
a~ við hafa, til a~ akveða hina nýju hundraðatölu jarðeignanna á Ís-
landi, þá höfum ver nefndarmenn fundið ástæðu til, að gefa því
gaum, sem segir í hinni prentuðu uppástúngu stjórnarinnar til al-
þíngis 1855 um jarðamatsmallð, á bls. 12, "a~ stjórnin hafi ekkert
í móti því, a~ framvegis se haldið hinu gamlll hundraðatali" í land-
inu, en "aptur í móti vírðíst hlð nýja hundraðatal ekki eiga ao vera
minna, en það, sem nú er, einkum vegna þess, að jarðartíundin er
eitt hið helzta af tekjum prestanna, sem ekki mega verða minni en
þær eru"; þetta virðíst nefndinni á gildum rökum byggt, enda álít-
um ver nefndarmenn að öðru leyti áhorfsmál ao hafa hina nýju hundr-
aðatölu minni yfir allt land, heldur en hún hefir verlð.

þao hefir nú ekki þótt ne verið auðgjört híngað til, að finna
hina sönnu og réttu hundraðatölu eptir hinum forna dýrleika yfir allt
landið, og kemur það einkum til af því, að á ótal margar jarbelgnir,
einkum á heírnajörðum, staða og klaustra, og öðru kirknagóssi, og
t. d. á Vestmannaeyjum, hefir aldrei verið sett neitt hundraðatal.
hvorki í hinum elztu jarðabökum. sem eru til, ne af þeim Árna
Magnússyni og P. Vídalín 1702, ne í [arðabökínní síðustu af 1760.
E~ auðraðlð er, a~ þegar miða á hina nýju hundraðatölu, sem nú
yrðt ákveðln á allar [arðeígnlr á landinu, víð þá hundraðatölu, sem
áour hefði verið, þá nægir ekki, a~ miða þetta elmingís víð það
hundraðatal. sem ákveoi~ hefir verið og talíð til tíundar, heldur verður
og jafnframt að miða það vi~ það samsvaranda eldra hundraðatal
hinna annara jarðeigna, sem aldrei hafa verio tíundaðar, ne haft neinn
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ákveNnn dýrleika, þetta samsvaranda eldra hundraðatal slíkra jarð-
eigna, sem aldrei hafa haft neinn ákveðinn dýrleika, hefir því þíng-
nefndin áliti~ nauðsynlegt og skylt a~ finna, til þess a~ geta ná~
hinni fornu hundraðatölu allra jarðeigna í landinu.

Eins og sýnir skýrsla sú, er ver höfum þar yfir til búi~, og fylgir
álitsskjaIi þessu, þá er hi'6 ákveðna hundraðatal þeirra jarða, sem
tíundaðar eru, og sem að öðru leyti hafa fastan eldra dýrleilm:

Í suðuramtlnu - að fráteknum öllum jarbeígnunum í
Vestmannaeyjum, sem aldrei hafa veríð með neinu
hundraðatali. . 25,373:9 CI'

- vesturamtínu .
- norður- og austur-amtinu

21,531'5 -
35,654'2 -

- 82,559'6-
Þess skal ekki láta ögetið her víð, a~ [arðamatsnefndín frá 1855

hefir afhent þíngnefndinni skrár þær, sem getur í skýrslu jarðamats-
nefndarinnar til démsmálaráðherrans bls. 27 - 28 yfir hundraðatalið
í ýmsum sýslum, þar sem þessi nefnd áleit það miður áreiðanlegt,
Ielðrðttar af hlutaðelgandi sÝdlumönnum, og hefir þíngnefndin tekið
þessar leíðréttfngar til greina við útreikníng þess hundraðatals, sem
her er frá skýrt fyrir framan. A'6 öðrn leyti kemur þessi upphæð
hinnar gefuu hundraðatölu sem næst heim ,'i~ þá, sem nefnd sú fann,
er sett var her í Reykjavík 1845, til þess a'6 rannsaka skattgjalds-
lögin her á landi.

En eins og þessi skattalaganefnd gat ekki víð annað stuðzt, en
ýmsar sennilegar ágezkanir, þegar htin gjörN áætlun um hundraða-
tölu hinna annara jarðeigna, sem aldrei hafa haft neinn ákveðinn
dýrleika, eins hefir þessi þíngnefnd með tilhjálp [arðamatsfrurnvarps-
ins, þar sem hver jarðeígn er matin til verðs, átt kost á, a~ finna
og byggja þetta hundraðatal á nokkurn veginn árei'6anlegri undir-
stöðu, nefnilega þeirri, a~ bera saman í hverri sýslu út af fyrir sig
hi~ samanlagða leíðrðtta matsverð allra þeirra jarða, sem hafa á-
kveðið fornt hundrabatal, víð þenna forna dýrleika þeirra saman-
lagðan, og aptur þar víð, sem hinn gefna þriðja líðínn, hlð saman-
lagða leiðrétta matsverð allra þeirra jarðeigna í sýslunni, sem eingan
fornan dýrleika hafa; og er á þenna hátt fundið einnig hi~ forna
hundraðatal þessara jarðeigna, sem tilfært er í hinni fyr áminnztu
skýrslu nefndarinnar í serstökum dálki. þar ímóti álitum ver nefnd-
armenn réttast, a~ finna hundraðatöluna fyrir Vestmannaeyjasýslu
með því, að taka þenna mælikvarða yfir gjörvallt Suðuramtlð, (Ig
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yrði eptir því hlutfalli hin forna hundraðatala í allri Vestmanna-

eyjasýslu 390'9 CII'.

Þannig yrOi hinar hundraðalausu jarðeígnír metnar til forns
dýrleika :

Í suðutamtinu (með Vestmannaeyjum)
- vesturamtinu .
- norður- og austuramtínu .

þegar þar víð er samanlögð hin samanlagða fast-

akveðna hundraðatala. sem fyr er frá skýrt 82559'6 -
þá verður hin gjörvalla hundraðatala 86988'9 -

En þegar nú þíngnefndin þessu næst fór að yfirvega og rann-
saka, hvaða mælikvarða væri eðlilegast, sanngjarnast og réttast að
við hafa, til þess að ákveða hinn nýja dýrleika í hverri sýslu, og á
hverja jörð, og láta þó ekki hina nýju hundraðatölu verða lægri en
hún í raun rettri verið hefir, -- nefndin hefir leitt rök a'6 því her
að framan, a~ eingan veginn gæti staðlzt, að miða þenna mælikvarða
vm matsverð hverrar sýslu út af fyrir sig --, þá lá það vafalaust
beinast víð í fljótu máli, að hafa hinn eina og sama mælikvarða
yfir gjörvallt landið, og á þetta óneitanlega a'6 styðjast við ýmsar
mjög verulegar ástæ~ur, einkum þá, að jarðamatsnefndin frá 1855
hefir, eins og fyrir hana var lagt, lei'ðrett hið sundurleita mat sýslna
í milli eptir einum og sama aðalmælikvarða (sbr. skýrslu jarðamats-
nefndarinnar 1855 til stjórnarinnar bls. 22 -24.).

Ef þannig með hliðsjón af hinni fornu hundraðatölu og hennar
réttu upphæð yr'ði tekinn og við hafður einn og sami aðalmælikvarði
yfir allt land, miðaður víð matsverð allra jarðeigna í landinu, þann-

ig: 86988'9 CII' : 2,556489'1 rdl., þá geingi af matsverði hverrar jarð-
ar í eitt hundrað 29'4 rdl., eða með öðrum orðum, hverjir 29 rdl.
38% f3 af matsverði hverrar jarðar um allt land gjörð! eitt hundr-
a'6 til dýrleika ; þar í móti yrOi mælikvarðinn fundinn á sama hátt
fyrir hvert amt út af fyrir sig þessi:

fyrir suðuramtíð . 30'60 rdl.
vesturamtið 26'86 -
norður- og austuramtíð . 29'98 -

Þegar nú þessir serstöku mælikvarðar fyrir hvert amt eru born-
ir saman víð hinn áminnzta aðalmælikvarða yfir allt landið, þá sest
það, a'6 hundraðatalið í norður- og austuramtinu mundi hækka líti'6
eitt, þ. e. um 766 CII', frá því, sem nri er í raun og veru ; að í suó-
uramtinu yrbl hundraðatalið talsvert hærra, þ. e. UIlI 1,172 CIf, en
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vesturamtíð aptur með þeim mun lægri hundraðatölu, sem hún hækk-
aN í báðum hinum, nefnil. 1938 CIf minna, heldur en þar er nú.

þessar ójöfnur, sem þannig mundu koma fram, ef einn og sami
aðalmælikvarði væri við hafður yfir allt land, hefir nefndin orðið að
álíta svo verulegar og mikilvægar, a~ ekki se gjöranda, a~ hleypa
þeim að, einkum þar eð ver ekki höfum getað fundið nein fullnægj-
anleg eða álitleg rök til að rðttlæta þær með. þó það sumsð verði
ekki varið, að, þegar til einstakra jarðeigna er Iitíð, þá se hin forna
hundraðatala, nú orðið, orðln mjög óáreiðanleg, til þess að sýna sönn
gæði eða galla einstakra jarða, svona hverrar út af fyrir sig, eins
og þær eru nú umbættar, eða hafa af ser geíngið, og því se hin
forna hundraðatala misjöfn; þegar dýrleiki einstakra jarða er borinn
saman í sama héraðinu, þá skortir á hinn bóginn allar sannanir eða
jafnvel líkur fyrir því, að hin forna hundraðatala hafi ekki verið
akveðin eptir her um bil sama mælikvarða yfir allt land, og þVÍ hafi
hin samanlagða upphæð þeirra yfir ömt eða fjórMnga landsins gefið
nokkurn veginn áreiðanlega til kynna, að, eins og þá stöð, hafi t. d.
30,000 CIf í jörðum, hvar sem samanlagt var á stærri svæðum, ver-
i~ næsta áþekk jarðelgnaheild a~ gæðum og afrakstri og vlrðí ; og
enn þótt einstakar jarðeignir, hver út af fyrir sig, hafi á næstliðnu
100--150 árabili, - sem IiM~ er fr:i því hinn síðasti jarðadýrleiki
var fastsettur her (1702) og lagaður (1760), - mjög svo breytzt,
bæði til hins betra og hins lakara, hver breytíng einnig einmitt var
aðaltilefnið til þessa nýja jarbarnats, þá geta menn eingan veginn fund-
i'ð, a~ slík breytíng hafi beinlínis átt ser stað á hinum stærri svæð-
um landsins, t. d. yfir heil ömt, eða svo verulega, að einn fjórði
hluti landsins, t. d. vesturamtið, skuli nú vera orðinn nálægt 2000 CIf,

eða 1/11 lakari í samanburði víð hina landshlutina til samans, held-
ur en hann var, þegar hinn fyrri jarðadýrlelkí var settur. Ef þess
er þar að auki tilhlý'Oilega gætt, sem upp á er orðið vlð þetta nýja
[arðamat, og er bæði rett og eðlilegt sakir þeirrar mikilvægu breyt-
ingar á atvinnuvegum og verslun þessa lands, sem orðin er á næst-
Iíðnum 150 árum, að allar hinar gallaminni jarðir Yi~ sjó, þar sem
gott er til útræðis og aðdratta allt árið um kríng, en einkum þó
þær jarðeígnimar vlð sjó, sem hafa þar að auki til a~ bera hin veru-
legri hlunnindi: dúntekju, selavelcl o. fl., hafa svo talsvert hækkað
í verði, í kaupum og sölum, og þó einnig Ieíngíb hærra matsverð
að tiltölu, heldur en sveitajarðír, en þetta hærra matsverð leíðír með
ser hærri hundraðatölu að tiltölu víð þaö, sem á~ur var, þá má öll-
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um vera auðsætt, að eingin veruleg eða aðgelngíleg ástæ'ða verður
tílfærð fyrir því, a~ vesturarntlð, þessi 1/-t hluti landsins, þar sem
eru svo margfalt fleiri sjávar- og einkum hlunnlnda-jarðír að tiltölu,
heldur en í hinum 3/-t hlutum landsins, eigi að lækka svo mjög að
hundraðatölu fram yfir hin ömtin, eins og upp á yrði eptir því, sem
áður er sýnt, ef hinn eini og sami aðalmælikvarði yfir allt land væri
víð hafður, til að ákveða hundraðatöluna.

Þíngnefndinni virðast þannig yfignæfandi astæður til, að rá~a
hinu heiðraða þíngi til, að aðhyllast ekki einn og sama aðalmæli-
kvarða yfir allt land, til þess að ákveða hundraðatöluna í hverju ein-
stöku hðraðí, og á hverri jörð út af fyrir sig, með því þessi mæli-
kvarði, þótt hann ætti og gæti stefnt a~ Því, að her um bil víðlíka
há ný hundraðatala yrði nú yfir allt land, sem á~ur var eptir hinum
forna dýrleika, mundi framleíða þann mismun hundraðatölunnar frá
því, sem áður var í hinum einstöku örnturn út af fyrir sig, sem ekki
verður með neinu móti rettlættur ; og nefndin getur ekki í þessu til-
liti leitt hjá ser að benda til, a'ð amtmaðurinn í vesturamtlnu hefir
í álitsskjali sínu um [arðamatsmallð til stjórnarinnar 29. janúar 1851
einmitt veríð á því, og leitt þar að ljós rök, að til þess að ákveða
hina nýju hundraðatölu eptir jarðamatinu 1949 - 50, yrðí tiltækileg-
ast og rettast, a'ð hafa sinn mælikvarðann fyrir hvert amt.

Ef þar í móti amtsmælíkvörðunum er haldið, eða sem næst þann-
ig, að víð höf\) se sem auðveldust brotatala í útreikníngnum, t. d.:

í suðuramtlnu 30'5 rd.
- vesturamtlnu . 26,s --
- norður og austuramtinn 29,s

þá verður hin nýja hundraðatala :
í suðuramtínu
með fram yfir það, sem á~ur var
í vesturnmtinu
með fram yfir það, sem á'ður var
í norður og austuramtinu
með fram yfir það, sem á~ur var

Ný hundraðatala =
Hin forna hundraðatala var, eptir því
sem fyr er sagt,

22739,gCH'

88041'1 et'

86988,gCH'
Mismunur - - - - + 1052'1

þessa mælikvarða fyrir hundraðatðlunní yfir allt land, sem nú
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voru serstaklega teknir fram fyrir hvert amt, verður nefndin að ráða
hinu beiðraða þíngi til atl samþykkja.

Ver höfum, ab ver vonum, her að framan fært nægileg rök
fyrir því, ab ekki útheimtist annað, en allauðgefinn og umsvifa-
lítill reikníngsstarfi til þess með fullri nákvæmni ab heim færa
þessa mælikvarða, og víð hafa, til þess ab setja eptir þeim fast
ákveðna hundraðatölu eða dýrleika á hverja jör~ í landinu, ept-
ir því fastákveðna leiðrétta matsverði, sem hver jör~ nú hefir í
hinu fyrirliggjanda jarðabökarfrumvarpí, sem nefndin hefir þeg-
ar rábi~ þínginu til ab samþykkja, og þarf ekki ab taka fram,
ab hundraðatalan á þeim 3 jörðum, sem stúngið er upp lÍ ber að
framan ab umbreyta á því matsverði, sem í frumvarpinu er sett:
Lelðarhöfn, Ví'bidalstúngu og Akureyjum. fer eptir því, hverja breyt-
íngu þínginu þykir hæfa ab gjöra á því mati þessara jarða.

þenna starfa, að útreilma og tilfæra í jar~abókarfrumvarpi~ rett
hundraðatal. og nefndin álítur, ab það eigi að gjöra með fullri ná-
kvæmni í hundruðum og álnum á hverri jörð, en svo að öllum
brota álnanna se sleppt, - vill nefndin stinga upp á að þíngíð feli
annaðhvort stjórninni sjálfri til raðstöfunar, eður og 2 þeim mönn-
um ber í Reykjavík, sem voru í jarðamatsnefndínni 1855, gegn
sanngjarnri þóknun, er stjórnin ríkveði fyrir þann starfa.

Nefndin hefir her ab framan tekið fram ástæður fyrir þVÍ, a~ eins
og það væri auðsjáanleg tilætlun hins allrahæsta úrskurðar 27. maí
þ. á., ab þetta alþíngi samkvæmt úrskurðarins I, e, f, ekki a~ eins
samþykki þetta [arðamatsfrurnvarp, heldur einnig segi álit sitt um,
á hvern hátt og á hverjum tíma hlð nýja jarðamat skuli öðlast lagagildi,
eins se það og bæði tiltækilegast og réttast, þegar mm er til mál-
efnisins sjálfs og annara kríngurnstæða, a~ þíngib hiki ekki við, a~
fullnægja tilætlun hins konúnglega úrskurðar einnig ab þessu leytinu.

Ab vísu hafa nokkrir verið á því, a~ rðttast mundi vera og af-
farabezt, ab fresta a~ fá [arðabökarfrumvarpíð lögleitt, heldur láta
út reikna dýrletkann á hverri jör~ eptir þeim mælikvarða, sem til
þess yrði samþykktur, prenta síðan jar~abókarfrunn"arpi'b og gjöra
öllum almenningi kost á, a~ kynna ser það, gjöra vi~ það athuga-
semdir og stinga upp á þeim lelðrettíngum, sem þurfa þætti, og þeg-
ar búi'b væri að taka allar þessar athugasemdir og leiðrettíngar til
greina, þá, en ekki fyr, mætti álíta tíma til þess kominn, að útvega
jarðabókinní konúnglegt lagagildi. En eins og þetta er gagnstætt
þeirri aðferð, sem hnikað er á öllum lagafrumvörpum yfir höfuð, þ,í
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þeim er iitvegað allrahæst lagagildi, hve nær sem þau þykja tilhlýði-
lega rædd og undirbúin, og það verður nefndin að álíta, að þetta
frumvarp se bæði af hendi undanfarinna alþínga og af stjórnarinnar
hálfu, eins verður einnig nefndin að álíta, a~ með þessari aðferð gæti
ekkert áunnizt málefninu til vernlegra böta, heldur miklu fremur til
fyrirstöðu ; því þó !I~ ekki þnrfi a~ efa, að ótölulegar aðfinníngar
kæmi gegn frumvarpinu, ef þessi aðferð væri víð höfð, og það svo,
ao mjög yrM torvelt, ef ekki ómögulegt, að ráða rir þeim, auk held-
ur fullnægja þeim öllum, þá mætti á hinn bóginn óttast, a~ þær
flestar hlyti að skorta svo fullnægjanleg rök og áreiðanlegleik, sem
þörf væri á, ef þær ætti að verða til greina takandi, enda væri og
þessi aðferð métstrfðandi Því, sem segir í uppástringu stjórnarinnar
til alþíngis 1855, bls. 6; því þessleiðís á reynslu og rökum bygg~
vissa fyrir þeim verulegri ójöfnum, sem kynni að finnast á jarðamats-
bóklnnl, þá stundir liði fram, álítur nefndin að eimíngis geti feing-
izt, þegar hæfilegur tími væri umliðlnn frá því, að hún væri lögleidd.
Af þessum rístæðum verður nefndin að raða hinu heiðraða þíngi til,
ao biðja konúnglnn, a() veita [arbabdkarfrumvarpl þessu lagagildi
þegar a~ afloknum útrelkníngnum á dýrleika hverrar jarðar, eptir
þeim mælíkvörbum, sem stúngíð er upp á her að framan, og ,í þann
hátt, sem þar er bent til.

En áhrærandi það atriði í komingsúrskurðlnum I. f, á hveru
hátt og á hverjum tíma hið nýja jarðamat eigi að ná lagagildi, þ;í
hlýtur nefndin a() taka her fram þau skilyrði og ákvarðanir, er henni
í þessu tilliti virðíst a~ ekki megi missa sjónar lí.

1. Að almenn endurskoðun, og -- að því leyti nauðsyn verður
til, - lagfæríng jarðabókarinnar verði áskilin 10 árum eptir, a~ Mn
hefir ná() lagagildi. þetta verður nefndin að álíta nauðsynlegt af því,
a~ enn þótt nú ekki sj.íls] á jarðamatinu svo vernlegir gallar, að
þeir geti eða eigi að vera því til fyrirstöðu, að það nái konringlegrí
staðfestíngu, þá má ekki að eins hugsa ser. heldur ræður að líkind-
um, eptir því sem jarðamat þetta var undlrbriíð og byrjað fr;í fyrstu,
að reynslan leysi úr ýmsum spurningum, bæði áhrærandi einstakleg-
ar ójöfnnr, er kynni a\) hafa or\)i\) lí mati einstöku serstakra [arð-
eigna, og áhrærandi Það, ef nú hefði ekki ná\)st sem víðunanlegast-
nr jöfnuður á hundraðatali eður dýrleika einstakra sýslna, í saman-
burð i hver víð aðra, af því að nú skorti hvers kyns áreiðanlegar
upplýsíngnr nm hinn mismunanda leigumála, er einar hefði átt að
rát'Ja úrslitum Illll þetta atriði. Nefndin verður a~ álíta réttast, að
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því alþíngí, sem síðas] yrði haldið á þessum 10 ára fresti, t. d. 1869,
yrði Jalíð, að taka hinar nákvæmari ákvarðanir áhrærandi þann und-
irbúníng, er nauðsynlegur þætti til að endurskoða og leiðrétta jarða-
bókina.

2. Nefndinni þykir hlýða, að jafnsnart sem [arðabökln hefir náð
lagagildi, þá verði allar fasteignartíundir telmar og goldnar af hverri
j(jr~ eptir hinum nýja dýrleika, er jarðabókin ákveður, a'b minnsta
kosti fyrst um sinn, þangað til ef ný skattgjaldslög gjörðí þar á
breytfngu ; þetta verður nefndin því fremur að álíta nauðsynlegt, sem
hinn forni dýrleiki jarðanna var sakir þess, hvað hann var orðinn ó-
jafn og óárei~anlegnr gjald5tofn, hin helzta og verulegasta undirrót
og orsök til þessa nýja jarðamats.

En þar sem hin nýja hundraðatala yfir allt land verður fremur
meiri, en minni, heldur en verið hefir til þessa, þá líður eingin
stðttín, sem tíund tekur, neinn halla fyrir þessa breytíngu yfir höfuð
að tala, og konúngstfundin yfir allt land verður t. d. heldur rifarl,
en hún ;í'ður var; og þar sem fátækir fá í einstöku hreppum minni
tfundarupphæð, heldur en að undanförnu, þ;i er au'brá'bi'b, a~ búend-
lll' hreppsins verða þeim mun færari um, a'b greíða þeim mun rífara
aukaútsvar til sveitar, sem þeir fríast víð, að greiða í tíundir jafn-
mikið því, sem á~ur var. þa'ð verbur ekki varið, a'ð í einstöku her-
uðum, þar sem mí.dýrleiki jarðanna lækkar, þ;í líða kirkjurnar mest-
an halla fyrir þessa breytíngu, einkum ef það ekki yrN se'b vi'ð þær,
þegar ný skattgjaldslög verða ákveðinn, en það efum ver ekki a'ð
verði gjört, og se þá anðgjört, ef til þess álitist brýn nauðsyn ; svona
til braðabyrgða álítur nefndin ekki að þessi ákvörðun geti orsakab neinni
kirkju verulegan halla, því tekjur kirkna her á landi eru eingan veginn
svo af skornum skamci, ef þeim yrði eptir því vel og skynsamlega hag-
að, og með efnum þeirra haft nákvæmt eptírlít, og getum ver nefnd-
armenn þYÍ ekki álltlð, a'ð þetta atriði eigi a~ vera rðttlatar! heimt-
ingu fasteignartíundarinnar til fyrírstöðu.

þa'ð má að vísu segja hið sama um preststíundina, sem nú var
sagt um kirkjutíundina, að hún óneitanlega breytist á hinum ser-
stöku prestaköllum, og rýrnar nokkuð á sumum, en yfir höfuð að
tala verður þessa sðrstaklegu rýrnun á tekjum eínstaklegs embættis,
þegar hana leiðir af almennri Iagaakvörbun, að álíta hvorki dæma-
lausa ne rángláta, ef Mn kemur ekki fram yi~ neinn þann embætt-
ísmann, sem þegar er veitt embættið, án þess slík rýrnan hafi verið
áskilin; hinum, sem sækir um og hlýtur embættið, eptir að rýrnunin

713



er lögákve~in, sker þar með einginn úrettur; því verour nefndin ao
álíta nauðsynlegt, ao þeim prestum, sem í prestakallinu sitja, þegar
[arðabékin fær lagagildi, verði ásldlið a~ mega upp bera, meðan hann
er í því sama prestakalli, fasteignartíund eptir hinum forna jarða-
dýrleika, ef sá dýrleiki gefur rífari preststíund, heldur en hún verð-
ur eptir hinni nýju [arbabök.

Meo þessum skílyrðum, sem nú voru tekin fram, leyfir nefndin
ser a~ ráoa þínginu til, ao biðja komínginn í því alítsskjalí, er það
ritar um þetta mál, a~ þessu jarðabékarfrumvarpí verði veitt allra-
hæst lagagildi frá fardögum 1859, þannig, að allar fasteignartíundir
verði heimtar og goldnar eptir hinni nýju jarðabók hið fyrsta sinn
í fardögum t 860.

Ao síðustu ber alþíngí, samkvæmt hinum sama allrahæsta kon-
ringsúrskurðl 27. maí þ. á., II, d., ao segja álit sitt um, að hve
miklu leyti ástæða virðist til, að bæta nokkru við þli 500 rdl. þókn-
un, sem hverjum hinna 3 manna, er voru í jarðamatsnefndinni frá
1855 er veitt með sama komingsdrskurðl, annaðhvort til handa þeim
öllum, eður einhverjum einstökum þeirra. Nefndin verður að álíta,
ao enn þótt verk þessarar nefndar hafi verið vandasamt og margbrot-
io, og útheimt mikinn tíma og yfirlegu, þá megi samt álíta téða þókn-
un viðunandi yfir höfuð að tala, einkum fyrir þá 2 menn í nefnd-
inni, sem eru í fastri embættlsstöbu, og hafa fast ákveðin laun, er
þeir uppbáru eins, þó þessi starfi hvíldi á þeim, þíngnefndinni vlrð-
ist, ao öllu öðru milli skipti um hinn 3. nefndarmanninn (mig undir-
skrifaðan Jón Guðmundsson), sem er embættislaus og launalaus,
og hefir einga aðra atvinnu, en þá, sem hann getur með étrauðri
starfsemi aflað ser, því þessi atvinna og arðurinn af henni hlaut að
skerðast ao því skapi, sem nefndarstarfinn var umfángsmeiri víð jarða-
matið. Nefndin verour því að ráða hinu heíbraða þíngi til að mæla
fram með því í álitsskjalinu til konúngs, að við teoan nefndarmann
verði bætt 100 rdl., auk þeirra 500 rdl., sem honum eru þegar veittir,
og að vio formann nefndarinnar, kanseltráð V. Finsen, verði einn-
ig bætt 50 rdl., með tilliti til þess, ao hann leoi nefndinni húsrúm
fyrir skjalasafn hennar, og til fundahalds, hvar af þar að auki hefir
ekki getað annað en leitt nokkurn átroðníng og óhægindi.

Samkvæmt því, sem nefndin hefir þannig ritltstuð, leyfir hún
ser að stínga upp á víð híb heiðraða alþíngl:
1. Ao þfngíð samþykki [arðabökarfrumvarp það, sem stjórnin hefir
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nú lagt fyrir það, eins og það er lei~rett af jarðamatsnefndínní
frá 1855, samt þannig:
a, (Meiri hluti nefndarinnar, allir nema Jón Guðmundsson):

a~ breytíng sú, sem jarðamatsnefndln hefir gjört á matsverði
jarbarinnar Akureyja í Skarðsstrandarhrepp innan Dalasýslu,
og á heímajörðinní V~idalstúngu í Þorkelshólshreppi innan
Húnavatnssýslu verði ekki samþykkt, heldur verði hver þess-
ara jarða um sig látin halda sínu upprunalega matsverði, leið-
rettu eptir þeim mælikvarða, sem jarðamatsnefndin hefir á-
heM~ fyrir sýsluna, á~ur en á þessar jarðír verður sett
hundraðatal.

b, (Öll nefndin):
a~ hið lei~retta matsverð á jörðlnn! Leiðarhöfn í Vopnafjarð-
arhrepp í Nor'ður-Múlasýslu verðl sett níður til 550 rdl., á'ður en
á þessa jör'ð verður settur dýrleiki.

2. M þíngi'ð ákve'ði mælikvarða til þess, að settur verði dýrleiki
eða hundraðatal á allar jarðelgntr á íslandi eptir því leiðrétta
matsverði, sem hver jör'ð nú hefir í frumvarpinu (að undantekn-
um jörðum þeim, sem nefndar eru í I. a-b), svo a'ð ákve'ði~
dala tal hins leiðrétta matsverðs gángi í hvert nýtt jarðarhundrab,
þannig:

í suðuramtinu . 30,5 rdI. í hvert hundr.
- vesturamtinu . 26,5 -
- norður- og austuramtinu 29'5 -

3. A~ þíngíð hlutist til um, a'ð eptir þessum mælíkvörðum verði til
hundraða og álna nakvæmlegn út reiknaður og í jarðabókinni til
færður dýrleiki hverrar einstakrar jarðeígnar, er hefir sérskilið
matsverð :
a, annaðhvort með Því, a'ð biðja kominginn að leggja fyrir stjórn-

ina, að ákve'ða nákvæmari raðstafanír til þessa starfa, -- eða
b, at þíngíð kjósi sjálft til þess starfa 2 af þeim mönnum, sem

voru í'jar'ðamatsnefndinni 1855, gegn sanngjarnri þóknun, er
stjórnin ákveður,

4. A~ þfngíð blðjí konúnginn, a'ð hann, þegar búið er a'ð fastsetja
dýrleika allra jarðeigna eptir tölulíð 2. og 3. a -b, veiti þessari
jarðabók allrahæsta lagagildi, þannig:
a, a'ð jarðabókin verði lögð undir algjörlega endurskoðun og leið-

rettíngu, þegar 10 ár eru liðin frá því, að hún nær lagagildi,
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eptir þeim nákvæmari r<il'!stiifunum, sem alþingi ákveður þar.
að lútandi.

b, að allar fasteignartíundir verði heimtar og greiddar eptir hin-
um nýja dýrleika í jar'óabókinni þegar í stað, eptir al'! hún
hefir ná'ó lagagildi, og upp þaðan, nema. öðruvísí verði ákvc\)i'ó

með nýjum skattgjaldslögum ; en
e, þó haldi þeir prestar, sem eru í kallínu, þegar hin nýja jarða-

bók nær lagagildi, preststíund sinni af fasteignum eptir hinum
eldra dýrleika jarðanna, allt svo lcingi þeir eru í sama em-
bætti, svo framt fasteignartíundin er á þann hátt rífari, heldur
en eptir hinni nýju jarðabók.

d, a'ó jarðabókinni verði gefið allrahæsta lagagildi frá fardögum
1859, þannig, a'ó tíundir verði eptir henni teknar og goldnar
hið fyrsta sinn í fardögum 1860.

5. A'ó þfnglð biðji konúnginn, a'ó veita. í aukaþóknun þeim jarða-
matsnefndannönnunum frá 1855:

Formanni nefndarinnar, kanselíráði land- og bæjarfógeta
V. Finsen 50 rdl.

og examinatus juris alþíngismanni Jóni Guðmundssyni 100--
Reykjavík, 8. ágúst 185i.

Jón Guðmundsson, Á. Einarsson. Ó. Sioerteen. R. M. Ólsen.
form. og framsúgum. G. Brandsson. J. Sigurðsson. V. E. Oddsen.

Þ. Jónassen. Jón Kristjánsson,
skrifari nefndarinnar liggur veikur.

Fylgiskjal.

A. S u I'! u ram t i 'll.

Hundraðatal. Me'6al-

Gamalt i Útfundi'6l þessi
Leíbrett upph. hvers

matsverb, CI!' í dala-
fa-t hundr- hundraba- hund. \lb tali.

a'6atal.: tal. samanlögb.

Skaptafellssýsla 2832 i 112q:l 2944'''3 90430 37'12I

Rangarvallasýsla 5629'1 128'09 5757'19 219986 38'21
Árnessýsla 8449,0 880116 9329116 253582 27'15
Gullbr. og Kjósars. 4422'1 274'1 4696, .• 142110 30'25
Reykjavík 93'5 14'2 107'1 10461'8 97'14
Borgarfjarðarsýsla 3947,0 175'8 4122,8 110495'9 21i'80
Vestmannaeyjasýsla 39°'9 390'9 11488'1 29'38-----1-- --~-,-

25373'9 1976'3 27349'88 838553'8 30'60
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B. Vesturamti~.

Hundraðatal. l\fe'óal-
Leibrett upph.hvers

Gamalt Útfundi'ó r þessi matsverð. CIf í dala-
fast hundr- hundra'óa-I hundruð tali.

abatal, tal. !samanlúg'O.~ __ I

Mýra og Hnappa-

I
dalssýsla 4664,0 190'2 4854'2 126096'6 25'98

Snæfellsnessýsla 2596'5 563'6 3160'1 96494'0 30,5"
Dalasýsla 4193,0 8],. I 4273'1 108262'9 25'33
Barðastrandarsýsla 3730,0 3730,0 114272'3 30,63
Ísafjarðarsýsla 4573,0 3'98 4576'9~ 111602,9 24,38
Strandasýsla 1776,0 64'8 1840'8 45879'9 24'92----

---903,1 !2243~5;2- ----
2153] '5 602608,a 26'86

C. N 0 r ~ ur - og aus t u ram t í ð.

Hundraðatal. Me'óal-

Gamalt I ú<fundi' þessi
Leibrétt upph. hvers
matsverð. CIf í dala-

fast hundr- hundraða- hundru'ó tali.
a'óatal. tal. samanlögb.

Húnavatnssýsla 8014'1 I 353, .• 8368'1 211953,0 25'3
Skagafjar'ðarsýsla 9693,0 331'3 10024'3 225985'6 22'5
Eyjafjar'ðarsýsla 7920,0 343'8 8263'8 233210'1 27,0
Þíngeyjarsýsla 5743'3

I
260'3 6003'6 207250'8

I

34'5
Nor'ðllr-Múlasýsla 2389'5 45'9 2435, .• 123030'5 50'5
Suður-Mrilasýsla 1893'1 ! 214,6 2108'3 113896, .• 54'02

35654,;-/ 1549'3 37203'5 1115327,0 I 29,88
I

Þannig er yfir allt land:

S
V
N
S--

nðuramt, 27349'88 838553'8 30'60
esturamt, 22435'18 602608'3 26'86
orð, og Aust.amt, 37203'50 1115327,0 29'88----
amtals

J
89868'56 2556489'1 29, .•

Framsögumaður (Jón Guðmundsson): Eg ætla að leyfa mer
a() hvíla mig eptir upplesturinn, setja mig niður, og bíða átekta, hvort
nauðsynlegt verðí, a'ð eg standi upp aptur.

E. 6. Kúld: Þa~ er sannarlega gleðilegt, að sjá afleíðíngar
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verka sinna, þegar verkin eru gó~, og þeim "el af loklð, og svo er
nú um [arðamatsmálíb, að gleðilegt væri að sjá það "el á veg kom-
ið, þetta mál, sem 4 þíng hafa sveitzt yfir og borið á örmum ser,
og sem með öllum retti heita má fósturbarn alþíngis, það væri glebí-
legt segi eg, a~ sjá þetta barnið svo búið undir sta'bfestíngu, að það
væri nú orðið fermíngarfært. Þíngi~ hefir við ekkert mál lagt sig
eins í líma, og víð þetta; 1855 geingu allir þíngmenn í nefndir í
jarbamatsmálinu og allur hugi manna var sannarlega á máli~ Iagb-
ur. En þótt eg nú ekki efist um, að nefndin, sem sett var í málið
á þessu þíngi, hafi viljað leggja sitt hið bezta fram, sakna eg þó
ekki allfrírra skilyrða fyrir þVÍ, að eg geti kallað mállð vel úr garði
gjört frá nefndinni, því mer finnst, satt að segja, í nefndaráliti þessu
felast öjöfnuður, ósanngirni, og híð mesta gjörræði. Mönnum mun
víst þykja dómur þessi harður, en eg skal reyna a~ færa ástæður
fyrir honum og sannanir.

Nefndin hefir þli fyrst og fremst fari~ út í gönur, þar sem hún
þvert á móti aðalreglu þeirri, sem híngað til allt af hefir verið fylgt
fyrst af þínginu 1847, þá 1853, þá 1855, og síðast af Rekjavíkur-
nefndinni, hefir fallizt á 3 faldan deili, í staðinn fyrir 1 einfaldan.
Nú kemur nefndin 1857 og kollvarpar með þessum 3 deilum öllu
því, sem starfa~ hefir verið ab málinu, og færir þó eingar, a~ minnsta
kosti ei verulegar eða nægar ástæður fyrir, en her af leiðir hina
hörmulegu ósanngirni víb einn hluta landsins, nefnilega Vestflrðínga-
fj6rMng, sem því með sanni má kallast olbogabarn nefndarinnar.
Ári~ 1849 var, samkvæmt rentukammerbrðfi 1. september 1848, met-
i~ eptir einum mælikvarða, nefnilega eptir því, hvernig jarðir yrðu
sanngjarnlega seldar eptir gæðum sínum; eptir þessu þ6tti mönnum
nú VestfirMngafj6rMngur verða of lágt metinn, og til a~ fyrir byggja
þetta, byggði þíngið 1855 á öðrum mælikvarða, nefnilega afgjöldun-
um af jörðunum, - og þessi mælikvarði hlaut a~ vera réttur fyrir
VestfirMngafjórMng, ef hann annars var það fyrir aðra hluta lands-
ins. Me~ þessu hækkuðu nú Vestfírðír aptur, en nefndin er ekki
ánæg~ með þessa hækkun, nei! hún vill, og þa~ með 6jöfnu~i, hækka
rnatíð í vesturamtinu enn þá meira. Þa~ verbur að vera hverjum
þeim manni auglj6st, sem stigið hefir fæti sínum á Vesturland, a~
þar er öðruvísí landi háttað, en annarstabar her á landi, fullt af
háum fjöllum og skriðum, svo að menn varla geta ímyndað ser, a'tJ
það se sama Iandíð, og sumstaðar annarstaðar, enda lýgur þegjandi
votturinn sízt; Vesturland sýnir sig bezt sjálft á því, hvað það fram-
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flytur, í samjöfnuN víð suður-, norður- og austurömtin ; því það er
gott, ef á hvern mann í heimili í vesturamtinu kemur %, af lausa-
fjárhundra~i, þar sem í suðuramtínu kæmi rúmlega 1 hundrað, og í
norður- og austur-umdæminu 3 - 4 hundrnð ; eg get sannað þetta
af skýrslu í Nýjum TíNndum 1851. Eg gæti mí reyndar vel
ímyndað mer, - því utanþíngs hefir mer verið slett því í nasir,
- að einhver yrði til þess, að bæta þeirri sllklhrifunní ofan á
hina, að segja um VestfirMnga, a~ þeir ekki tíunduðu eins vel
og hinir (hl.ítur I), en hvern þann, er þetta kynni að segja, kref
eg til a~ sanna slíkt; því tók nefndin ekki annað til bragða?
t, a. lll. a~ hafa sýslu- og hreppa deila , með því hefN matlð
getað orðið sanngjarnara, en með 3 dollunum, er cingan jöfnnð
hafa í för með ser. Eg veit ekki, hvernig nefndin skilnr brðf stjórn-
arherrans til konúngsfulltTÚa} en ekki held eg í því se fólginn sýslu-
deilir, heldur má ske hitt a'b þíngið ætti mí að ríkveða hundraða-
tal á hverja sýslu, með tilliti til þess jafnaðar, sem alþíngi 1855
og Reykjavíkurnefndin átti á'b vera búin a~ finna milli sýslnanna.
IIvað hlunnlndln í vesturamtlnu snertir, þá skal eg ekki neita því,
að sjávaraflinn er mikill, en eg skora á menn, að þeir sýni mer og
sanni, að hann se meiri þar, en her í snðuramtlnu, a~ undantekinni
hakallaveiðlnnl , sem þá aptnr er eins mikil, eða a~ minnsta kosti
getur verið það, í norðuramtínu ; önnur hlunnindi eru reyndar meiri
í vesturamtínu, en í hinum ömtunum, en menn mega ekki heldur
gleyma, hversu stopul hlunnindin eru; víð skulum einúngis setja svo,
að stríð kæmi, svo ekki yrðí fluttur út dtinínn, og þá er eg hrædd-
ur um, að eigandi jarðar, sem feingi allt afgjaldíð af jörNnni í dún,
ekki heidi það stór hlunnindi, að minnsta kosti sýnir það , hve ó-
hagfelldara gjald það er, en landauraafgjald jarða, Dúnpundíð er
talið vættarvírðí, en eg bíð menn bera þa~ saman víð landauravætt-
ina í frfðu, sem þó er hið vanalegasta afgjald, og mun þetta sjaldn-
ast eða því nær aldrei ná heim. þetta virðast mer nú töluverðar
ójöfnur, ekki að tala um formið á því, sem nefndin fer fram á; því
hvað er nú orðíð af aðgjörðum þíngsins 1855 og hinnar konúnglegu
jarðamatsnefndar ? allt ónýtt I öllu fleygt í sjóinn I Eg verð því að
áskilja mer breytíngaratkvæN á þá leíð, a~ deiIirinn verN einúngis
1 yfir allt land, en ekki 3, sinn fyrir hvert amt. Meiri hluti nefnd-
arinnar hefir komlzt til þeirrar nlðurstöðu, að breyta matinu á Akur-
eyjum, og hækka það, en eins og eg ekki skil, hvers vegna hin kon-
únglega jarðamatsnefnd breytti mati því, sem [arðamatsmennlrnír
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í fyrstu settu á Akureyjar, eins get eg ekki heldur skilið, hvers
vegna nefndin nú aptur fer að breyta þessu, og leyfi eg mer því að
skora á nefndina, a~ hún gefi upplýsíngar um það, hvernig stendur
il graut þessum, H vað Leiðarhöfu snertir, vona cg, að hinn heíðr-
aði þingmaður Norður-Múlasýslu gefi þær upplýsíngar, sem lofað er í
nefndarálltinu. Vie uppastungu nefndarinnar Nr. 4 a vil eg a~ svo
stöddu ekki gjöra breytíngaratkvæði, þó eg samt ekki kunni við hana,
og heldur vildi fresta henni, einkum ef jarðamatsmálið fer nú eins
frá þínginu, eins og frá nefndinni, því eg vildi heldur hafa 5 <Ír, til
a~ .heyra umkvartanir manna, og lagfæra þar eptir, svo að jarðamat-
i~ á eptir gæti staðlð óbreytt þess leingri tíma. Uppástringu nefnd-
arinnar nr. 4 b vildi eg ekki lögleiða, fyr en skattgjaldslögln væri
komin, enda kynni það má ske að flýta fyrir þeim, og ætti fasteígnir
a~ tíunda eptir þessum nýju reglum, kæmist margar fasteignir, sem
áður voru' fríar, t. a. m, komings- og kirkjujarðir, þar inn undir, og
vil eg því áskilja mer breytíngaratkvæðl her að lútandi. Hvað uppá-
stringu nefndarinnar nr. 4 litr. e snertir, þá get eg ekki seð, hvaða
heimild nefndin hefir haft til, a~ taka þetta með inn í nefndar.ílltlð,
því mer virðist það liggja öldúngís fyrir utan verknhrfng hennar.

þá er enn eptir fíkjan nr. 5, sem nefndin hefir troðið inn í endann
á nefndarálitinu, og vildi eg óska, að nefndin ekki hefði sett allt
þíngíð í þann vanda, að eiga a~ fara a~ vega verðugleika þeirra
manna, er voru í hinni konúnglegu jarðamatsnefnd, og fyrst hún
ekki gat geingíð þegjandi fram hjá þessu, vildi eg lángtum heldur,
að hún hefði stúngið upp á einhverri vissri upphæð, t. a. m. 300
rfkisdölum, í aukaþóknun handa öllum þeim, sem í nefndinni voru,
og Ialíð formanni hennar á hendur, að útbýta þessu fe meðal nefnd-
armanna eptir verbugleíkum, eða þá gjört öllum í nefndinni jafnt.

G. Brandsson: Eg er í vafa um, hvort kalla skuli ræðu hins
hefðraða varaþingmanns Snæfellínga sókn, eður vörn; hann hefir ekki
enn þá með einu orði sannað, að nefndin hafi tekið skakka stefnu.
Í nefndarálitinu er skýrt frá því, hvað vesturamtíð mundi lækka að
hundraðatali, en hin ömtin hækka, ef sami deilir væri hafður yfir
land allt, og ekki held eg se hægt að sjá, hvað vesturamtíb hefir
geíngið af ser meir en hin ömtin; því skríðurnar og fjöllin, sem hinn
heiðraði þíngmabur gat um, þekkjum við nú líka hérna fyrir sunn-
an, og þess utan sjávarágáng, sandfok og eldfjöll, og ekki veit eg
til, að eldfjöllin se mörg fyrir vestan. Mer virtist hann vera farinn
að vega diinpundið á móti fiskívætt og öðrum landaurum, en það
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geingur eins með dúninn, og hverja aðra vöru, að verðið fellur og
stígur, og með dúninn og önnur hlunnindi geingur eins og með hvað ann-
að her i heimi, að það er svípult, og hefir hinn heiðraði þíngmab-
ur dæmi upp á það mjög svo uærri ser, þar sem fjárkláNnn er, og
ef sjávaraflinn er svipull í vesturamtinu, þá er hann það líka i hin-
um ömtunum, og ef ófrio her að höndum, þá held eg hann geti orð-
io jafnhættulegnr fyrir allt landið, Hann fór mí reyndar léttum
fótum yfir hlunnindin, og hægt held eg se að sýna og sanna, að þau
eru meiri í vesturamtínu, en annarstaðar á landinu, t. a. m. selveið-
in, eggver og hakallaveibi. Ao afgjöldin af jörðum fyrir vestan eru
lág, kemur einnig til af því, að þau eru þar víða goldin eptir gömlu
lagi, a~ spesían er gjörð á 30 álnir; víst er um það, að þetta á ser
stao sumstabar i Mýrasýillu; þegar alþíngistollurinn var lagour á,
stóo það að nokkru leyti i valdi sjálfseignarbóndans, að segja til af-
gjalds af jörð sinni, og sumstaðar munu þau hafa verið byggo ;i
gömlum byggíngarbrefum; og margir af þeim, sem möttu [arðír fyrir
vestan, munu hafa farið eptir þessu, þegar þeir ákváðu dýrleika
jarðarinnar, og kann 'el ao hafa ollað mannlegur breyskleiki, að þeir
ekki settu þeir hærra, en þeir gjörðu ; ekki er heldur að furða, þó
vesturamtíð i tilliti til tíundar heldur se undir en yfir, í samanburði
vio hin ömtin, því þar er fólkiO færra, þar sem líka þíljuskípln eru
ekkert tíunduð, og eins og hefir veríð sagt her áour á þínginu, þó
má ske gefa af ser 2000 rdI. á ári, sem er þó ekki lítill hagnaður,
og mest er af þeim til fyrir vestan, SYO að þó þar se fæst félkíb,
er þar samt arðurinn mestur í samanburði víð fólks töluna. Eg vildi
biðja hinn hefðraða þíngmann að sanna, hvaða astæða er fyrir því,
að vesturamtlð skuli falla um nærri 2000 hndr., sem leggja ætti á
hin ömtin. (E. 6. Kúld: eg skal gjöra það). Hvað 5 ára frestinn
snertir, se eg ekki, til hvers hann er, nema til að fá kvartanir í það
óendanlega, og hafa menn bæbi getað kvartað, og líka gjört það víð
undirmöt og yfirmöt, og þaðan er einmitt kominn Akureyjagrautur-
inn þíngmannsins, sem eg varla held að verði ætarí, en áour, þó
fario yrði að sjóoa hann að nýju í 5 ár.

G. Einarsson: Eg vero þó að vera á máli hins heíðraða vara-
þingmanns Snæfellsnessýslu. Mál þetta hefir nú geíngið, eins og allir
vita, frá nefnd til nefndar, frá undirmati til yfirmats, og loks
kom rnalið fyrir Reykjavíkurnefndina , sem vann að því af öllum
kröptum eptir uppástúngum alþingis 1855, og komst ao þeirri niður-
stöðu, ao minnka ójöfnur jarðamatsíns með afgjaldi jarðanna; loksins
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'ar her lí þíngtuu núna valin 9 manna nefnd, til enn þá einu sinni
a'O íhuga málið og endurskoða eptir Reykjavíkurnefndlna, en í stað-

inn fyrir a~ byggja ofan á það, sem hún hafbí gjört, og halda áfram
stefnu þeirri, sem hún hafbi tekið, og verjast þannig úr efsta stigi
jöfnunarinnar, hefir nefndin nú gríplð til þess, að stökkva ofan í
næsta stig, og fara a~ gjöra eins konar nýtt mat, með því að taka
upp nýjan þrefaldan deili, sinn fyrir hvert amt; þetta stökk sitt mun
nefndin aldrei geta varið með rðttu, en má ske með atkvæðafjölda.

Aðalundirstaða SIÍ, sem nefndin hefir byggt á deila þessa, er hundr-
aðatalið í fornöld, en þetta er gripið IÍr lausu lopti, því eingin sönn-
un er fyrir því, að það se jafnsanngjarnt alstabar á landinu; hins
vegar eru líkur fyrir því, a'tJ hundraðatalið hafi verið mjög misjafnt
í hinum ýmsu héruðum, og áttu stólseignirnar gömlu í því mikinn
þ.ítt, því þær munu hafa verið fullur sjöundi hluti landsins.

Þa~ er þVÍ sannfæríng mín, að her se elmingís um einn deili a'tJ
tala; en se víkið frá honum, og hlaupið í amtadeili, því mzí þá ekki
taka sýslnadeill, eða, ef til vill, hreppadeili ?

E. 6. Kúld: Hinn heiðraði þíngrnaður úr Gullbríngusýslu sagð-
ist ekki hafa skilið af ræðu minni, hvort hún heldur hefði lítt að
vera sókn eða vörn fyrir nefndaráliti'O; það er sannarlega illt, a~
ræða mín virðíst svo óljós, eða eg hefi talað svo lágt, a'Ohann hafi eigi
getað heyrt eða skllið meiníngu mína; en svo hann se ekki leingur
í vafa um það, skal eg segja honum, að eg eingan veginn get fallizt
ii nefndaralitið. Hann gjörN ser mikið far um, að reyna til, a~ tylla
Vestfir'OíngafjórMngi upp í móts "i'O a~lra hluta landsins; eitt af því,
"em hann taldi honum til gildis, var það, a'O hann væri ekki undir-
urpinn skaðræði af eldgjósandi fjöllum, eins og hinir hlutar landsins;
einmitt þetta sannar berlega, hversu ókunnugur þessi þingmaður er
í Vestfirðíngaíjdrðríngí, og líklega hefir hann aldrei þríngab fæti sín-
um stígið, því hann veit alls ekki til, og hefir má ske aldrei heyrt
get.i~ um öll þau hraun, sem þar eru, sem bera þess ljósan vott,
hversu Vestfirðír í þessu tilliti geta verið undirorpnir sama skaðræði,
og hinir hlutar landsins; hann sagðl, að sjávaraflinn her á Suður-
landi væri næsta stopull, en það er hann ,i Vestfjör'Oum líka; þá
taldi hann og það hlunnindi fyrir Vestfírðí, a~ þar væri þíljuskíp

allmörg, og sem væri laus við tíundargjald ; en má eg spyrja: hví
nota Sunnlendíngar ei þessi hlunnindi, þar sem allt sýnist benda að
því, að þeim se það öllu hægra? Úr þessum ástæðum gjöri eg ann-
ars lítil'>; af því eg hugsaði mer, að nefnd sú, sem alþíngi setti í
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þessu máli, hefði verið jarðamatsnefnd, en ekki :;jávarmatsnefnd!!!
Hann vildi ekki, ab þau hundruð, sem vesturaratíð lækkaði um, ef
einn yrðí deilir fyrir allt landið, yrði lögð á hin ömtin, en þetta á-
lít eg þó í eðli sínu hljóti a'ð vera rett. það er þó sannarlega mun-
ur á Vestfjörðum, þar sem % lausafjarhundraðs koma á mann, og
á hinum ömtunurn, þar sem í öðru er rumlega eitt hundrað á mann,
en í hinu um þrjú; ef einn væri deilirinn fyrir allt landið, nl.
29,5 rdl., þá yrði hlutfallið her um bil svona: suðutamt 7, vesturamt 5,
norður- og austuramt 9 %, og líti maður til flatarniálsins, þá, eptir

þessu hlutfalli, yrði
suðuramtíð . 207 [] m., en er 192 [] m.
vesturamtið 148 - og er 148
norður- og austuramt. 285 - en er 424 -

Nú vil eg spyrja hinn heiðraða þíngmann, hvers vegna að þær 640
[] mílur, sem her vanta til Vestfjarða eptir rettu hlutfalli við hin
ömtin, eiga ástæðulaust að hlaðast á þá.

J. Hávarðsson: Eg fyrir mitt leyti get ekki annað, en verið
á móti því, sem nefndin hefir sninglð upp á undir 4. tölullð, nefni-

lega því, ab þmgið biðji konúnginn, að veita lögbók þessari laga-
gildi, undir eins og búið er að fastsetja dýrleika allra jarðeigna her
í landi samkvæmt þessu jarðamatí, heldur vil eg styðja það, að al-
þýðu gefist kostur á, a'ð kynna ser jarðamat þetta um nokkur ár,
svo menn geti komið fram með kvartanir sínar, og Ieínglð lei'ðrett-
íngu á því, sem illa þykir hafa tekizt til með, eptir því, sem bezt
getur orðlð, og þegar menn væri þannig búnir að kynna ser jarða-
bókina, og sætta sig við hana í nokkur ár, þá vil eg leggja það til,
a'ð hún sitji leingur við það, sem Mn hefir þii Ieíngið, en nefndin
gjörir ráð fyrir; en þó mí þessu yrði þannig til hagað, get eg ekki
seð, að fyrir þab þurfi a'ð ónýta aðgjörðir þessa þíngs við jarðamat-
ið, þa'ð hefir eður mun komast að einhverri vissri niðurstöðu, hvað
hundraðatöluna snertir, og látum svo vera, að henni verði ekki breytt
af næsta alþfngí, þá samt get eg ímyndað mer, a'ð menn vildi laga
smágalla, sem orðnir eru á jarðamatinu í ýmsum hreppum af ýms-
um orsökum; eg tek til dæmis, að eg veit til, ab yflrmatlð hefir
breytt undlrmatínu, bæðl hækkað það og lækkað, þegar hlutaðeig-
endur báru það fram með réttu formi, en þar sem formsins "ar
ekki gætt, þar gáfu yfirmatsmenn eingan gaum a'ð umkvörtunum
manna, og ,-i'ð þetta varð nokkur ésamhljéðan á undirmatinu í mörg-
um hreppum; líka veit eg til þess, a'ð skýrslur frá einum prófasti
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voru ekki alveg rðttar, þar sem kúgildi eru Lítln fylgja einni jörðu
ar þremur, sem þau eiga a~ hvíla á, en jörðu þessari var skipt í 3
jarðir af hlntaðeigandi erfíngjum, eptir a'6 jarðamatið fór fram, með
þVÍ skilyrði, a~ kúgildin skyldi hvíla á þeim öllum; slíka og því líka
galla mætti a~ ésekju lagfæra. Mer þykir annars þessi mælikvarði
nokkuð undarlegur, sem nefndin hefir aðhyllzt, nefnilega þessir 3 deilar,
:í tilliti til Múlasýslnanna ; því það sem lækkar Í öbrum sýslum amts-
ins, það kemur allt niður á Mrilasýslunum, og þar vi~ hækka þær
geysimikið. Eg verð þess vegna að vera á þVÍ máli, a'ð bezt mundi
vera, a'ð einn og sami mælikvarði gilti yfir allt land, en fyrst nefnd-
in vildi nú ekki hafa það svo, þVÍ vildi hún þ,i ekki hafa mælíkvarð-
ana fjóra, eptir hinum fornu fjór'ðúngaskiptnm landsins? Eg verð
þVÍ að halla mer a'ð því, sem hinn heíðraðí varaþíngma'ður Snæfell-
inga sagði, a~ stjórnin hefði bent til, að sinn deilir væri víð hafður
við hverja sýslu (E. 6. Kúld: nei); því se þessi amtsdeílir við hafð-
ur, þá geingur öll hækkunin út yfir Múlasýslurnar, og skil eg ekki Í,
að nefndin skuli hafa getað komizt að þeirri nlðurstöðu ; það er enda
tilfinnanlegast með Húnavatnssýslu, sem þó er að allra dómi einhver
bezta sýslan í landinu; að Mn minnkar við þetta um 1184 hndr.,
sem, eins og annað, leggst á Múlasýslurnar. þó eg se ekki gjör-
kunnugur í Húnavatnssýslu, þá hefi eg þó-farið um hana, og seð þar
gras og gó'ðan gróður, eins og í Múlasýslunum, og það veit eg, að
bústofn er þar hálfu meiri, en þar, en fólkstal eimíngis að rúmum
fjórMngi meira. Eg get því ekki annað, en annaðhvort mælt með
einum og sama deili yfir allt landið, þó það valdi Músasýslum um
162 hndr. hækkun, eða þá öllu heldur sínum deili fyrir hverja sýslu.

G. Brandsson: Mer gleymdist áðan að svara þVÍ í ræðu hins
heíðraða þingmanns Snæfellínga, sem hann sagði, að jarðir í vestur-
amtínn hefðl verið metnar eptir því, sem þær geingi í kaupum og
sölum manna á milli, (G. Einarsson: nei, nei!) og það er nú ekki að
íurða, þó jarðir í vesturamtinu se seldar vi~ lágu verði, því afgjaldi'ð
af jörðunum þar mun ekki vera svo hátt! En þó eg þekki nú ekki
mikið til jarða fyrir vestan, vildi eg þó feginn eiga hinn heíðraða
varaþingmann Snæfellínga að, með að Iltvega mer þar einhverja jörð-
ina, sem lágt er metin, fyrir matsverðlð, og tek eg til dæmis Hrapps-
ey. þar sem hinn sami heiðraði þíngrnaður fór a'ð tala um flatarmalíb,
þá get eg ekki skilið a~ hann f:íi út úr því neina sönnun, því þó
hann ætli ser að taka alla jökla og hraun, eyðimerkur og sanda inn
í þenna flatarmálsreikníng, þá þarf ekki annað, en líta á landabrðfið
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til a'ð ::;jli þa~, a'ð fjöll og óbyggðir eru víðar til á Íslandi,

en í veeturamtínu, og enda meiri annarstaðar, en þar. þar sem
þíngmaðurinn færði það til, a'ð verzlunin væri sönnun fyrir því

að vesturamtið væri ófrjóvsamara, en aðrir hlutar landsins, þvi verzl-
unin væri þar minnst, þá er það mjög náttúrlegt, því það kemur
beinlínis af því, a'ð fólkstalan er þar miklu minni en annarstaðar,
en alls ekki af því, a~ landið se þar lakara. Eg kann hinum heiðr-
aða þíngmanní Dalasýslu miklar þakkir fyrir það, a~ hann minnti

mlg á stölsjarðlrnar, þó mer heiði reyndar átt að detta það í hug
sjálfum, því það er hverju orði sannara, sem hann sagði um stóls-
jarðirnar, a~ þær voru fram úr öllu hófi hátt metnar að hundraða-
tali; en þegar hann fer a~ draga ályktun af þessu háa mati á þeim,
til a'ð sanna, hversu vestummtíð se ósanngjarnlega hækkað af nefnd-
inni, þá hætti eg nú að skilja, og eg held stefnan verði þar eitthvað
skökk; það er eins og þíngmaðurinn vilji létta á vesturamtínu ein-

mitt með þvi, að þýngja á hinum ömtunum, og' af þeim eru þó
stólsjarðirnar svo mikill hluti, og hinn heíðraðí þíngmaður hefir þó
sjálfur játað, að stðlsjarðirnar væri ósannsýnilega hátt metnar, 8,'0

það væri ekki annað, en ósanngirni á ósanngirni ofan, ef enn væri
hert á matinu þar, sem það þó er of hátt undir. Mer finnst a'ð
meiningar manna se ekki orðnar mjög fastar enn sem komlb er, við-
víkjandi þessum umrædda deili, að minnsta kosti er eg ekki orðinn
viss íþví enn, hvers konar deili hinn heiðraði þíngmaður Suður-Múla-
sýslu vill hafa, hvort hann vill hafa sinn deili í hverju am ti, fjór~-
úngi, sýslu, eða jafnvel hverri sveit, eða þá einn einasta deili yfir
allt landið. þessi sami heiðraði þíngmaður sagði, a~ Múlasýslurnar
mundi hækka mjög mikið að hundraðatali eptir uppastrlngum nefnd-
arinnar, og því skal eg aldrei neita, en annað Imát er það, hvort þær
hækka of mikið, því með allri þessari hækkun verða þó báðar Miila-
sýslurnar til samans ekki enn stórt hærra metnar, en Eyjafjarðarsýsla
ein, og hygg eg þó, að þeir, sem þekkja hvorartveggja sýslur þessar,
mundi ekki vilja skipta þeim a'ð sléttu, og þvi mun rnatíð :í Múla-
sýslunum ekki fjærri sanni, þó hátt þyki.

G. Einarsson: þa'ð er sannast a~ segja, a'ð hinn heihaM þíng-
maður fyrir Gullbringusýslu er sjóndaprari, heyrnarsljövarl og skiln-
íngsdaufari i dag, en hann annars ii a<l ser, því fyrst byrjar hann
á því að skúta mlg út fyrir það, sem eg hef aldrei talað, en eg
skal nú sleppa því, því a~ honum kann a~ hafa orðið mismæli ; svo
fer hann nú að tala um það, sem eg sa gM um stölsjarðírnar, en
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hvernig sem hann hefir teki~ það, þá var sri menung mín með því
a~ taka stólsjarðirnar til dæmis, a~ eg vildi sýna fram á, hversu Slí

grundvöllur, sem nefndin byggir her á, er ðldúngis óhafandi, og þegar
grundvöllurlnn hrynur, hlýtur líka það allt a~ hrynja, sem ofan á
hann er byggt, og "ii eg blðja þíngmenn vandlega a~ gæta þess, a~
hlaupa ekki lÍ sig með að aðhyllast þann yfirsklnshlæ, sem nefndin
hefir breitt yfir sinn amtadeiIi, til a~ reyna til að gjöra hann sennl-
lcgan.

P. Sigurðsson: Tveir hinir heiðruðu þíngmenn VestfirMnga hafa
;i\'íta~ nefndina fyrir það, a~ hún hafi leitazt víð að gjöra vestur-
amtið að olbogabarní, og þ;í er líklegt að þeir hugsi, a~ hin ömtin
StJ óskabörn hennar, en ekki get eg fundið, að Rángárvallasýsla hafi
orðið fyrir því happi; það var af öllum víðurkennt her á þíngi 1855,
að Rangtírvallasýsla mundi vera hæst metin af öllum sýslum, og hærra

en Mýrasýsla, sem þingmenn álitu mikið sanngjarnlega metna, og tóku
hana því eins og nokkurs konar mælikvarða, til a~ bera aðrar sýslur
sanian við. Þa~ ætlar a~ rætast, er eg spáði her á þíngi 1855, að
ef fari~ væri a~ hafa rutverandi afgjöld jarða fyrir hj.ilparmeðal til
að leiðrétta með jarðamatið, þá yrði seinni villan árgari þeirri fyrri,
og þetta er nú komið fram; þessi mælikvarði hefir orðíð til þess,
að skekkja þeim jöfnuði, sem Reykjavíkur-nefndarinnar aðalætlunar-
verk átti a~ vera að koma jiifnuði og samhljriðun í matið milli sýslna
og amta landsins; því afgjöld jarða, eins og þau ern nú, eru næst-
um eins óárei~anleg, að þau svari til gæða hverrar jarðar, eins og
hundraðatal það, sem nú er á jörðum landsins; það var og átti a~
vera aðaltílgangurínn með þessu nýja jarðamatí, að rett hlutföll milli

sýslna og amta yrði fundin, og síðan ætti hundraðatal landsins a~
geta orOit svo samkvæmt sjálfu ser, a~ hver sú jörð, sem var lík a~
gætum að affelldum. ókostum, yrði með líku hundraðatalí, hvar sem
hún væri á landinu. Að leysa þetta af hendi víbunanlega, hefir
Reykjavíkumefndln ekki gjört, og líklega ekki getað gjört, lÍr því
hún tók jarðaafgjöldin Sel' fyrir hjalparmeðal ; þetta hefir líka nefnd
sú, er kosin Vill' í málið lÍ þíngi þessu, fljótt fundið, þegar hún hefir
ekki se'ð ser fært, að hafa einn deili fyrir allt landið, því nefndin
hefir fundið, að þ;i kæmi fram sá ójöfnu'ður milli amta og sýslna,
sem ekki gæti staðizt, og því hefir Mn tekið það upp, a'ð falla upp
;í amtadeilí. Þa~ kemur samt fram með þessari aðferð þeir sömu
gallar, og á'ður, þó þeir ekki kunni al'> verða eins stórkostlcgir fyrir
ömtin, sem heild, eins og ef einn deilir væri vi~ hafður, Fyrir Rang-
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arvallasýslu er þess! amtadeilir næstum eins ranglátur, "em hinn;
því með honum yrði hundraðatal það, er felli á.,sýsluna, nærri 1/5

hærra, en það gamla hundraðatal, sem nú er i sýslunni, að meðtöld-
um þeim jörðum, er ekkert hundraðatal hafa haft, og sem reiknuð
eru út eptir meðalverði hinna. Meo þessu fær þá þessi sýsla, ef ný
tíund á að leggjast á, ao gjalda % hærri Iasteígnartíund, en hún á
nú ab gjalda, og þar allir þingmenn hafa játao, að sýsla þessi hafi
verið með fullháu mati, þá mundi þvílíkur eignaskattur, svona lago-
ur á tóm frnynduð hundruð, verða ærlð dvínsæll, svo eg held, ao
Rángæíngar finni ekki ástæðu til, ao þakka þinginu fyrir þvílíkar ac-
gjörðír,

Eg vil þó ætla, ao það gamla hundraðatal í Rangérvallasýelu
se nægilega hátt, og þab se lítil astæða til ao hækka það. þao CI'

eitt með fleiru, sem sýnir, hvað báglega Reykjavíkurnefudlnni hefir
tekizt að setja sýslur landsins í réttan jöfnuð ; það er lagfæring sú,
sem hún hefir gjört á eyjnnni Árnesi í ÞjórsiÍ. Nefndin segir hún
hafi fyrst lagfært matio á henni eptir þeim mælikvarða, sem mats-
menn Rángæinga hefði brrikað, og svo með þeim, er matsmenn Ár-
nesínga hefðí haft, og þ;i kemur fram, ao vero það, er matsmenn
Rángæínga höfðu sett II eyju þessa, lækkar um nærri Y.; mí er auð-
vitað, ao matsmenn Rángæínga hafa matið eyju þessa öldúngis sam-
kvæmt grundvallarreglum þeim, er þeir bnikuðu via matið í næstu
hreppum sýslunnar og henni allri, því 2 sömu matsmenn voru með
sýslumanni víð matið i öllum hreppum sýslunnar, til að sjli um, ao
rnatíð færi fram eptir sömu grundvallarreglum í henni allri; af þessu
eina dæmi má þingmönnum ljóst vera, all matsmenn Rángæínga og
Árnesinga hafa gjört matið eptir nokkuð ólíkum grundvallarreglum,
og einnig, hvernig Reykjavíkumefndin hefir leyst starfa þann af hendi,
er henni var feinginn til meðferðar af þínginu 1855; eg júta þao,
ao þíngi'ð þá benti á afgjöld jarða sem hjálparmeðal við lagfæringu
þessa, en í þeim bendíngum átti eg lítinn þátt, því eg var þeim
mótfallinn. Rángárvallasýsla hefir átt, og sýnist ætla ao eiga enn
ekki miklu láni all fagna við þetta [arðamatsverk ; fyrst þótti hún
vera matin vel hátt, það víðurkenndi þínglð 1855; þar til þóttbt
þao finna þá formgalla á mati þessu, að því þyrfti a'ð vísa heim í
hera'ð til nýrra umb6ta. Nú var gjört eins og vart a'ð þeim göllum,
og svo tók Reykjavíkurnefndin sýslu þessa, eins og aðrar , undir
verndarvængi sína) til að koma henni sem heild í rett hlutfall víð
.abrar sýslur landsins, en þetta hefir nefndinni öldúngis ekki tekizt,
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sem ekki heldur var von, þegar hún brúkaðí þar til þau hj,í1par-
meböl, sem ekki áiju víð, [arðaafgjöldln ; því það mun víðast reynast,

a~ afgjöld eru tekin miklu meiri af þeirri 40 eða 60 hundr. jör~,
sem klofin er sundur í mörg smabýll, en af annari jafnri að gæ~um,
þar sem er 1 eða 2 ábúendur; en þessi ritskíptfng jarðanna í mörg
afbýli er almenn í Rángárþíngi, einkum í eystri hluta þess; eg hefi
líka áliti~, og gjöri enn, a~ eystri hluti sýslunnar se heldur harðara

metinn en hinn; eg get heldur ekki talið ýmsar kvaðlr með sönnum
jarðargæðu m, t. a. m. sklpsáróður, en kvöð þessi, þegar hún liggur

ii mörgum, gjörir þó álitlega hækkun í afgjaldinu.
Þa~ er líka merkilegt, a~ Mýrasýsla, sem þíngi~ 1855 hafði

eins og hyrníngarstein a~ byggja vm, er mí með þessari raðstöfun
btíi~ að færa tíl' stað, og setja hana níður ; Borgarfjarðarsýsla lækk-
ar líka töluvert, og þar eg ekki þekki þær ástæður, sem þetta bygg-
ist á, verður nefndin a~ skýra þa~ fyrir mer; því ekki hafa sýsl-
ur þessar þau eyðíleggíngaréhöld innan vébanda sinna, sem Rángár-

vallasýsla, svo sem Heklu, Markarflj6t, og fleiri ár, og sandágáng með
sjrívaretraum , og ekki eru þar hlunnlndajarðímar ; eg verð því að
áskilja mer rett til þess breytíngaratkvæðls, að sýsludeilir se bnik-
aður fyrir landið, eða þá suðuramtíð, og vil eg orða það nákvæmar
síðar.

R. 1/1. Ólsen: þeir þíngmenn, sem her hafa tekíð til máls í
dag um [arbamatíð, hafa ei talað með öllu fylgíslaust, nema þíng-
maður Gullbríngusýslu, sem hefir helzt haft tillit til alls landsins;
hinum hefir helzt orN~ a~ vegi, a~ líta helzt lÍ þær sýslur og þau
ömt, sem þeir eru búsettir í, og það, sem næst þeim liggur. þíng-
maður Suður-Múlasýslu er óánægður með, a~ hundraðatalið í Múla-
sýslunurn skuli hækka, en þar á móti lækka í Hrinavatnssýslu, þar
hann segist hafa farið um og se~ þar grös og gröbur ; eg hefi líka
farið um Múlasýslur, og virtist mer sveitir þær ólíkar þeim í Htina-
vatnsýslu, t. d. Jökuldalur, þar sem er hm bezta og víðlendasta land.
Þíngmönnum el' líka ljóst, hve lágar að hundraðatali jarðir í Múla-
sýslu eru, og a~ þar er venjulegt, a~ gjalda 12 ál. í landskuld ept-
ir jarbarhnndrablð, en í Húnavatnssýslu er þa~ ei nema 12 fiskar;
í þessari sýslu eru jarðir mjiig Mar a~ hundraðatalí, t. d. í Langa-
dal og Vatnsdal, svo sem krlstfjarjörðln M,írstaNr 50 CIf að dýrleika,
sem el' að öllu samtöldu lakari en sum 10 CIf kot, og þess vegna er
það eðlílegt, a~ hundraðatalan hækki í Mtilasýslurn, en lækki í Húna-
vatnssýslu. Eg get ei fallizt á a~ hafa einn sameiginlegan deili
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fyrir allt land, og byggi eg það á þeirri mismunandi vlrðíng á
ömtunum, se eg bezt, hve ósanngjarnt það er, vi~ a~ bera Húna-
vatnssýslu saman vi~ Strandasýslu, þar sem eg er kunnugastur utan
sýslu. Þegar Staðarhreppur í Húnavatnssýslu var metinn, fram fór
vírðíngin á Melum í Hnitafirbí, af því hagkvæmt húsrúm vantaði í
Staðarhreppl ; var þar víð staddur sá maður úr Strandasýslu, er sí~-
ar virti þar jarðir, og fylgdi sömu grundvallarreglu, sem í Húna-
vatnssýslu var vi~ J.öt1l, nema þar voru ínnstæðukúgildln metin með,
8VO a~ sú jör~, sem í Húnavatnssýslu var virt 600 rd., var í Strandasýslu
virt 640 rd.; þess vegna finnst mer, að jarðamatsnefndin í Reykja-
vík hafi um of sett niður Strandasýslu, að lækka hana um 17'5 %;
en á þessu ræðst aptur bót vlð að hafa lægri deili fyrir vestur- en
norðuramtið ; eg verð því að aðhyllast. það, að sinn deilir verði hafð-
ur fyrir hvert amt, Þa~ væri mjög illa farið, ef jarðamatið skyldi
verða ónýtt eptir alla þá fyrirhöfn og kostnað, sem af því hefir flot-
ið; allir vita, a~ á öllum mannaverkum þykja meiri og minni ó-
fullkomlegleikar og gallar, og sama mun niðurstaðan ætí~ verða með
[arðlr, a~ meðan menn meta þær, mun matið fá ýmsa dóma.

Hinn helðraðí varaþíngmabur Snæfellínga hefir skorað á þíng-
nefndina í jarðamatsmalinu, að gjöra grein fyrir aðgjörðum hennar
viðvíkjandi Akureyjum og Vfðldalstúngu, og leyfi eg mer, hvað seinni
jörðinni vi~ víkur, að geta þess, að eg get ei fellt mig við aðgjörð-
ir Reykja víkurnefndarlnnar ; lnin hefir virt Lækjarkor ser, og held eg
það se gagnstætt reglugjörð jarða matsmanna frá 1. sept. 1848, § 2,
vegna þess a~ Lækjarkor er nýbýli, byggt í parti af afréttarlandi,
sem það ómögulega getur notað ser, nema litla deild af; þar að auki
mun Lækjarkotsland vera áfast við annað afréttarland, er kallast
Austurheibi. Eigandinn hefir sjálfur ráðlagt Reykjavíkurnefndinni,
að virða allt afréttarlandið, sem Lækjarkot stendur í, jafngildi Stóru-
hlíðar, sem er hjáleiga frá Víðidalstúngu, 144 rd., um leið hann þó
sjálfur viðurkennir, að í Lækjarkofi se meira vetrarríkí, hættur og
ágiíngur, og eru þetta þó ei óveruleg atriði, samt hefir nefndin fylgt
bendíngu hans og virt Lækjarkor á 144 rd.; yfir höfuð get eg einga
sanngjarna ástæðu fundið fyrir því, a~ setja Vfðídalstúngu eina nið-.
ur í Húnavatnssýslu.

E. Ó. Kúld: Eg kann hinum heíðraða þíngmanni Ihinvetnfnga
miklar þakkir fyrir þær upplýsingar, er hann nú gaf mer, því hann
er þó s,i eini af hinum heiðruðu nefndarmönnum, sem hefir fundið
það skyldu sína, a~ tilgreina ástæður fyrir breytingum þeim, er eg
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vissi ekki neitt hvernig á gat staðið, og hann hefir nú gjört þall
svo vel og greinilega, hvað Ví'bidalstúngu snertir, að eg fell friÍ breyt-
Ingaratkvæði mínu í tilliti til þeirrar jarðar, en eg skora iÍ hinn hátt-
virta formann í hinni konúnglegu jarðamatsnefnd, sem her var í
Reykjavík, að gefa mer skýríngar viðvíkjandi breytíngunni á matinu
á Akureyjum. Hinn heiðraði þíngma'ður Suður-Múlasýslu beindi því
ao mer á'ðan, a'ð eg hefði sagt, að stjórnin hefði bent til, að sinn
deilir væri viðhafður vi'ð hverja sýslu, en það er misskílníngur hji\

þíngmanninum, því sú var ekki meiníng mín. Eg þarf því síður ao
svara hinum heiðraba þíngmanní Gullbrfngusýslu, sem hinn heiðraði
þíngmaður Dalasýslu hefir tekið af mer það dmakið. Eg skal geta
þess, að ef sinn deilir er víð hafður í hverju amti, þ:í er mcö því
ónýttur allnr starfi þíngsins við jarðamntlb 1855, og líka allur starfi
hinnar kominglegu jarbamutsnefndar her í Reykjavík, og vildi eg
mega skora á hinn hæstvírta konúngs{ulltrúa, að skýra þfnginu fr.í,
hvaða myndugleika hin heiðraða nefnd muni hafa til að ónýta allt

þetta.
Konúngs{ulltrúi: þa'ð eru elnringis 2 atriði í nefndar.ilitinu,

sem liggur fyrir, um hver eg skal fara nokkrum orðum. Hið fyrra
er upp.ístringa nefndarinnar undir töluli'ð 2, í hverjum nefndin hefir
farið því ;Í flot, að sa mælikvarði, eptir hverjum setja á dýrleika
eða hundraðatal lí allar jar'ðir í landinu, eigi skuli vera einn og hinn
sami fyrir allt landið, heldnr 3, ebur sinn fyrir hvert af 3 örnturn
landsins, og út af hverri uppastringu hinn heiðraði þíngmaður Snæ-
fellínga skoraði á mig a'ð segja, hvaða heimild nefndin hefði haft,
til a'ð taka 3 í staðinn fyrir einu deili eða mælíkvarba, til ao ákveða
jar'ðeignanna hundraðatal. Eg skal mí ekki ráðast í, að segja neitt
Hill, hvað rett nefndin hafi gjört Í þessu, eða meta þær ástæður, sem
hún hefir fært fyrir Iramgríngsrn.ita sínum, en eg skal einúngis lýsa
því yfir, a'ð með því a~ brúka 3 deila í staðinn fyrir einn, hefir
nefndin kollvarpað 110 miklu leyti þeim grundvelli (Basis), ii hverj-
um jarbadýrlelklnn eptir minni meiníngu átti a'ð byggjast. Eptir því
sem eg hefi skilið allar þær ákvarðnnlr, er út hafa komið frri því

,fyrsta til hins síðasta um þao, hvernig jarðamatíð skyldi fralll fara,
þá miða þær allar til þess, ao finna hib sanna og hlutrallsrétta mats-
verð allra jarðeigna í landinu, og allt, hvað fram hefir fari'ð, og
gjört hefir verið til a'ð framfylgja þessuni ákvörðunum, hefir míbað
til þess, a'ð finna hið rétta jafnaðarverð jarðunna í landinu, svo að
þegar þa'ð væri fundið, ekki þyrfti annað en að skipta öllum jörð-
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Ulll í landinu, til að finna hið rétta hundraðatal á hverri jörðu. Til

hins sama augnamiða miðuðu allar þær Ieiðrettíngar [arðamatsins, sem
fyrir telmar voru á alþíngi 1855, og loksins miðuðu til hins sama
allar þær lelðrðttíngar við jarðamatið. er fyrirteknar vorn af hinni
konúnglegu jarðamatsnefnd, er sklpuð var í Reykjavík 1855. Nú
ætlaði eg, og eg held margir aðrir með mer, að nú, eptir allan þenna
undirbúníng og aðgjörðir, væri fundið hið sanna og rétta mats-
verð, er allar jarðir í landinu ætti að hafa eptir rettri tiltölu hver
yi'ð aðra, svo að nú þyrfti ekki annað en skipta matsverðinu á öll-
um jarðelgnum landsins með einum og sama deili, til að finna það
retta hundraðatal. þannig að hvert hundrað í serhverri jörðu og öll
til samans yrðí jöfn að verbí og gæðum ; og mer skilst ekki betur á
nefndaralitinu, en að nefndin hafi llliti'ð þannig "em geíngið frá jarða-
matinu með öllum þeim lelðrettíngum, sem það hefir feingið, ab
hinu ofanumgetna augnamiði nú væri fullkomlega náð, og sá réttl
grundvöllur til jarðadyrleikans fundinn. En nú kastar nefndin öll-
um þessum grundvelli og öllum þessum undirbúníngi burtu, og fyrir
tekur einhverja hina stórkostlegustu lelðréttíngu á jarðamatínu, með
því að stínga upp á þremur sérstaklegum og ójöfnum deilum í stað-
inn fyrir einn, og þessí leiðrétríng jarðamatslns er SYO stórkostleg,

að hún hækkar jarðamatsverð allra jarbelgnanna í vesturnmtinu um
1/1 part frá því, sem þa'ð var eptir jarðamatinu og lei'ðrettíngum þess,
og fr.i því, sem það hefði or'ði'ð, ef einn mælikvarði hefði verið brtik-
aður fyrir allt landið, þó eg nú þannig að forminu til ekki geti
fallizt á þa'ð úrræði, er nefndin hefir gripíð til, vil eg þó þar með
hvorki hafa rílasað henni eða sagt nokkuð um, hvort þetta úrræði
hafi verlð heppilegt, eða ekki, því þar til er eg ekki nögu kunnug-
ur öllum jarðamutsgjörðunum og leiðréttíngum þeirra.

Hið annað atríðí, er eg vildi minnast á, er uppástúnga nefnd-
arinnar 4 litr. b, eptir hverri allar fasteignartíundir skulu greíbast
eptir hinum nýja dýrleika í jarðabókínnl þegar í stað, eptir að hún
hefir n;í'ð lagagildi. Eg er ekki viss um, hvort eg skil þessa upp;í-
stringu rétt, hvort það er meiníng nefndarinnar, að tíund skuli taka
eptir hinum nýja dýrleika af öllum jörðum, hvort þær aður hafa
verið tíundarfríar, eða ekki, og bm eg því hinn heiðraða framsiigu-
mann, a'ð skýra mer, hvernig uppasningan í þessu tilliti á að
skiljast.

Framsögumaður : Nefndinni datt ekki í hug að breyta hinum
núgildandi tíundarlögum, heldur einúngis a\) tíundir yrði teknar sam-
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kvæmt þessu jarðamatl, þegar jarðamatsbékín væri búin a\) f,í laga-
gildi, a~ því leyti tíundarskylda hvíldl á jörðunum, eptir núgildandi

lögum og landsvenju.
Konúngsfulltrúi: Ef þetta er hinn retti skilníngur uppástúng-

unnar, vil eg raða til, a~ breyta orðatiltækjunum í þeim umgetna
staflíð b ; því þau leiða beinast til þess skilnings, að nú eigi a~ leggja
tíundarskyldu á allar jarðir í landinu eptir hinni nýju jarðabók. En
að öðru leyti þykir mer þessi ákvörðun órá~leg, og eg held réttara,
að tíundir séu teknar eptir hinum gamla dýrleika jarðanna, þdngað
til hin nýju skattalög koma, hvers eigi mun langt a\) bíða, eptir
að hin nýja jarbabök hefir öðlazt konúnglega staðf'estíngu.

M. Andr(~sson: Eg ætla mer ekki a~ tala margt í þessu mikla
málefni, enda mun þess ekki gjörast þörf, því það verða aðrlr til
þess, sem færari eru um það en eg, og það skal í þetta sinn verða
því styttra, sem eg tala, sem eg heyrði núna, ab ræða hins hattvirta
konúngsfuWTÚa stefndi einmitt í þá áttina, sem eg hafði hugsao mer
að tala; eg ur nefnilega í vafa um það, hvernig hin heiðraða nefnd
mundi hafa hugsao ser þetta mál víðvíkjandl fasteignartíundinni,
þangað til hinn háttvirti varaforseti skýrði það nú fyrir mer. Eg
se, að hin gamla bændaeign hækkar mjög míklb, og er það mjög
eðlilegt, þegar rnatíð á gjörvöllu landinu stígur upp, hvort sem það
er nú æskilegt eða ekki, þegar stjórnin áskildi þó einga vissa hundr-
aðatölu, og hefbí því gjört sig ánægða með hina fornu, svo mer
finnst nefndin hafa stiglð einu feti of lángt í því efni, og villzt ein-
mitt á stólsgóssunum, en ekki hugað nógu vandlega að því, að þab
var eingin mynd á mati stélsjarðanna, eins og menn hafa se~ á und-
anförnum þíngum, og hinn heiðraði þingmaður Dalasýslu sagði á~-
an; en af því að stólsjarðírnar "om svona óhæfulega hátt metnar í
samanburði vi~ bændaeignir, þá er eins og nefndin hafi komízt til
þeirrar niðurstöðu, að hækka bænda eignirnar míkíð, til þess að koma
einhverjum jöfnuði <Í, en það er nú eptir a~ vita, hvort reU er að
koma jöfnuðinum á með þessu mötí, því forfeður vorir höfðu þó líka
nokkurt vit á a'ð meta jarðir, eins og ver. Bændaeignir í Árnessýslu
voru eptir fornu mati nálægt 795 CIf, en hjá nefndinni er það orðið
að 1055 CIf, og hefir bændaeignin þannig hækkað um 260 CIf, eða 1/t,
frá því 1760; svo a'ð hver sú jörð, sem þá var 30 CIf að dýrIeika,
verbur nú eptir þessu mati 40 CIf, o. s. frv. eptir sama hlutfalli, og
sumar af bændaeignunum hækka um helmíng og æði-margar um
þrlöjring , en það eru alls 6 jarðir sem lækka af bændaeignum og
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það um 1 og 2 CII'. þessi mikla breytíng frá því, sem verið hefir
frá ömunatíð, hygg eg muni nú olla megnrl óánægju, og hefðí eg
því kann ske hallað mer a~ breytíngaratkvæðí hins heíðraða vara-
þingmanns Snæfellínga, hefði eg ekki aðhyllzt það, sem hinn hæst-
virti konún!Jsfulltrúi sagðl á'ðan, að farið yrOi eptir hinni fornu fast-
eiguartfund með tíundagreíðsluna, í hlð minnsta fyrst um sinn, þáng-
að til kæmi ný skattalög. þa'ð, sem hinn heiðraði þingmaður Ráng-
vellínga tilfærði um Árnesi'ð, það fannst mer ekki geta sannað míkíð,
því þó a'ð það væri misjafnt metið, gat það eðlilega korníð af því,
að ver Árnesíngar þekktum það ekki eins vel, og Rangvellíngar, því
a'ð svo stendur á, a~ beitiland þetta er notað úr Rángárvallasýslu,
en ekki Árnessýslu, en eg skal samt ekki neita því, að ef nefndará-
liti þessu verður fylgt, þá verður Rángárvallasýsla harðara úti, en Ár-
nessýsla, eptir því sem eg hefi getað komizt næst, og er eg þó á
báðum þeim stöðum nokkuð kunnugur. Eg skal ekki vera marg-
orður um 5. tölulíðlnn í níðnrlagsatríðum nefndarálitsins, en ekki
get eg greitt atkvæði mitt með þVÍ, sem þar stendur, eins og það
nú liggur fyrir; eg veit það, að það voru 3 menn í þessari konúng-
legu jarðamatsnefnd ber í Reykjavík, og eg ímynda mer, að þeir
hafi allir haft mikið fyrir þessu vandasama verki, en eg er ekki svo
fróour um starfa þeirra, hvers fyrir sig, að eg geti gjört þenna mun
á þeim, sem her er gjörður, að einn þeirra á að fá 100 rdl., einn
60 rdl., og einn ekkert, þó getur það vel verið, að það se sanngjarnt,
a'ð þessi, sem er í meðallagi, fái 50 dalina fyrir geymslu skjalanna
og húsrúm handa nefndinni, en það held eg hinir nefndarmennirnir
hefði átt að jafna víð hann, og fá svo annaðhvort allir jafna víðbót
eða einginn neitt.

V. Finsen: Eg ætla að fara nokkrum orðum vlbvíkjandl níð-
urlagsatríðum nefndarinnar. Undir tölulíð 2, er stúngíð upp á, að
þegar skipta skuli dýrleikanum niður á hinar einstöku jarðir, þá
skuli vi~ hafa serstakan deili fyrir hvert amt, þannig að dalatala sú,
sem gánga á i hvert jarðarhundrað, verði mishá í hverju amti. þa'ð
er nú kunnugt, að [arðamatsnefndín 1855 átti að laga allar ójöfnur
milli hinna einstöku sýslna eða héraða, með því a'ð leggja til grund-
vallar upphæð afgjaldanna i hverri sýslu, og með þeirri aðferð virð-
ist mega álíta a'ð jöfnuður se á kominn yfir höfuð, Eingu a~ síður
skal eg ekki mótmæla því, að einhverjar ójöfnur kynni að eiga ser
stað enn þá, og að því gæti verið spursmál um, að víð hafa á ein-
um stað annan deili en á öðrum, og hefi eg sjálfur á þinginu 1855,
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þegar spursmál var um, að leggja til grundvallar jar'baafgjöldin, til
a\') fá jöfnuð milli sýslnanna, bent til, að ef enn þá yrði ekki öld-

úngis jafnt matið, mætti laga þetta með ólíkum deilum. En slíka
ólíka deila ií ekki að vi'b hafa, nema eptir fullum og nægum ástæð-
um, og ef vissa er fyrir því, a'b meiri jöfnuður fáist með því mdtí,
og það get eg ekki áliti'b a'b nefndin hafi her sannað a'b sð, Nefndin
hefir viljað byggja ii upphæð hundraðatalsins Í hinum einstöku örnt-
11m, en það el' kunnugt, a'b hið forna hundraðatal er mjög rángt og
öndkvæmt, og nefndin hefir eingan veginn sannað, a'b s,l ójöfnu'bur,
sem er á mati einstakra jarða sín á milli, se ekki öldúngis eins
milli héraðanna eða am tanna Innbyrðis, þa'b er líka almennt víður-
kennt, a'b ójöfnuður á ser stað ,i hundraðatölunni í milli sýslnanna

innbyrðis, og meðal annars gekk skattanefndin 1845-46 út frá slík-
um ójöfnulll milli liðraða. Eg verð því a'ð vera mótfallinn því, að
ólíkir dollar verði fyrir hvert amt, ekki af þVÍ a'b eg áliti aðgjörðir

Reykjavíkurnefndarinnar ónýttar fyrir það , þYÍ eg hefi einmitt, eins
og eg sagði á'ban, gjört rá'b fyrir, að slíkir ólíkir deílar gæti átt ser
stað, heldur vegna hins, a'b alls eingin sönnun er fram komin fyrir
þVÍ, að þá aðferð þurfi að víð hafa, eða að nú eigi ser nokkur ó-
jöfnuður stað. Eg ;ílít þVÍ, a'bvi'b hafa ætti sama mælíkvarbann
fyrir allt landið, og þá mætti, ef menn vildí , taka me'baldeilinn,
sem yrbí nálægt 29'5 eða, sem eg vil þ;í heldur stínga upp á, sá
deilir, sem mundi verða ofan á í suðurarntinu , nefnilega 30'5 þVÍ
með því móti hækkar ekki hundraðatalan í suðuramtinu, og stjórnin
hefir a'b sönnu sagt svo fyrir, a'b hundraðatölunni á öllu landinu mætti
haga eptir þVÍ, sem þíngi'b vildi, þó svo, a'b hún yrði ekki minni en
hún er mí; og mundi hundraðatalan kann ske lækka nokkuð með
mælikvarðanum 30,5, en bæði er aðgætandí, a'b sú hundrabatala, sem
nefndin hefir geingi'b út frá, her um bil 86,000 hundraða , er a'b
nokkru leyti útfundin með útreíkníngl, nefnilega, hvað snertir þær

jarðir, sem ein gin forn hundraðatala er á, svo eingin sönnun eða
vissa er fyrir því, að þessi hundraðatala se öldúngis rott, og í öllu
falli yr'bi það, sem hundraðatalan í öllu landinu lækkaði, ekki SYO

mikið, að það svarabí neinu verulegu, svo eg ímynda mer, a'b stjórn-
in geingi eins vel inn ii það, og ii serstaka deila.

Vi'bvíkjandi 3. niðurlagsatriði nefndarinnar er eg í vafa um það,
hvort það mundi æskilegt, að jafna svo nákvæmlega niður hundraða-
talinu, a'b jafnvel t. a. m. 1 alin eða 3 álnir verði teknar með ; slík
nákvæmni er of mikil og þý'bíngarlaus, eins og hún er óþægileg og
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umsvifamikil v'i~ lÍtreiknínga; og vildi eg stínga upp ;í, a'Osleppt væri

alveg öllu, sem er fyrir innan 1/10 hundraðs, og a'O álnirnar verði
ætíð 1/1o, 2/1o, %o, o. s. frv. af jarðarhundraðl, en því, sem þar er
Ii milli, sleppt. Ekki get eg heldur fallizt lÍ þá skoðun, að jarða-
bókin V'Cr~i lög'O fyrir alþíng a'O 10 .ira frestl, því það þykir mer
of stuttur tími. Úr því jarðabékin einu sinni er tekin sem gild, þá
vil eg gánga út frá því, að hún se góð, og að ekki þurfi að fara að
breyta henni strax aptur, en ef hún ætti að koma fyrir Þíngi'O aptur
a'O 10 ára fresti til endurskoðunar, þá eru menn eptir þau 10 ár naum-
ast meir en SYO byrjaðir að nota jarbabéklna. pa'O er aldrei ;íJiti'O

hollt, heldur sannkallað neyðarúrræði, að breyta jarðamati mjög opt,
og þegar jarðamatið væri nú viðtekið, væri æskilegt, ab þa\) gæti þar
á eptir verið í gildi sem leingst, og vil eg því áskil ja mer reU til
breytíngaratkvæðis í þ;i átt, að jarbabékín verð! látin gilda ao minnsta

kosti í 20 ár, eptir það, að hún hefir fcíngíb lagagildi, ál'lur en hún
verði lögð undir endurskoðun.

Vi'Ovíkjandi niðurlagsatrlðl nefndarálitsins undir tölulið 4. staflíb

b er eg á sama mrili, og hinn háttvirti konúngsfulltrúi, nefnilega,
al'l ísjárvert er, al'l heimta strax tíundir eptir hinni nýju jarðabók,
og álít eg að bezt mundi fara, al'l jurbabökin se þegar löggilt, en síðan
beðil'l eptir lagaboði nm það, frlÍ hvaða tíma byrja skuli að greiða
opinber gjöld eptir henni, og áskil eg mer breytíngaratkvæðl í þá
stefnu, eins og um hin önnur atríðl, er eg hefi talað um. Hinn heíðraðí
vnraþíngmaður Snæfellínga skoraði á mig á'Oan, að skýra frá ástæ'O-

um fyrir breytíngunum á matinu á Akureyjum og VíMdalstúngu, en
eg skal geta þess í því tilliti, a'O öll skjöl þau frá jarðamatsnefnd-
inni, sem þar að lúta, hafa verið le'O nefndinni í máli þessu, til þess
al'l henni gæfist kostur á að kynna ser þær ástæður, eins og hver
þíngrnaöur getur haft al'lgállg að sjá skjöl þessi, og a'O öðru leyti

hefi eg einga heimild til, að svara þessari áskoran þíngmannsins í
allrar nefndarinnar nafni. Vilívíkjandi jörðinnt Leíbarhöfn, skal eg
geta þess, að jarðamatsnefndín í Reykjavík hafði mikinn vafa eptir
matsbókunum um matið á þessari jörð, en upplýsíngarnar voru ekki
nægar ti! að breyta matinn. A'O endíngu vil eg óska þess af heilum
hug, a'Ojarðamat þetta verði nú viðtekið, því það hefir frá fyrstu verið
of míklð fyrir því haft og til þess kostað, til þess ll'O það nú verði
að eingu.

St. Jónsson: Eg vildi þó heldur hvetja til þess, að fullkomna
mína jarðamatíð, heldur en a'Oeiga það leingur yfir höfði ser, a'Oflækja
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því og fresta um 5 ár enn, og verð eg að vera því mótfallinn, því
eg get ekki seo, að það verði til annars en til að rugla jarðamatið
enn meira. Eg held menn fari þá að telja fram hraun in í hverri
sýslu og steinana í hverju hrauni og annað þess hattar, eptir sem nú
heyrist á ræðum manna. Þa~ hefir nú veri~ margrætt um, hvort
hafa ætti 1 deili yfir allt land, eður 3 deila, sinn fyrir hvert amt,
eg hefi nú ætíð staðið í þeirri meiníngu að hafa 1 deili, en eg finn,
að hinir færa nokkrar ástæður fyrir máli sínu, en eg bý~t þá líka
við, að menn vilji hafa sýsludeili, og svo hreppadeílí, og þá ber að
því á endanum, a~ það verði sama sem að segja: við viljum ekkert jarða-
mat nema það, sem verlð hefir. þar sem nokkrlr þíngmenn hafa
tekið það fram, að í norður- og austuramtinu væri svo margt lausa-
fe, þá er það ekki reit a~ meta jarðir eptir fjárframfær511l einni,
því þa~ er svo margt annað, sem gjörir áhrif á verð jarbanana. Eg
efast um, að þótt mönnum gæfist kostur á a~ róta vi\'! jarðamatinu
og rugla því til í 10 eða 20 ár enn, að það mundi þá verða nokkru
betra, en það er nú; eg er þvert á móti hræddur um, a~ menn f<ii
þá fyrst þann graut í jarðamatíð , sem gjörM það verra, en ekki
betra.

G. Brandsson: Hinn h.íttvirtl konúngsfullt1'Úi var hræddur
um, að ef tekinn væri mælikvarði nefndarinnar, þá mundi raskast
verk Reykjavfkurnefudarlnnar ; en það getur þó ekki orðíð ao öllu
leyti, eða yfir allt land, því það raskast þó a'ð eins á milli amtanna,
en ekki í örntunum sjálfum; hinn hátt virti konúngsfullt1'Úi sagðl líka,
a'ð nefndin hefði byggt á uppastungum alþíngis 1855; en þær voru
svo lagaðar, a'ð Reykjavíkurnefndin átti að vera ser úti um skjöl og
skýrslur hjá embættismönnum um sanngjarnan leigumála jarðanna ;
en þessar skýrslur hefir hún ekki feíngíð, og nefndinni verður þó
ekki um það kennt, heldur embættismönnunum, er hún hefir skrifað
til um skýrslurnar; þa~ er því ekki von til, a~ nefndin Í Reykjavík
gæti fullnægt því ætlunarverki. er alþíngi 1855 fól henni á hendur,
þar sem hana vantaði skýrslur um sanngjarnan leigumála jarbanna ;
hvernig á þá þínglð núna að geta byggt a'ð öllu leyti á þessu hennar
verki, sem hlaut að verða svona öfullkomíð ? Hinn háttvirti 5. kon-
ríngkjörni þfngmaður sagði, að það vantabí sönnun fyrir því, að Vest-
firMngafjórMngur hefbí verlð fyrrum rett metinn, eður a'ð forna
hundraðatalan væri rðtt ; en það vantar líka sönnun fyrir hinu gagn-
stæða, og það ræður að líkindum, að hinir fjórMngarnir, þar sem
stólsgóssin YOfU, hafi verið hærra metnir, og því hafi Vestflrðínga-
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fjór'ðúngur verið heldur lágt metinn í samanburð! Ym þá. Þa~ hefir
verið talað um, að hafa deili fyrir hverja sýslu; stjórnin hefir líka
talað um, a~ leggja víst hundraðatal :i hverja sýslu, þó hún hafi
ekki tekið það berlega fram, a'D serstakur deilir væri tekinn fyrir
hverja þeirra; en hún hefir þó gefi~ þínginu frjálsar hendur· með
hina nýju hundraðatölu, nema að það elntingís stígi ekki niður úr
því gamla. Hinn háttvirti 5. konúngkjörni stakk upp á, að hafa 1
deili fyrir allt land, og brúka til þess deiIinn fyrir suðurland, 30,5;
en ef það væri gjört, þá mundi vesturaintíð hrapa niður úr öllu hófi,
og hundraðatalan á öllu landinu verða minni, en hin gamla hundr-
aðarala.

Þa~ hefir og verið rninnzt á launaviðbét þá, sem í 5. uppá-
stúngu nefndarinnar er ætlazt til að tveir af þeim, er siítu í Reykja-
víkurnefndínní, skyldi fá. Í nefndarálitinu eru teknar fram ástæður
fyrir því, að formaður nefndarinnar skyldi fii þessa þóknun fyrir
húsnæði, átroðníng o. s, frv., og þykir mer það sanngjarnt; en hitt
er eingu síður sanngjarnt, að hinn háttvirti varaforseti fái líka þessa
100 rdl., sem til eru teknir í uppástúngum nefndarinnar; því hann
hefir orðið að skerða atvinnuveg sinn fyrir þann muninn, og fá mann
fyrir sig Yi~ ýmisleg skrifarastörf, sem hann sjálfur hani á~ur á
hendi, og þar eð hann er ernbættíslaus, er allt öðru máll a'D gegna
með hann, en hina, sem ekki þurftu að tapa neinu af launum sín-
um fyrir þenna starfa.

Framsögumaður : Þegar nú ræða er um þessa 3 mælikvarða
nefndarinnar, þá mega menn ekki, eins og hinn háttvirtl þíngrnaður
Gullbríngusýslu hefir bent til, missa sjónar á því, er alþíngí 1853
og 1855 rað til, að ekki mætti beinlínis fara eptir afgjaldarnæli-
kvarðanum, heldur laga hann og miðla til, áður hann væri hafður
til að lelðrétta [arðamaríb, eptir útveguðum skýrslum frá embættis-
mönnum um híð mismunanda eptirgjald jarðanna; þessara skýrslna
hefir Reykjavíkurnefndin leitað, en ekki feíngið, En nú kemur þá
upp ,í, ef 1 mælikvarði er hafður yfir allt land - sem óneitanlega
lá næst, einkum ef áreiðanlegar skýrslur hefði feingizt um hinn mis-
munanda leigumála í ýmsum hðruðum , - hvort ekki kæmi fram
slíkar 6jöfnur á jarðamutinu, að það yrði ófært, og það sýndi sig
þá, a~ eitt amtíð mundi lækka um 2000 CI/', og suðuramtið mundi
svo talsvert hækka, að það yrði 1172 CI/' dýrara en áður var, en norð-
ur- og austuramtíð her um bil standa í stað. Þenna ójöfnu~ gat
nú nefndin ekki réttlætt, og því tók hún það ráð, að hafa sinn mæli-
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harða fyrir hvert ami. það hafa mí þrír menn úr vesturamtlnu
;;etið í nefndinni og fallizt á þetta, eða með öðrum orðum, þeir hafa
orðið að fallast á, að menn skorti lístæður til að geta réttlætt ó-
jöfnurnar, er leiddi af aðaldelllnum ; eg segi, að þær hefði aGlíkind-
um eingar orðið, enn þótt einn mælikvarði hefði verið við hafður yfir
allt land, hefði Reykjavíkurnefndin getað íeíngíð áreiðanlegar skýrslur
um afgjaldamismuninn, og getað lagað aígjaldamælíkvarðann fyrir
leíðrðttíngunum þar eptir; en nú varð hún ac fara beint eptir tölu-
stærðum afgjaldanna, eins og þau 111gufyrir; og eg segi, að einmitt
þær ójöfnur, sem nú koma fram fyrir aðaldeili til hundraða yfir allt
land, leiði af þeim mismunandi afgjöldum, sem eingin upplýsíng fekkst
um. Tveir heíðraðlr þíngmenn, þíngrnaður Dalasýslu og varaþíng-
maður Snæfellínga, hafa þrátt fyrir þeirra laungu ræður ekki réttlætt
það enn, að vesturamtið hafi geíngið svo mikið af ser meir en hinir
fjórMngar landsins, en þeir aptur batnað að því skapi, að vestur-
amtið eigi nú að réttu lagi að vera 2000 elí' eður 1/11 minna að
hundraðatölu, en það var að fornum dýrleika, og bíður nefndin eptir
þessari réttlætíngu, og skal eg þá fúslega taka þeim - og það veit
eg nefndin gjörir öll með ánægju, og fellst á einn og sama mæli-
harða yfir allt land, -- en þeir hafa ekki komið með eina ástæðu,
er geti rettlætt þessar ójöfnur, þdtt fyrir allar hinar óendanlegu
gönur, sem þíngmaðurínn úr Snæfellsnessýslu hefir hlaupið í í ræð-
um sínum; en eg treysti mer ekki til að eygja hann á þeim gönu-
hlaupum, auk heldur að elta. Hinn háttvirti þingmaður Gullbríngu-
sýslu hefir svo ljóslega sýnt, hvernig opt fer, þegar menn, eins og
hinn hlíttvirti þingmaður Húnvetnínga sagði, einblína á það, sem næst
manni er, en horfa ekki yfir allt málefnið eða gjörvallt landið; þannig
fór nú fyrir þíngmanni Dalasýslu, hann sýndi með dæmi sínu áhrær-
andi hina miklu hærri hundraðatölu á stólsgóssunum einmitt það, að
gamla hundraðatalan hefði að tiltölu verið talsvert hærri fyrir norðan
og sunnan, heldur en fyrir vestan, þvert á móti því, sem hann víst
ætlaði að sýna. þetta og annað eins er sláandi vottur þess, að menn
horfa helzt til of nærri ser.

það hefir verið sagt, að það væri lítið lausafð fyrir vestan; en
það er í mörgum öðrum héruðum, sem þó eru kölluð eínuð, mjög
lítið lausafð; það hefir og verið sagt, að menn vildi bera Vestflrðíng-
um á brýn tíundarsvík; það hefir einginn sagt, en hitt get eg sagt,
að menn í vesturamtínu hafa sýnt sig hneigðasta til, að lækka, og fá
út sem lægst jarðamat að mögulegt er, og get eg sýnt og sannað
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tilraunir þeirra, til að gjöra sem minnst IÍr jörðuni sínum; í vestur-

amtinu einu voru samtals 7 hreppar, sem þurfti a~ meta upp aptur
eptir öðruni hreppum sýslna þeirra, er þeir hreppar eru í, og þurfti
að hækka þá alla í mati, en eingan að lækka; í annan stað sýnir
[arðarnatsfrumvarpið, að nefndin 1855 hefir matt þar ao auki til a~
hækka matsverðið í sýslunum : í Snæfellsnessýslu um 35'5 %, í Dala-
sýslu um 40)1 %, og í Barðastrandarsýslu um 52'5 %. Eg l<Íi nú a~
vísu ekki þeim mönnum, sem stöðu svo nærri þessu eptirtektaverða
mati í vesturamtinu, þótt þeir vilji reyna að mæla því bót, en þeir
ætti samt a~ vera dálítið vandir að astæðum sínum. Hinn háttvirti
konúngsfulltrúi taldi nú margt til á móti amtsmælíkvörðunum, og vildi
heldur hafa hann einn yfir allt land; það vildi nefndin líka í rauninni,
þó ekki svo, a~ af honum leiddi þær ójöfnur, sem með eingu móti
yrðl réttlættar ; og hinn háttvirti k(tnúngs!ulltrúi hefir heldur ekki,
það eg gæti se~, réttlætt þær ójöfnur, er nefndin heflr sýnt fram á
að hlyti að leiða af einum mælikvarða. Amtinaðurinn í vesturamt-
inu hefir líka í álitsskjali sínu til stjórnarinnar 29. jan. 1851 kom-
izt að þeirri niðurstöðu, að ekki mundi hlíta, að hafa einn mæli-
kvarða yfir allt land til að ákveða hundraðatöluna. - því það mundi
valda ójöfnuði, eins og nú er kornið fram, - heldur yrði nauðsyn-
legt að hafa sinn mælikvarða fyrir hvert amt. Af þessum astæðum
hefir nefndin tekíð amtsdeilinn, og, að eg vona, líka retUætt hann
svo, aú ekki se astæða til að hafna honum.

Hinn heiðraði þíngmaður Rángvellínga og hinn heiðraði þíngmað-
ur Suður-Múlasýslu hafa rninnzt á misjöfnur í einstökum sýslum, og
hinn heiðraði þingmaður Suður-Múlasýslu benti til, að betra mundi
að hafa sinn mælikvarða í hverjum fjórMngi, mer ætti og sem full-
trúa Skaptfellínga, a~ þykja þetta ákjósanlegt, ef eg vildi hafa fram
sem lægst hundraðatal í þeim sýslum, því þá feingi menn mælikvarða
ser fyrir þeim 3 sýslunum, sem allt af hafa verið álitnar með
langlægsta hundraðatali á öllu landinu; en eg get ekki lagt til,
að þetta laga hundraðatal haldist um aldur og æfi. Þíng-
maðurinn úr Suður-Múlasýslu þóttist ekki skilja í því, að það gæti
verið á réttum rökum byggt, sem upp á yrbi, ef amtamælikvarbarnír
væri hafðir, a~ allar sýslur í norður og austurarntinu lækkuðu að hundr-
abatalí eða dýrleika hjá því sem á~ur "ar, - eba svona tökst mer
eptir honum, - nema Múlasýslurnar einar, þær hækkuðu að dýrleíku,
og það svo feykilega fram yfir það, sem verið hefir, a\) því skapi,
sem allar hinar sýslurnar í norður- og austur-amtinu lækkuðu. þa\) er
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mí meir en satt, að bæði Húnavatns- og Eyjafjarðar, en einkum Skaga-
Ijarðarsýsla verða með talsvert lægri hundraðatölu eptir þessu nýja
jarðamatí, heldur en þær höfðu áður að fornum dýrleika ; hundr-
aðaralan í Þíngeyjarsýslu hækkar þar í móti um nál. 1000 hndr., og
báðar MúlasÝ:3lurnar til samans UIU nál. 3484 hndr.; þetta sýni:3t nú a'ð

vísu feykileg hækkun í fljótu áliti, en þess bel' fyrst all gæta, a()
Múlasýslumar hafa jafnan verið álitnar með miklu lægra hundraða-
tali, heldur en allar aðrar sýslur á landinu, eins og eg tók fram á'il-
an, og þar næst ber og að gæta hins, að enn þótt Múlasýslurnar hækki
mí um 3484 lmdr., svo að þær verða mí báðar samtals 8028 hndr.,
þ;l verða þær nú báðar til samans með litlu hærra hundraðatali.
heldur en Eyjafjarðarsýsla, sem þó lækkar að dýrleika um nál. 250
hndr.), því Eyjafjarðarsýsla verður nú 7905 hndr., og verða þá báðar
Múlasýslurnár samtals einum 123 hndr. dýrari en Eyjafjarðarsýsla;

og eg held allir verði þó að játa, að Múlasýslurnar baðar eru í raun
og "ern svo sem þessu svari betri en hún. Jarðamatsnefndin frá 1802
setti Norður-Múlasýslu eina 500 hndr. og Suður-Múlasýslu 1100 hndr.
dýrari en Eyjafjarðarsýslu, og þá varð og Suður-Múlasýsla 100 hndr.
hærri að hundraðatalí, heldur en Húnavatnssýsla; eg ætla, að af þessu
megi sj;i þa'ð; eins og af svo mörgu öðru, ef saman væri borið og
ndkvæmlega rannsakað, að þetta nýja jarðamat hefir fram miklu betri
jöfnuð á dýrleikanum bæði sýslna á milli og á einstökum jörðum,
heldur en áður var. - þetta sama verður mí upp á, þegar Rángár-
vallasýsla og það hundrabatal, sem Mn nú fær, er borið saman við
hið nýja hundraðatal í öðrum sýslum; það eJ að vísu satt, Mn hækk-
ar mí að dýrleika um nál. 1500 hndr., en þetta ætla eg ekki um of,
hvorki Í samanburði við aðrar sýslur, sem hafa fyr og síðar verið ;í-
litnar a'l:r standa RángárYallasýslu jafnfætis, eða því sem næst, ne
heldur þegar litið er til sjálfrar þessarar sýslu, hvað hún hefir óneit-
anlega til a'ð bera, og hvern mannfjölda hún forsorgar. Rángarvalla-
sýsla hefir leingi verið talin með hinum beztu sýslum landsins, má
ske írýrari en þær allrabeztu, en á borð "ið og ekki lakari en 1. d.
Skagafjarðar og Eyjafjarðarsýsla ; þrátt fyrir það, hvað Rangárvalla-
sýsla nú virðist hækka frekt að hundraðatalí, verður hún samt mjög
áþekk Húnavatnssýslu a~ dýrleika ; hún verður með nálægt 400 hndr.
lægra dýrleika en Skagafjarðarsýsla, 700 hndr. lægri en Eyjafjarðar
og 1100 hndr. lægri en Árnessýsla. Áhrærandi sjálfa Rángárvalla-
sýslu skal eg að eins geta þess, að af þeim 1500 hndr., sem hún nú
hækkar um, þá lendir sem næst þribjúngur þess, eður nálægt 500 hndr.,
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á Holtamannahreppi einum saman, og mun þó hinn heiðraði þíng-
maður Rangvellínga kannast víð, a~ sá hreppur er matinn heldur lágt
en hátt, eptir því sem áliti~ hefir verið ; en af þessari 500 hndr.
hækkun í þeim hreppi lendir 117 hndr. hækkun á Hábæjartorfunnl
eða ÞykkYabænum, og ætla eg heldur ekki um of, þó jarbartorfa með
nálægt 60 blíendum komist upp í 174 hndr, að dýrleika; mest öll
hin hækkunin lendir einkum á einstöku stórjörðum og höfuðbólum í
sýslunni, sem aður hafa verið með mjög lágu hundraðatalí, skal eg
meðal þeirra nafngreina til dæmis: Holt undir Eyjafjöllum, Stóradal,
Hlfðarenda, Eyvindarmúla-eignina, Breiðabdlstað í Fljdtshlíð, Odda-
stað, og fleiri slíkar jarðir, er flestar eru undanþegnar tíund; en af
öllu þessu leiðir það, ao hinar smærri bændaeígna-jnrðír, sem tíund
greiða, hækka mjög lítio að hundraðatali yfir höfuð að tala.

E. Ó. Kúld : Eg ætla mer nú ekki a~ svara ölln því, er hinn

háttvirti varaforseti sagði, en eg vero samt að biðja hann ao leiða
rök að því, er hann sagði, a~ menn í vesturamtinu hefði reynt til
að rýra ma tíð lí jörðum sínum með öllu móti (FramsögumaðUt' : það
sagði eg ekki); það var þó ao mer skildist meiningin í orðum hans,
og vil eg þá spyrja hann, hvort honum þykir þetta tilhlýOilega talað,
því það veit hann, a~ f vesturarntínu voru þó eins eiðsvarntr menn
eins og annarstaðar. Mer finnst ekki rett a~ tala svona UIlI þá,
einkum þegar menn gæta þess, að reglur þær, sem jarðamatsmönn-
um vorn feingnar til að meta eptir, mátti teygja eins og hrátt skinn,
og hver gat skoðað þær frá sínu sjónarmiði, án þess þær í raun og
veru byndi mann við eina aðalreglu ; en mí er ekki leingur ail tala
um atgjörðir jarðamatsmannanna, heldur um jarðamat alþingis 1855
og Reykjavíkurnefndarínnar, því jarðarnatíð núna, eins og það liggur
fyrir, er ao álíta sem frá þeim, en ekki frá hinum fyrstu jarðamats-
mönnum, og segi eg það satt, a~ eg vildi óska, ao þetta jarðamat væri
lagt á sömu hylluna, ef uppástúngnr nefndarinnar fá samþykki ó-
breyttar, sem sveitastjémarmallð geymist á, ao minnsta kosti þáng-
a~ til skattalögin nýju komast lí. Hinn háttvirti framsögumaður
vildi segja, að aldan fyrir 3 deilunum væri runnin frá hinum hátt-
virta konúngsfulltrúa, og þó eg þurfi ekki, eða ætli mer a~ halda
her uppi svörum fyrir hann, þl1 skal eg geta þess, a~ eg vero að
biðja hinn beiðraða framsögumann ao gæta þP5S, ao þa~ var allt
öðru máli a'b gegna með jarðamatið 1851, heldur en nú, þegar það
er byggt á aðgjörðum Reykjavfknrncfndarlnnar og r.iðstöfun alþíngis
1855; en eg skal ekki fara um þetta fleiri orðum, því hinn háttvitri
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konúngsfulltrúi getur bezt svarað fyrir sig sj,íJfur. þá vildi hinn
háttvirti framsögumaður skylda hinn háttvirta þíngmann Dalasýslu
og mig, til a~ rettlæta það, a~ rett væri að fara eptir jarðaaígjöld-
unum yfir allt land; en mer þykir það nokkuð ósanngjörn krafa, að
heimta af okkur að rettlæta þann grundvöll, sem hinn hattvírtl fram-
siigumaður barðist sj.ilfur fyrir á alþtngi 1855 og Í Reykjavíkurnefnd-
inni, því þá gekk hann út fd jarðaafgjöldunum, þó hann gjöri þa'ð

ekki núna.
J. Hávarðsson: Eg vildi helzt hafa 1 mælikvarða fyrir allt

landið, af því a~ þegar 3 mæltkvarðar ern hafðir, þá er einn hafð-
ur fyrir nærfellt hálft landið, en 2 mælikvarðar fyrir hinn partinn af
landinu, sem er rúmlega helmíngur; til dæmis í norður- og austursmt-
inu ern forn CI/' 37,203, og virðingarverð þeirra 1,115,327 rd., en Í suð-
ur- og vosturamtinu ern 49,782 CI/', og vlrbíngarverð þeirra 1,441,161 rd.,
allt svo 1 mælikvarði yfir % parta landsins, en 2 yfir her um hil
% ; þetta finnst mer einginn jöfnuður, að fella þannig 1 mælikvarða
lÍ allt norður- og ansturamtið, og því verð eg að vera því mótfallinn;
eg er og svo þVÍ mótfallinn, að flýtt se fyrir jarðabékínnl, og að
Mn verði liiggilt strax; en eg vil samt ekki, að alþíng 1859 feingi
fullkomlega lausar hendur, til a'b breyta jarbamatínu, heldur að hverj-
um hrepp yrði gefinn kostur á, að jafna góðfúslega sín á milli ó-
jöfnur á jarðamatinu Í hverjum hrepp. En þar sem hinn heiðraði
þingmaður Eyfirðínga var hræddur um, að menn mundi fara að telja
fram hraun og steina, þá get eg ekki gjört mikit úr því, og verð
al', vera fastur ii því, ao bezt væri, ao lát.a prent.a nokinn exeruplör
af [arðabökínní, eins og hún kemur nú fr.i þíngínu, svo ao menn f:íi

a\') sjá, hvernig [arðarnatlð lítur lít, og hvaða stefnu það tekur, og
geti kornið fram með ýmsar umkvartanír yfir smágöllum þess, og
þVÍ vil eg áskilja mer breytíngaratkvæbi Í þá stefnu, ef sá heiðraði
þingmaður frii Snæfellsnessýslu hefir ekki gjört það.

P. Sigurðsson: Hinn hríttvirtl varaforseti hefir mí tekið enn
betur fram, heldur en eg gjörði, ójiifnurnar á jart'lamatinu í R;íng-
rirvnllasýslu. því hann hefir mælt þær út í smaskömtum, þar sem
hann tók fram einstakar jarblr, Holt, Stóra dal og Hlíbarenda ; eg veit
nú, ao hinn háttvirti varaforseti þekkir nokkuð til í Holti, og því
vil eg minna hann á Holtsa og Ho!tsós, hvílík eyðileggíng jörðunni
er húin af landbroti af þessari á og ösí, SYO að það hefir verið opt
talao um, ao flytja staðinn burt og hj:íleigur þær, sem kringum hann
liggja, fd eyðlleggíngum þeim, er Holtsá ógnar þeim með; og komi
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slíkt fyrir, sem ætíð vofir yfir, þá er einginn staður til í heilu land-
areigninni, setn staburinn einn, auk heldur hjáleigur hans, verði sett-
ur á.

Hvað Stóra dal víðvfkur, þá er hans landareign, bæði hagar og
ei ngi, mikið eydd af umbrotum Markarfljdts, og í tilliti til Hlíðar-
enda, þá ætti sú jör'ð heldur al) færast niður, en upp í hundraðatalí,
því þó sú jör~ hafi fyrrum verið girnilegt höfðfngjasetur, er mí orð-
i'ð ö~ru máli a~ gegna; þverá hefir nú brotið jör'ð þessa npp a'ð knjám,
eins og Bjarni amtmaður kvað ; eitthvað það fegursta eingi, 4 til500
hestar af rennísléttum og grasgefnum valllendtsslægjum hefir hún brotið
burt; en jarðargjöld eru tekin jafnhá og verið hefir á~ur. Hinn háttvirti
framsögumaður var ab bera Rángárvallasýslu saman við Eyjafjar'ð-
ar- og Húnavatnssýslu. Eg þekki mí lítil) til í þessum sýslum, eg

játa þa~, en þó hefi eg litið augum yfir Hiinavatnssýslu, og verð eg
að segja, ab hvergi varð eg þar var vi\'! þá ey'ðileggíng af náttúr-
unnar völdum, sem er svo geysimikil í Rángárvallasýslu ; í öðru lagi
þá heyra Húnavatnssýslu til bæði stórar og göðar afréttir suður ept-

ir öllum heiðum, og er það mikill kostur, og full astæða til al) allar
[arðlr í sýslunni væri fyrir það hærra metnar; en nú vita allir kunn-
ugir menn, að Rángánallasýsla er afréttarlaus al) kalla má. En af
hverri áStf(l~U að nefndin lætur Borgarfjarðarsýslu lækka í verði,
þa~ hefir hinn háttvirti framsögumaður ekki með einn orðí upp-
lýst mig um. Mer virðist allt benda til þess, a\'! hafa eigi vit sýslu-
deili, og amtadeilir se eins vikinn frá þeim rettu grundvallarreglum,
en komi samt með honum fram meiri ójöfnur, en sýsludellí, og vil
eg áskilja mer breytíngaratkvæði í þ,í stefnu, sem eg hefi nefnt, a~
nokkur víbunanlegur jöfnuður milli sýslna í þessu efni geti kornið á,
því annars er síðar! villan argarí þeirri fyrri.

J. Sigurðsson: Eg býst vit, at mönnum komi þao varla óvart,
þó eg aðhyllist ekki breytíngnratkvæbi hins heíðraða þíngmanns Snæ-
fellinga, a~ hafa 1 deili yfir land allt; því eg mun hafa verið sá
fyrsti, ef ekki sá eini, sem stakk upp á sýslu deili, þá jarðamatið
kom fyrst fyrir sjónir á þíngi her 1853; þótti mer flestir hlutir
benda til þess, að svo hlyti ao vera, ef nokkurt vit ætti að fást út
úr því; töldu mer þá ýmsir menn, sem bezt höfbu vit á þessu, trú
um, al) vel mætti laga þetta, og jafnvel ná einum deili yfir allt með
reikníngum upp og niður 11 pappírnum; var eg þá svo tornæmur tl
trú þessa, að mig furðar nú, a~ Reykjavíkumefndtn skuli hafa því
verki svo ,í veg komið, a'ð eg geti nú sætt mig víð amtadeilinn.
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þessi helbarlegi þíngmaður sagðí, að þal'! hefði einmitt Yeri~ aðalaugna-
mið og tilætlun stjórnarinnar og formsins, að einn og sami aðaldeilir
væri hafður fyrir landið, og hugsaði eg hann mundi meina, að með
reglunum, sem gefnar vorn til jarbarnatsíns, hefði menn haft einn
og hinn sama mælikvarða til eptirbreytni ; en fyrst hafði eg aldrei
mikið álit lÍ þeim, enda batnaði líti~, þá hann fór a~ telja fram
kostina á Ieiðarvfsl þessum, og sagðí, að hann hefði verið eins og
hrátt skinn, sem hefði mátt teygja og þenja svo vítt og miklð, sem
hver hefbí haft lyst til; þetta sagði nú þíngmaðurínn satt, og þó
þykir honum þetta góður mælíkvarðí, til a~ hafa einn deili yfir land allt.
Eg veit það hefir verið veri~ að berjast fyrir þessum eina mælikvarða,
en það hefir öll aðferðin og formið einatt lotið a~ þVÍ, að hann geti
aldrei átt ser stað. Eins og hann sagðí, hafa sumir kyprað saman
formið, sumir glennt það upp, því það hafa sumir gjört ser allt far
um, a~ virða jarðir líti~, og gjöra sem minnst úr þeim; aðrir hafa
víljab virða þær sem hæst. Mælikvarðar og mátar lÍ jarðamatinu
voru ekki færri, en 20, því 20 voru lögsagnarumdæmin, og sinn stjórn-
aðl matinu í hverri sýslu, þVÍ hefi eg leingi hugsað, a~ bezt yrbl,
ao hafa sýsludeili. Aptur gef eg því ekki svör, sem þíngmaðurinn
sló fram, að hafa sveitadeili, það þarf ekki; þó eg se mí Vestfir~-
ingur, þá held eg, að eg verði ekki góður borðsmaður með hinum,
að verja Vestfirði fyrir dýrleikanum, ÞYÍ mer þykir það sönn ráng-
indi, a~ vilja setja jarðir sínar og héruð of lágt, eins og :1hinn bóg-
inn að virða það of hátt. Eg fyrir mitt leyti finn vesturnmtinu eing-
an skaða búinn, þó það se hafður amtadeillr, og hefði ekki her lÍ

þíngi 1855 komíð inn í þetta verk sú nýja regla, ao taka jarðauf-
gjöldin til eptirsjónar, þá þykir mer líklegt, a~ Reykjavíkurnefndin
hefðl kann ske geta~ lagað þa~ svo, a~ einn deilir hefði orblð brrik-
anlegur. Eg veit, að það, a~ Mýrasýsla var sett niður, og Dalasýsla
varð ekki hærri, en luin mí er, hefir floti~ af afgjiildunum; í þessum
sýslum er víða heldur lág skuldsetníng ; það ern til að mynda sum-
staðar landskuldir hálfar goldnar enn í peningum eptir gömlu lagi,
sumir hafa keypt abuðarjarbtr sínar, og hafa gömul byggíngarbref
að framvísa, sem þeir hafa haft aður með lágri skuldsetníngu ; margir
búa á sjálfseignum, og menn vita, ab í hverri sveit á hreppstjóri og
2 menn með honum að finna jarðaafgjöldin, og munu víðast hafa
valízt til þessa verks jarðeígendur, og hafa þeir þ,i sjálfir getað
skapað ser jarðaskuldír, þ(í það væri tekið upp óstinnt á~an fyrir
þíngmanni GulIbríngusýslu; þessa vegna hefir nú Reykjavíkurnefndin
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sett vírðínguna lága á vesturamtið, og þó amtsdeilirinn se hafður,
stíga margar jarðir bæði í Dala- og Mýrasýslu níður, sem þó máttu
standa Í stað.

Áður en eg sezt niður (þYÍ eg mun ekki opt standa upp, til að
sitja öðrum í ljósi a~ ræða í þessu máli), þá ætla eg a~ minn-
ast á eitt atriði, sem kom til tals fyrir mer Í nefndinni; það er það,
að þar sem eg hefi rennt augum yfir jarðamatið, og er eg nú nokk-
uð kunnugur Í Dalasýslu, nokkru af Snæfellsnessýslu, og eg held
víðast í Mýrasýslu, þá hefi eg hvergi se~ jafnstóra misfelIu á mati,
svona á stöku jörðum, sem á Stafholti ; það er virt á 1167 rdl.;
sjálf jör'bin Stafholt er þó, og hefir veríð fullgott búmannssetur, og
opt verið höfð þar fullgóð 2 bri, því henni fylgir sá merkilegasti
bújarðarkostur, sem mest prýðir hverja bújörð, það er heyskapurinn;
tö~U\'öllurinn er þar bæM grasgefinn og fláki stór; heyskapurinn er
sumur rett hjá túninu og einginn lángt frá, uppgripasamur, og heyin
sum töðugæf, en öll fóðurgæf; eg vil halda, að í meðalari se hægt
að fá þar, ef slægjur eru notaðar, 10 hundruð hesta tólfræð, og eg
veit til, að þar hefir veríð heyjað á einu sumri 14 hundruð tölfræð;
jör\)inni fylgir hjáleiga Lambagerði ; þar eru optast 2 kýr; jörðin
Melkot, sem er fullgóð biijörð ; þar hafa "erið hafðar 5 og 6 kýr;
jörðln Flóðatángi; þar munu verða vel hafðar 4 kýr; hagbeitin er
yfir höfuð kjarnagó'ð, og hæg fyrir stórgripi, sumar og vetur; en
fjárhagar eru litlir heima, en þeir eru samt til; það má jafnast við
míðlúngsjörð öll ítökin, sem fylgja, ef þau eru notuð, 1. selstöðu-
land ,i Bjarnadal. flæmi stórt og gott líka, 2. selstöðuland, svo köll-
uð Btaðartringa, vi~ Lángavatn, sem bæði hefir slægjur og góða beit
til að bera, 3. Sauðhúspartur, sem hefir skóg, beit og slægjur, og að
fornu kallað 10 hundraða land, Skógareyja í Hreðavatnl, skógarland
í Skoradal, reki norður á Ströndum, þó hann se lángt frá, laxkerið
í Norðura, sem lelngi hefir verið kallaður kjörkostur við jörðina; líka
á þa'ð laxveiði Í Þverá, og selveiði hefir líka verið dálítil í Hvíta.
þessi torfa, sem hefir nú 5 býli með öllum þessum ítökum, er nú
virt á 1167 rdl., og Hjarðarholt í sömu sveitinni, sem einginn getur
áliti'ð nema almennilega einbýlisjör'ð, það er virt 3 dölum meira,
eður 1170 rdl. Eg álít nú a'ð sönnu Hjarðarholt of dýrt metið , en
eg álít líka Stafholt fjarska lágt metlð, og að það ætti að setjast
upp til 15 eða 16 hundruð dala, og víl eg því taka mer rett til
breytíngaratkvæðls á þessa leið; að sönnu hafa meðnefndarmenn mínir
viljab veigra ser víb þessari ákvör'ðun, þar ekki hafi korníð nein
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kvörtun um þetta frá hlutaðeigendum, en það stendur svo á því, a~)
kvartanir koma frá hlutaðeigendum, þar sem of hátt er metið, en
ekki þar sem of Iágt er metið, og þarf að setja upp, en eg álít, a~
alþíngteigi a~ laga gall ana, þar sem einirver getur rðttllega bent á
þá; þess vegna ber eg fram þessa breytíngu; eg get þá eins falli~
frá þvi aptur, ef þíngræðurnar sannfæra mig um, að alþingi eigi ekki
með að laga þetta.

V. Oddsen : Til þess, a~ hinn heiðraði varaþíngmaður Snæfell-
inga ekki skuli þurfa a~ ómaka sig til a~ standa upp Í þriðja sinn,
til þess að krefja mig Ilm upplysfngu víbvíkjnndí jörðinni Leíðarhöfn,
ætla eg nú a~ reyna til at lýsa jörðinni, jafnvel þó hinum helðraða
þingmanni Be ekki verkun a'ð gjöra sig ánægðan með þær upplýs-
ingar, sem eg hefi gefið um þessa j1ir~ í nefndinni, og verður mer
það þeim mun léttara, sem eg veit, a~ hinn hæstvirti konúngsfull-
trúi þekkir þessa jörð allt eins vel og eg. Jör~ þessi er a~ fornu
hundraðatali 4 CI/', og mundi, ef ei væri sett niður rir þessum 1000
rd., sem hún er virt á, verða 34 CI/' a~ dýrleika ; það, sem hún hefir
til kosta, er helzt a~ telja lítinn varphólma fyrir landi hennar, sem
mun gefa af ser árlega her um bil 10 'if, af hreinsuðum dúni, og
lítinn túnblett, er fóðrar laklega eina kú; a~ öðru leyti er jör~ þessi
svo heiskaparlaus, að ekki lllunu dæmi til, n~ slegið hafi verið eitt
f;ing auk heldur meira utan garðs, og þar a~ auki er jör~ þessi
svo land- og útbeitarlítil, svo al'> að þarf a~ kaupa hagbeit vetur
og sumar fyrir þær fáu skepnur, sem á jörðinni eru hafðar, og sem
heyjað er handa í annara löndum. Eg hefi ekki áliti~ nauðsynlegt,
að telja jörð þessari það til gildis, a~ hún hefir allgóða lending,
eptir því sem á Austurlandi er a~ gjöra; þa~J mundi líka verða til
þess, a~ hinum heíðraða þíngmanni Snæfellinga þætti það sjávar- en
ekki [arðarmat, hafi eg skilið rðtt ræðu hans aðan,

P. Sigurðsson: Hinn hattvlrti varaforseti hefir sagt, að Holta-
hreppur se of lágt metinn, en eg verð nú a~ neita þVÍ öldúngis; en
hitt er það, að hann kynni a~ vera með vægara mati en austustu
hreppar í Rángárvallasýslu, því hann hefir minnstar eyMleggíngar,
og þl1 er Þykkvibærinn ekki óhultur fyrir ey'ðileggingum eða skað-
ræði af vötnum, þar sem allir briendur Í Holtamannahrepp verða að
leggjast lÍ eitt árlega, a~ verja plassíð fyrir skaðræði af vatnayfir-
gángi, þó framsögumaður álíti þessa jör~ eina af þeim, sem mátu-
legal' se a~ taka \'i~ skellum, sem koma út rir nefndarálitinu. Þegar
menn ii unnað borð eru farnir a~ g.inga inn á einstök atrlðl, og ef
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menn fara að gjöra breytíngaratkvæbí við einstaka jörð, þá finnst

mer líka a~ eg megi koma með hinum og áskilja mer rett til, a~
sýslan feingi serstakan deili lít af fyrir sig, eða suburamtínu . væri
skipt með sýsludeili.

Framsögumaður : Hinn heiðraði varaþíngrnaður Snæfellínga
sagðí, at eg hefði drótta~ að ci~svörnum jarðamatsmönnum í vestur-
amtinn, a~ þeir hefði metið [arðírnar rángt, en það voru aldrei mín
orð, eg sagbl einúngis, að það hefði sýnt sig einhvers konar tilhneig-
ing hjá vesturarntsbúum til þess, at meta jarðirnar lágt í vesturamt-
inu, og það vona eg ~ýni sig líka. Eg get ekki set, að það eigi
"io að gjöra breytíngaratkvæbí nú víðvfkjandt matinu á einstökum

jörðnm ; menn hefði getað 1855 á alþíngi gjört það, ef þat hefði
verið vilji hlutaðeigenda þá, og sízt get eg vorkennt þingmanni Riíng-
vellínga; því honum hefði verið þat innanhandar 1855, eða einkum
sem endurmatsmanni. Þa~ stendur í skýrslu [arðamatsnefndartnnar
í Reykjavík, i hvaða hreppum nefndin átti að jafna matlð , en hinir
hrepparnir komu henni ekki vtb, einkum þar e~ þess var ekki farið
á flot á seinasta þíngi.

E. 6. Kúld: Fyrst hinn háttvirti varaforseti ekki hefir meint,
að jarðamatsmennirnir vestra hafi Yiljao rýra verð jarðanna, læt eg
mer nægja með það, sem hann sagðl. Mer þykir þao ekki svo und-
arlegt, sem hinn helðraði þíngmabur Mýramánna sagði, því það var
Yi~ því a~ briast ; hann er einn af þeim, sem hafa skrifuð undir
nefndarálitið. Eg hefi ekki farið fram á annað , en a~ það væri
nokkur jöfnuður i matinn á jörðum vesturamtsins í samanburði víð

hin ömtin, en það lítur ekki svo út, sem hann se á því; eg get
ekki annað en vorkennt honum. En það er auðheyrt , a~ honum
tekur ekki sárt, þó kjósendur hans borgi of háa fasteignartíund.
Hann hefir barizt svo mikið og ákaft fyrir einstöku jörðum, en hann
hefir þó sem nefndarmaour einga upplýsíngu gefið viðvíkjandi Akur-
eyjum, og sagðist þ6 vera næsta kunnugur i Dalasýslu. A'O lokum
vil eg geta þessa, ab eg mun taka mer breytíngaratJn-æoi í líka
stefnu og hinn heíðrabi 5. lwnúngkjörni þíngrnaður, fyrst eg fæ ei

hjá nefndinni þær upplýsingar, er eg hefi um be~i~.
G. Brandsson: Eg heyri, a~ sumir kenna reglum þeim, sem

jarðamatsmönnunum vorn gefnar, um það, hvernig jal'\'Jamatio hafi tekizt,
en mer finnst, að það se óþarfi, því þær vorn a~ mínu áliti bæði
gó\'Jar og greinilegar, og eg get ekki skilið, að nokkur af jarðamats-
mönnunum hafi verið svo einfaldur, at hann ekki gæti her um bil
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se~, hvað hver jörð gángi a~ kaupum og sölum, eða a'ð minnsta
kosti fyrir hvaða verð hann hefði sjálfur viljað selja hana eða kaupa,
og þetta var þó eitt af því, sem tekið var til í jarðamatsreglunum.
Mer finnst hinn heiðraði þingmaður Suður-Múlasýslu vera farinn að
verða nokkuð hvikull; hann vildi áðan hafa marga deila, líklega í
sýslum og hreppum, auk amtmanna, en nú í seinni ræðu sinni vill
hann hafa 1 deili fyrir allt land; hann taldi það til, að norður- og
austuramtíð væri stærst, og því vildi hann hafa þann mælikvarða,
sem þar er lagður fyrir hundraðatölu jarðanna, yfir allt land, eða a~
afl og fólksfjöldi skuli a~ miklu leyti niða, og þetta hvorttveggja er
nú mest í norður- og ansturamtinu. Menn þurfa níl ekki að fara
leingra, en til Leiðarhafnar í Norður-Múlasýslu, til a~ sj;í, a~ jarðir
þar eystra eru of lágar að hundraðatall, þar sem Leiðarhöfn er 4 CIf

a\') dýrleika, en nú metin 1000 dala vírðí , og þó nefndin hafi uú
stúngi~ upp á a~ setja jörð þessa niður í 550 rdl., þ,í er eg viss um,
a~ ekkert jarbarhundrað í suðurnmtinu er svona dýrt; sama er a~
segja um eyjarnar á Brelcaflrðl, hundraðið af þeim er opt selt á 100
dali, og eins opt á 100 spesíur ; hvílík ósanngirni væri þa'ð því ekki,
ef setja ætti niður slíkar jarðir í vesturamtlnu ! Hinn heiðraði þíng-
maður Mýrasýslu er bæði hlífinn og óhlífinn, eptir því sem vara-
þingmanni Snæfellínga þykir, en mer sýnist, a'ð þa'ð ætti að virða vel
af honum, að hann vill ekki ota fram neinni ósanngirni fyrir amt
sitt eða sýslu, því hann vill þó rett og jöfnuð. Hvað viðvíkur því,
að nefndin "i11 setja upp rnatíð á Akureyjum í það, sem þær voru
fyrst metnar, þá finnst mer, að hinn heiðraði varaþíngmabur Snæ-
fellinga megi vera því ánægðar! með það, þar sem það er samkvæmt
lllati eiðsvörnu mannanna, sem hann var áðan að tala um.

J. Hávarðsson: Sá heiðraði þíngrnaður úr Gullbríngusýslu
heldur fast á því, a'b skora á mig, og undir eins bregður mer um
hvíklyndl, en eg þykist ekkert hviklyndí hafa sýnt; eg tók þa'ð full-
skýrt fram, a'b eg vildi helzt halda mer að einum deili yfir allt land
fremur en a'ð amtadeili, þegar nefndin hefti ekki viljað hafa 4 deila,
sum se fyrir hvern fjór'ðúng landsins, en þó eg viti það með vissu,
að Múlasýslurnar hækka vi~ þenna eina deili, þá ætla eg samt ekki
að láta mer verða eins heitt fyrir hjartanu, eins og honum er út af
því, a~ víð einn deili hækkar suðuramtíð nokkuð, að eg taki mer
breytfngaratkvæðí um 1 deili fyrir hvern fjórMng landsins.

P. Sigurðsson: Vi'bYíkjandi þ\"í, SCllI hinn háttvirti v(lmfol'seti
gat þess, að hann vildi hafa jarðamatinu lokið sem fyrst, eg YiI þa'6
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mí líka, ef það gæti orðið rett, og nokkur jöfnuður lí því, en held-
ur vil eg það verði enn lagt undir dóm þjóðarlnnar, á\)ur en það
yröi lögleitt, heldur en því yrði Hitt lagagildi með öllum þeim ó-
jöfnum, sem eg álít nú vera á því í tilliti til þess, sem áhrærir
jöfnuð sýslna á milli, eins og nefndin hefir orðið aa fallast á a'ð
væri milli arntanna, ef hafður væri 1 deilir.

J. Sigurðsson: Eg tilstend gjarnan það, sem hinn háttvirti
varaforseti sagðl , a~ það hefði verið réttara og hentugra, að eg
hefN komið með þessa athugasemd um Stafholt her á þíngí 1855, en
eg verð að geta þess, ab eg átti þá ekki eins góðan kost á þVÍ, að
kynna mer jarðamategjörðimar, því eg var ekki í jarðamatsnefndínni,
en jarðamatsnefndin stó'ð næstum gegnum allan þíngtímann, og hafðí
undir höndum allar jarðamatsbækurnar, svo hinir þíngmenn áttu lít-
inn kost lÍ, að kynna ser þær, eða lesa í þeim, fyr en síðustu dag-
ana, ,og var þá sjúkdómurinn. Jarbamatínu Í Stafholtstúngum var

eg ókunnugur áI'Jur, því eg "ar þar ekki jarðamatsmaður, og ekki
var eg heldur "i~ yfirmatið í Mýrasýslu; mer þykir mí ekki heldur
cnn nú vera forhlaupin tíðin , að laga megi gallana, þar sem á þá
verður bent, og eg álít það nú hvers þíngmanns skyldu, að segja
nú til gallann a, þar sem hann ser þli mesta, og þíngsins skyldu, a'ð
laga mí það mesta, sem það getur, misfellurnar á jarbamatinu á
þessu þíngi, þVÍ eg er því samþykkur, að jarðamatíð ætti nú fyrst
um sinn að standa vi~ það, sem þetta þíng setur, og [arðabökín að
löggildast, eins og þfnglð nú ákveður, og eg held þao se mesta vit-
leysa, a'ð lofa alþýðu nú á næstu þíngum að fara að grauta í henni
með sínum aðfinníngum ; eg held það yrðl, eins og þingmaður Húna-
vatnssýslu sagði, til þess, a'ð við kann ske aldrei feíngirn jarðabók,

Á. Einarsson: Eg saknaði þess úr ræðu hins háttvirta vara-
forseta, að hann hætti við að tala um jöfnuð þann milli sýslnanna,
er jarðamatsnefndin hafði stúngíð upp á, einkum í tilliti til Húna-

vatns og Stranda-sýslna, sem þingmaður Húnvetníngu minntist á; þó
eg álíti eingum skyldara, en framsögumanni, að skýra það, skal eg
þó leyfa mer að geta þess, hvers "egna Strandasýsla hafi, eins og
þíngmaður Húnvetninga kvartaði um, lækkað meira í matinu hjá
jarðamatsnefndínnl í Reykjavík, en Húnavatnsýsla, og er þá fyrst
eitt, sem til þess ber, og er það, a'ð kúgildín voru metin með í

Strandasýslu, en í Húnavatnssýslu voru þau ll1eti~ ser, eins og þíng-
maðurinn gat um, og sýndi hann fram á, að þá hefði lík jörð átt
a'ð verða á 640 rd. í Strandasýslu, sem hefbí verið á 600 rdI. í
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Húnavatnssýslu. Mönnum þykir samt, a~ Strandasýsla hafi veríð mat-
in of higt, og er ekki hægt all skýra þetta í fljótu bragðí ; eg veit

',ekki svo nákvæmlega, hve mörg lnígildin eru á hverri jörð, svo ,i-
relðanlegur se samanburður þíngmanns Hiinvotnínga, en víst er um
það, a~ vestan til í Húnavatnssýslu voru líkar reglur, ef ekki hin-
ar sömu víðhafbar víð jarbarnatíb, eins og í Strandasýslu, all því
mer er kunnugt. Þatl hefir líklega komill Reykjavíkurnefndinni til
að lækka Strandasýslu, að þar munu vera lægri [arbaafgjöld víðast,
einkum norðan til, heldur en í Húnavatnssýslu, og eru þetta n.itt-
úrlegar afleiðíngar af vetrarharbindum í Strandasýslu, og haffsuiu,
er þar koma opt. Eg hefi borið saman landjarðír í Barðastrandar-
sýslu og Strandasýslu, og finnst mer, að Barðastrandarsýsla se jafn-
hærra metin, en þó ber þess að gæta, aú hún liggur undir
mildara loptslagí og hefir mikil hlunnindi, eins og kunnugt er; ó-
jöfnuour milli sýslna verður ekki betur lelðréttur, en [arðarnatsnefndin
hefir gjört, nema með sýslu deili, sem flestum þykir ógjörlegt nú
þegar ao brúka, enda værí þá mestu verki jarðamatsnefndarinnar
kollvarpað, og mjög óvíst, aú betra kæmi í staðinn.

Þa~ þarf ekki a~ brigzla þíngmanni Snæfellínga um það, að
blóði~ renni til skyldunnar. þegar hann er ao atyrða nefndina, en
hann verður að gæta að því, af hverjum orsökum það er, að
jarðamatíð hefir orbíð svo Iyrlrhafnarrniklb ; þa~ er rníklð því ao kenna,
hvernig undirmatið fór í kríng um Brelðafjört. Eg vil spyrja hann
ao einu, hvort hann hafi heyrt, að nokkurstaðar hafi verið metnar
jarðir í heilli sýslu heima á einum bæ, og þ6 mun jarðamatið ekki
hafa Iarib betur sumstaðar kríng um Breiðafjörð, svo hafi það orð-
m þar heldur hátt hjá [arðamatsnefndínní, hefir þar kornið skellur
sem skyldi; það er opt hætt vlð því, að þegar maður ætlar aú rétta
það, sem mjög er bogið, þá verði of mlkið aðgjört, svo aa aptur
bog ni á hina hliðina, svo eg held aú þínguiaðurínn hefði ekki ,ítt
a~ atyrða þíngnefndina mjög, þ6 hún leiddist inn á amtadeilinn.
Þíngma~ur Snæfellínga skorar mjög á menn, a~1skýra frá, hvað þíng-
nefndinni hafi geíngíð til, ao breyta matsverði því á Víðidalstúngu og
Akureyjum, sem jarðamatsnefndin hafi sett, og verð eg í því að
vísa honum til nefndaralltsíns. Hvað VíOidalstúngu áhrærir, þá er eg
þar ókunnugur, en um Akureyjar hefi eg heyrt, aú á árunum frá
1810 til 1825 hafi verið goldíð í landskuld af þeim hálfum 30 'lf,
æðardúns, 60 'IJj fíburs og 10 vetrarsela skinn, og held eg af þessu
se auðsætt, hvort eyjar þessar eru metnar of hátt, hafi þær ekki
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geíngíð því meira úr ser; það var líka eptirtektavert, að eínringís

einn yfirruatsmaðurinn, sem var mótfallinn því, að fallast lí hinar
fyrri umkvartanir Akureyjaeigandans, skyldi nú verða til að fallast
á umkvartanirnar, og var hann þó kunnugur Akureyjum vi~ yfir-
matið, því hann var þar upp alinn, en ef þíngrnaðurlnn vill fá um
þetta betri skýrslur, verða spurníngar hans a~ gánga boðleið til þíng-
mannsins frá Dalasýslu.

Menn eru að tala um, a~ prenta jarðabókina og senda út um
landið, aður en hún er löggilt; þetta get eg ekki fallizt ll, því eg
er hræddur um, að þá mundi koma mjög margar ögrundaðar um-
kvartanir, og tefja fyrir málinu, sem mörgum mun þykja hafa stað-
i'ð nógu leingi yfir, og þó fari~ væri nú a'ð grugga í þessu mati enn
þá, mundi það ætí'b verða mannaverk, og með ýmsum göllum. Eg
er sannfærður nm, að jarðamatíð hefir batnað frá því, sem þll'ð var,
og því vil eg heldur það se lögleitt sem fyrst, og verði reynt með
í 10 ár, á'ður en farið er að rugla í því.

J. Samsonsson : Eg verð nú, eins og sumir aðrir her, að óska
þess, a~ þíngi~ ekki felli nú frá þessu máli, eður felldi þa~ með
breytingaratkvæðum sínum; það er nú orðið þjóNnni svo dýrt, að
það kemur upp á mörg þúsund ríkisdala, og það væri henni veru-
leg skapraun, að svo færi. Hin heiöraða nefnd hefir gjört allt, hvað
í hennar valdi stöð, og faung voru á, til a'ð lei~retta jarðamatið ept-
ir afgjöldunum, því það er nú um seinan, að tala um það, að betra
hefðl verið, að boðorð stjórnarinnar til þeirra útnefndu kunnugu
jarðamatsmanna hefði í fyrstunni verið svo lagað, að þeir hefði ein-
úngis gefið upp álit sitt um það, hvort sú eða sú jörð, sem þá var
um að gjöra, væri í samanburð! við sín eigin gæði hæfilega leigð,
eður ekki, en tala ekkert um kaup þeirra, eður sölu, sem mest hefir
orsakab hið stóra hneyxli og skaða, sem til er orðinn vi'ð þetta jarða-
mat; og þó eg nú sjái, a'ð nokkuð aukist jarðahundraðatalan sum-
stabar í Skagafjarðarsýslu, mest af aður ómetnum [örðum til hun dr-
aðatals, en rýrni sumstaðar, þá gjöri eg mig anægðan með það, af
því eg veit með vissu, að hvað opt sem reynt verður, að fást vi'ð
þetta mál, verður það aldrei alltíð aldeilis rett, og aldrei linni bæn-
arskrám, kveini, og klögunum, sem orsaka það, að aldrei fást end-
urbætt skattalögin fyrir það sama.

M. Andresson: Eg er á máli hins heíðraða þíngmanns Stranda-
sýslu, að þótt margir se éánægðír yfir jarðamatínu yfir höfuð, þá
sýnist mer þó, a~ menn reyni að bjarga því fram, en eingan veginn
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fella það, allrasíst núna, þegar svo miklu er búið að kosta upp á
það ; af tvennu illu er þó betra, að láta það ná lagagildi í 10 ár;
en að fresta því, er sama, sem al'l gjöra úr ill II verra, auka óendan-
legan kostnað, og orsaka sífelldar klaganir úr öllum áttum, sem eing-
inn gæti botnað í. Ef hinn heiðraði 5. konúngkjörni þíngmaður sleppir
sínu breytíngaratkvæbi, þá ætla eg að gjöra þ:t() her um bil á þessa
leið : að aptan við 4. uppástringu nefndarinnar á eptir orðin:
"allrahæst lagagildi (( verði sett: "fd fardögum 1859 ",

J. Sigurðsson: þar el'l einginn nefndarmanna hefir svarað því,
sem framsögu maður vitnaði til okkar, þá vil eg ál'lur en umræðunni
hættir með fæstu orðum gjöra mína skýrslu vlbvíkjandí þessari þóku-
unarvíðhét fyrir starfa Reykjavíkurnefndarinaar. Nefndin fann ser

skylt, að segja álit sitt um það efni, þegar hún fór a~ ræða það mál,
sagði varaforseti strax, að hann gjörði sig vel anægðan með það,
sem ser hefði verið borgað fyrir þann starfa; hinum nefndarmönnum
held eg hafi fundizt eins og mer, a~ þar hafi þó verið nokkur mun-
ur ci kjörum mannanna í nefndinni, þar sem 2 af þeim hafi samt
getað stundað sitt embætti, og haft full ernbættislaun, og þessi laun
SYO í aukabíta, en Jón Guðmundsson hafi Ol~m a~ búa að þessari
þóknun einni, því hann hafi ekki getað innunnið ser lifibrauð með
öðru móti á meðan ; líka mega flestir vita það, að SYO lcingi sem
jarðamatið stendur yfir, og hann kemst a~ því, þ,í hefir hann svo
sökkt ser inn í það mál frá upphafi, a~ hvað duglegir menn sem
með honum eiga að starfa að Því, þá mun Þ eim verða b,ígt annað,
en að láta hann þó hafa mest fyrir því, því .aæðl er hann nú dug-
legur, og svo er hann því máli kunnugastur; því þótti okkur það
ekki ótilhlýðílegt, að stínga upp á því, að bæta víð hann einn 100
rdl., en hann stakk þá upp á því, að bæta vj~ landfógetann 50 rdl.
fyrir skrifstofulán og atroðníng vm nefndarfundí, og braut þá eing-
inn það, sem hann byggOi, í því tilfelli.

þar sem hinn heíðraðí þingmaður Snæ'ellsnessýslu sokraði á
nefndina, að gjöra grein fyrir því, hvers vegna víð hefðum raskað
vírðíngu Akureyja, sem Reykjavíkurnefndin hafbi sett, þá er það nú
hægt yfir sögu að fara að mínu leyti; eg nefnilega tók til þess,
sem þessum sama þíngmanni þótti áðan sterkast og óbilanda, a~ yfir-
og undirmatsmennirnir í Dalasýslu höfðu svarið eið, og áleit eg svo
mat þeirra rett, og vildi SYO láta það standa, en eg vissi ekki til,
að Reykjavíkurnefndin hefði svarið neinn eið upp á gjörðir sínar í
þessu efni, nema ef einhver þeirra hefði kunnað ao sverja eíð víð
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hann síra Friðrik sinn, að setja niður Akureyjar, og kunni eg ekki
a~ meta það,

E. 6. Kuld: Eg skal ekki svara lángt hinum heibráða þíng-
manni IÍr Strandasýslu upp á alaslð, sem hann gaf þeim, sem mörtu
kríng um Breiðafjörð, því þa~ átti ser ekki stað í minni sýslu, og
ekki í því kjördæmi, sem eg mæti fyrir her, svo eg frá þeirri hlið
gæti með fullum retti beðið hann a~ stínga þeirri sléttu aptur niður
í vasa sinn. Hvað það snertir, er hann sagði, a~ b16N~ rynni ekki
til skyldunnar hjá mer, fyrst eg hefði verlð svo harðorður vi~ nefnd-
arálltið, þar e'ðmer skyldir menn hefði verið í nefndinni, jú, eg vissi
það, en eg legg ei sannfæríngu mína undir skyld ugleika ; og eg veit
fyrir víst, að þessi heíðrabí þíngmaður álítur ekki, að eg sverji mig
úr ætt hans - því víð erum skyldir - þ6 eg láti ei skyldugleika-
tilfinníngu koma mer til að falla fní því, sem eg er fullsannfærður
um að rett er, og að eg einnig núna ei hafi gjört það, hlýtur að álítast
sönnun fyrir því, a~ eg hafi lí réttu a~ standa.

G. Brandsson: Eg vil bæta því víð, viðvíkjandi athugasemd
þíngmannsins úr Strandasýslu, að nefndin hafðl rett til, eptir brefi
stjórnarinnar, að stínga upp á launavíðböt til jarðamatsnefndarlnnar
í Reykjavík, þó þíngmabur Snæfellínga hðldl það ekki, og þó einum
yr~i borgað meir, en öðrum, þá gefur áminnzt bréf þinginu fulla
heimild til þess.

V. Finsen: Í tilefni af því, sem hinn heíðraðl þíngmabur Mýra-
sýslu mælti, skal eg geta þess, að þ6 eg, sem formaður jarðamats-
nefndarinnar frá 1855, verðl að votta, a~ hinn háttvirti varaforseti,
sem meðlimur nefndarinnar, hafi tekið fullan og mjög mikinn þátt í
störfum nefndarinnar, þá álít eg samt, að þessu þíngi geti ekki VCl'-

i~ fært, að dæma um það, hver af nefndarmönnum hafi átt mestan,
eða hver minnstan þátt í starfi nefndarinnar, og 1ilít eg því, að þíng-
menn ætti að láta vera að dæma þar um.

6. Sivertsen : Eg stend eigi upp til þess, a~ tala lángt, enn
nú síður a~ eg vænti það geti verið snjallt. Eg þarf ei heldur að
tala lángt eða svara svo mörgu, því bæði framsögumaður og nokkr-
ir meðnefndarmenn mínir hafa þegar tekið það fram, sem helzt mun
hafa átt víð að svara þeim ítrekuðu langorðu útásetníngum á nefnd-
aralltíb, Eg vil einúngis drepa á það, sem nokkrir þíngmenn núna
seinast hafa verið a~ berja blákalt fram, að þeir vilja ekkert láta
breytast tíundargjaldið gamla, þ6 nýtt jarðamat se lögboðíð ; þeir vilja
hver einn jarðarabúandi búi víð óbreytt gjald þetta, - eg veit ekki

753



hvað lánga tíma - hversu míkíð sem hundraðatal ábýlisins breyt-
ist, en til hvers miðar slíkt? þegar maður ser, a'b rammballast á hest-
inum, á þá aldrei a'b taka í, eða gjöra víð á honum, þánga'b til
snarast af? Eg vildi þó biðja þíngmenn hugleiða, a'b jarðadýrleíkí,

sem nú hefir verið óbreyttur og ölagaður um 800 ár, er fyrir laungu
síðan orðinn svo ósanngjarn, að nú víð hið nýja jarðamat mundi mega
finna 1. a. m. 40 CI!' jörð, sem lækkaði um 2/5 eða má ske meira,
og þ6 vilja þessir menn níðast á þessara jarða ábúendum og láta
þessa vesalínga halda áfram að gjalda þessa ránglátu tíund eptir
sem áður. Aptur vilja þeir eins 6sanngjarnlega um hina, sem búa
á þeim jörðum, er hækka eins mikið og meira en hinar lækka, að
þeir skuli ekki greiða frekara tíundargjald, en á'bur. þa'b eru t. a. m.
eyjar lÍ Breíðafirði, sem hækka her um bil þrefalt, eða 40 CI!' verða
nálægt 120 Cl!'j menn þekkja, að eg er Breíðfírðfngur, og eg læt þessa
heiðruðu þingmenn víta, a'b eg vil þó ekki þiggja þessa rá'bsíöfun
þeirra; eg vil ekki auðgast fyrir lægri tíund, en vera ber, á ráng-
látri tíund hinna, sem allt of leingi hafa orM'b fyrir hallanum, og
saklausir orðið a'b rí'ba af baggamuninn. þó eg hafi ei langorðara
um þetta atríbí, vona eg þess, a'b þíngmenn skilji og líti réttara Ii
malíð, en mer finnst sumir hafi gjört í dag, er talað hafa móti nefnd-
arálitinu.

lJf. Andresson: Mer er ekki ljóst um, hvaða myndugleika nefnd-
in hafði, að setja lög um tíundargjaldíð ; eptir því, sem mer finnst,

átti hún einúngis að segja álit sitt um jarðir; en "ar ekki hitt fyrir
utan hennar verkahríng ?

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, álít eg undirbún-
Ingsumræðu þessa máls lokið, og kemur þá, samkvæmt dagskránni,
til undírbúníngsumræðu málið um innsetníng ómyndugra fjár í
jarðabókarsj óðinn.

Var rnalíb því næst Ieíngíð í hendur frc~msögumanni þess, Þ.
Guðmundssyni, til upplestrar. Las hann þá nefndaráliti'b fyrir þínginu:

"Hi'b heiðraða alþíngihefir kosíð oss, sem her undir ritum nöfn
vor, í nefnd, til a'b yfirvega uppastiingu frá. undirskrifuðum þíng-
manni Snæfellínga, er lýtur a'b því, að þíngtð fram beri fyrir hans
hátign kenring vorn þá þegnsamlegustu bæn, að skipun fjárgæzln-
ráðherrans af 12. apríl 1855 verði, að Því leyti hún bannar, a'b setja
minna fe en 100 rdl. í senn tilheyrandi hverjum einstökum ómynd-
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ugum, eða opinberum stofnunum á vöxtu í jarðabékarsjéðinn, aptur-
köllu~.

Eptir a~ ver grandgæfilega höfum íhugað þetta málefni, leyfum
vðr oss, að láta álit vort um það í ljósi á þessa Ieíð :

Ver hlj6tum a~ játa það, ab þessi ráðherrasklpun eigi, eins og
á stendur, eingan veginn vel við her á landi, heldur fullyrðum ver
þvert á móti, að hún se næsta óhagfelld og frabrugðin þeirri venju,
sem her var á komin með tilliti til m6ttöku 6myndugra fjár og op-
inberra stiptana á leigu í jarðabdkarsjéðlnn.

Þa~ var nefnilega með brðfi hins fyrveranda rentukammers af
28. septemberm. 1822 eptir ósk landsmanna leyft, a'ð setja á vöxtu
í [arðabökarsjöðlnn í hið minnsta 20 rdI. í hvert sinn fyrir hvern
ómyndugan eða opinbera stiptan, Seinna var akveðíb, a~ upphæðin
ei mætti vera undir 25 rdl., og leyfði tilskipun um fj,írfomí'ð ómynd-
ugra frá 18. febrúarm. 1847, 7. grein, samanber 5. grein, a'ð koma
þvílíkti upphæð lÍ leigu í [arðubdkarsjöðlnn fyrir serhyern ómyndug-
an, ef einginn vildi taka peníngana :i vöxtu móti jarðarveðí, og vott-
un hlutaðeiganda sýslumanns um, a~ þeir hefðl forgefins verlð boðnir
upp á manntalsþíngi, fylgdi með. þessi tilhögun kom ser vel, og
var notuð af Iandsbúum allt þánga~ til rá'ðherraskipunin af 12.
aprflm. 1855 gjörðí her á þá breytíngu, al'! ekki mætti móttaka minni
upphæð á vöxtu í jarðabékarsjéðinn, en 100 rdl., og skyldi það vera
eign eins ómyndugs, eða einnar opinberrar stofnunar.

Mel'! því nú stendur svo á her á landi, að fæstra ómyndugra
arfar í peníngnm nema 100 rdI. eða þar yfir, heldur flestra miklu
minna, eins og það opt er mikilsvert fyrir opinberar stofnanir, sem
hafa litlar tekjur, að koma 1Í vöxtu minni upphæðum, og eingar þær
stofnanir, t. a. m. bánki eða sparísjéðír, eru her til, er geti veitt
slíku fe móttöku á leigu, eins og reynslan hefir sýnt, að einstakir
menn ei hafa vilja~ taka þessa fjármuni á vöxtu móti lagaveðí, og
þar eð það er bundið miklum erfiðleika og kostnaði, að kaupa rentu-
berandi ríklsskuldabrðf í Kaupmannahöfn, og sem þar að auki eru föst
(uopsigelige), er fyr greind ráðherrasklpun , er neitar minni upp-
hæð en 100 rdI. móttöku á vöxtu í jarbabökarsjéðinn, næsta óhag-
kvæm. Hvað hina ómyndugu snertir, þá leiðir af þessu, a~ fe þeirra
liggur með öllu arðlaust, eins og fjárhaldsmönnnnum og yfirfjárd~-
endunum eykst vi'b þetta þúngbær ábyrgð af geymslu fjárins. þar
a'b auki vogum ver að fullyrða, a'b hinir ómyndugu mundi, vegna
þess að fjárhaldsmennirnir og yfirfjárrál'lendurnir ekki geta korníð fe
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þeirra á vöxtu, en hljóta að sitja inni með þr.'ð, optsínuis verða fyrir
tjóni, þegar fjárhaldsmennirnir, eða yfirfjámi'ðendurnir, eða bú þeirra
væri gjaldþrota, sem opt getur að borið. H[( tta sú, sem hinum ó-
myndugu el' búin af þessu, mundi þar á móti að öllu leyti hverfa,
ef fe þeirra, þegar það nemur 25 rdI. fyrir hvern einn, eða þar yfir,
gæti orN'ð veitt móttaka á vöxtu í [arðabókarsjöðínn, og er þar með
næg tryggíng unnin fyrir varðveislu þessa fjlír, og þar eð það, SYO

og þær minni upphæðir, sem eptir íramanskrifuðu væri hagkvæmt að
geta sett á rentu fyrir opinberar stofnanir, ei nema neinni Ijarska-
hárrl upphæð í öllu landinu, mundi það ei verða mjög tilfinnanlegt
fyrir ríkissjó'ðinn, að svara leigu af því.

Ver leyfum oss því, að raða hinu helðraða þíngi til, a'ð senda
hans hátign konúngl vorum allraþegnsamlegasta bænarskrá nm:

a'ð það megi allramildilegast verða leyft framvegis, að
veita móttöku :1 leigu í hinn konunglega jarðabökarsjéð ó-
myndllgra fe og opinberra stofnana, er nemur 25 rdl, og
þar yfir.

Reykjavík, híun 8. dag ágústu]. 1857.

E. Ó. Kúld. Þ. Guðmundsson, V. Finsen.
form. og framsögum.

Framsögumaður : Eg vonast, að þetta nefndarálit ge'ðjist þíng-
mönnum, svo eg ekki þurfi a'ð tala því neitt til varnar.

Einginn tók til máls, og sagði þá f01'scti undlrbriníngsumræðu
þessa mals lokið.

Fundi slitið.

12. ág.. - tuttugasti og sjöundí fundur.
Allir á fundi, nema hinn 6. konúngkjörni þingmaður, og þíng-

maður Su'ður-Pfngeyjarsýslu, sem voru sjúkir.
Þíngbók frá 2 síðustu fundum lesin og samþykkt.
Forseti: Þa'ð, sem í dag fyrst kemur til umræðu, er fyrir-

spurn þíngmanns Árnessýslu til konúngsfulltrúans. Þíngma'ður Ár-
nesínga hefir nefnilega skrifað mer þannig hljóðanda brðf':

"Eg hefi or'ðið þess áskynja, að híngað til Reykjavíkurbæjar se
kominn danskur maður, sem eigi að verða her lögregluþjónn fram-
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vegis, og að þeir 2 lögregluþjónar, sem her voru fyrir, skuli þó
víðhaldast, og að ö~rum þeirra muni verða launað úr jafnaðarsjéðí

suðurarntsins. þetta er a~ líkindum byggt á opnu breti 24. nóv.
1856, og se því að álíta það sem kostnað, er leiði af hinni frjálsu
verzlun; en í áminnztu opnu bréf er það skýlaust tekið fram, a~
á'bur en það verði fast ákveðíð, að sú eða sú níðstöfun se nauð-

synleg, skuli það mál verða borið undir nlþíngi, jafnvel þó stjórnin
áskilji ser rétt til, að skera úr því til bráðabyrgba. Eg skil nú ekki,
hvers vegna stjórnin ekki leitabi álits þessa þíngs um fjölgun lög-
regluþjóna her í bænum, og væri mer kært, að f;í upplýsíngu um
það. Eg vil því biðja hinn háttvirta alþíngisforseta, að greiða mðr
formlegan veg til þess, að mega upp bera spurníngu í þá átt fyrir
hinum hæstvirta konúngsfulltrtta.

Reykjavík, 10. ágúst 1857.

Magntts Andresson«.

Eptir brðfl þessu skrifaði eg hinum háttvirta konúngsfullt1'úa
þannig:

))Þíngma~ur Árnesínga hefir ritað mer hjálagt bréf, viðvíkjandi
fyrirspurn, er hann éskaðí að bera upp fyrir hinum -háttvlrta kon-
úngsfulltrúa um það, hvers vegna stjórnin hafi ekki leitað raða-
neytís alþingis, áour en settur var hinn þri'ðji lögregluþjónn í Reykja-
vík.

þar e'O eg se ekki annan formlegan veg til að koma fram þess-
ari fyrirspurn af þíngmannsins hendi, vegna þess ekkert það mál
liggur fyrir, sem þetta geti heyrt undir, en ef herra lwnúngsfull-
trúinn vildi a~ sínu leyti leyfa honum a~ bera hana upp, og tjá
sig viljugan til að svara honum, þá leyfi eg mer her með að spyrja,
hvort nokkuð geti verið þessu til fyrirstilðu,

Me~ svarinu leyfi eg mer að biðja um bréf þíngmannsins aptur.
Reykjavík, 10. ágúst 1857.

J. Sigurðsson«.

Upp á þetta bréf mitt fel{k eg svar frá konúngsfulltl'úa, SYO

hljóðunda :

»Um leið og eg, eptir tilmælum yðar, háttvirti alþíngisforseti)
í heiðruðu bréfl, dagsettu í gær, endursendi yður bréf þínginanns
Árnesínga, leyfi eg mer her með a~ tilkynna yður til:\Uglýsíllgar
fyrir te'Oum alþínglsmanni, að þó eg, eins og eg fyrrum hefi lýst

757



yfir her á þíngí, ekki viðurkenni, að mer liggi nokkur skylda á herð-
um, til að svara sérstaklegum spurníngum, el' ekki víð koma nein-

um þeim málum, er liggja fyrir þínginu til umræðu, vil eg þó í þetta
sinn ekki hafa á móti, að þíngmaðurinn fram beri þá spurníngu, sem
bréf hans umgetur.

Reykjavík ll. ,ígúst 1857.

P. 11lelsteð(l.

Samkvæmt leyfinu í þessu breti konúngsfulltníans hefi eg sett
m.il þetta á dagskrána. Kann ske hinn heiðraði þíngmaður Árnea-
ínga vilji taka til máls.

M. Andresson: Af bréfuni þeim, sem hinn háttvirti forseti hefir
nú lesið, er það ljóst, að eg má fram bera spnrníngu þ,l, er þau
upp á hljóða, fyrir hinn hæstvirta konúngsfuiltrlla, og ætla eg því,
áður en eg fram ber spurnínguna, að skýr., með fáum orðum frá
þeim orsökum, hvers vegna eg fer þessu ,í flot.

Fyrir alþíngi 1855 var lagt konúnglegt frumvarp um það, hvern-
ig greiða skuli kostnað þann, er þarf til a~ framfylgja lögum 15.
apríl 1854 um siglíngar og verzlun á Ísland. þetta frumvarp tók
þfngtð til lögskipaðrar meðferðar, og varð um það töluverður ágrein-
íngur í þínginu, hvaðan s,í kostnaður greiðast skyldi, en svo lauk,
að það var samþykkt með litlum atkvæðamun, nefniI. 10 mót 9,
ao þenna kostnað skyldi greiða af jafnabarsjdðí hvers amts. þann
dag, sem til atkvæða var geíngið um þetta Ul,U, stóo svo á, að eg
var lasinn, eins og fleiri um þann tíma, svo eg gat ekki verið á
þíngi, en hefði eg "erið þar, þá hefði eg fylgt þeim 9, og þá hefðí
það fallið með jöfnum atkvæðum, að þetta skyldi lenda á jafnaðar-
sjóðunum, og með fram þess vegna liggur mer þetta málefni svo
nærri. Hvað sem um þetta er, kom lagaboðið út 24. nóv. 1856.
Að öllum líkindum hefir það ekki borizt híngnó, fyr en með póstskipi,
þegar það kom fr,i Liverpool eptir miðjan vetur, en víst hefir ekki
dregizt leingí, að senda þá bón héðan frá Reykjavík, að fjölgað yrði
lögregluþjónum her, þar maðurinn er mí híngað kominn; eg efast
ekki um það, að þetta se ráðstöfun stjórnarinnar, en hvað þvf hefir
valdið, að hún ekki bar þetta mál undir alþíngi, er mer að öllu
óljóst; naumleiki tímans gat það varla veríð, jafnvel þó eg sjái, að
flest, sem frá stjórninni kom til þessa þíngs, er dagsett 27. og 30.
maí, en þetta þurfti ekki að taka upp langan tíma. Hvernig þíng-
ið hefði litið á þessa nauðsyn Reykjavíkurbæjar. kann eg ekki með
vissu að segja, en svo mikið er þó öllum Ij ést, að ekki hefir, enn
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sem komið er, aukizt her aðsókn af utanríkis verzlunarskipum ; þó
her komi einstöku skip frakknesk, eða hvaðan sem þau eru, þá eru
þau í einhverjum öðrum erindagjörðum, og vi'6 koma ekki frjálsu
verzlunlnní ; eg held því, a'6 hennar vegna mætti komast her af með
2 lögregluþjóna, eins og að undanförnu. 1>a'6kann nú a'6 vera, a'6
stjórnin hafi gjört þessa ráðstöfun til braðabyrgða, og leggi þetta svo
undir álit alþíngis 1859, sem eg efast þó um, þar malíð ekki "ar
borið undir þetta þíng; en þó svo væri, þá mundi samt, eptir því
sem venja er til, að alþíngísmalefnum gángi erlendis, líða 4 ár,
þánga'6 til nuílið væri útkljað, og hinum 3. lögregluþjón á meðan
Iaunað 200 rdl, árlega af amtssjéðnum, sem er því tilfinnanlegra útsvar,
sem nú hlaðast margar þúngar byrðar á þann sjó'6.

Eg vil að svo mæltu leyfa mer, að bera þá spurningu upp
fyrir hinn hæstvirta konúngilfuUt1'Úa:

1. Hvort það er ráðstöfun stjórnarinnar, a'6 lögregluþj6num er mí
fjölga'6 her í Reykjavík, og

2. Hver orsök er til þess, a'6 það mál var ekki borið undir þetta
þíng.
Konúngsfulltrúi: Eg verð fyrst að geta þess, að eg vil svara

fyrirspurn hins heíðraða þingmanns Árnesínga í því formi, sem hún
er borin upp af forseta, nl. "hvers vegna stjórnin hafi ekki leitað
rá'6aneytis alþíngis, á'6ur en settur var hinn þriðjl lögregluþjónn í
Reykjavík' ; þar næst vil eg leiða þíngsíns athuga a'6 því, að eg
hefi aður lýst því yfir her á þínginu, að eg ekki gæti víðurkennt
þíngsins rétt til, a'6 fram bera fyrir konúngsfuUt1'Úa sérstaklegar
fyrirspurnir (lnterpellationer), er ekkert vi'6koma þeim málum, er þíng-
i'6 hefir tekið til umræðu og meðferðar, og ekki heldur skyldu kon-
úngsfulltrúa til, að svara slíkum spurníngum, Ástæ'6urnar fyrir þess-
ari skoðun minni eru að lesa i alþínglstíðlndunum 1855, bls. 270-1,
til hverra eg í þessu tilliti skýrskota. þar af leiðir, a'6 þó eg í
þetta sinn hafi lofað að gefa svar upp á hina framsettu spurníngu,
þá er svar þetta eingan veginn að álíta sem geflð stjórnarinnar vegna,
heldur sem mína eigin persónulega meíníngu, og hún er þá þessi:
a'6 mer þykir líklegt, a'6 stjórnin muni hafa alltíð svo, sem það væri
fyrirfram samþykkt af alþíngl, bæði a'6 hinn 3. lögregluþjónn skyldi
verða settur í Reykjavík, og líka a'6 honum væri launað af amts-
jafnaðarsjóðnum. Í álitsskjali þíngsins til komings um stjórnar-
frumvarp áhrærandi, hvernig greiða skuli kostnað þann, er leiðir
af því, a'6 framfylgja hinni frjálsu verslun eptir lögum 15. apríl.
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1854, er svo að orði kveðið (alþingis tí~. 18ii5, bls. 841): "a~ öðru
leyti vírðlst þessi skoðun - að leggja kostnaðinn á amtsjafnaðar- en
ekki bæjar-sjriðinn - einnig eiga að gilda um hinn þriðja lögreglu-
þjón, sem þegar er ákveðið að setja í Reykjavík vegna frjálsu verzl-
unarinnar, þannig að hann fái laun sín af [afnaðarsjdðí suðuramts-
ins". Með þessu er samstemma bæði allt álitsskjal þingsins og
uppástúngur þess.

Jón Guðmundsson: Vi~vikjandi heimild þeirri, er hinn hæst-
virti konúngsfulltrúi áleit a~ stjórnin hef'ði til þess,a~ gjalda liig-
reglnþjóni í Reykjavík úr jafnaðarsjdðl suðuramtslns, er hann byggði
á því, að þetta virtist r<i~gjört í álitsskjali alþingis 1855, um kostnað
þann, er lei'ðir af hinni frjálsu verslun, þá getur mer ekki virzt bet-
ur, en að stjórnin, ef hún vill binda sig vi~ eitt atríðíð í álitsskjali
þessu, sem þó ekki er niðurlags- eða uppasningu-atríðí, þá verði hún
og, og það miklu fremur, að binda sig Yi~ hina beinu uppástúngu
í sama álitsskjali, sem konúngurinn hefir samþykkt og gjört að lög-
um, um, að ekkert skuli verða fast akvebíð, a~ sú eða sú rá'ðstöfun
se nauðsynleg, fyr en rnalið er bori~ undir alþíngi j þetta er nú orð-
i~ lögákveN~ með opnu befi 24. nóv. 1856, 2. gr., og við þa\) er
raðherrann bundinn, og verður sem aðrir að fara eptir lögunum;
hann gat eptir þessum lagastað að vísu skipað til bnibabyrgba, að
greiða laun lögregluþjónsins af jafnaðarsjéðnum fyrir þetta yfirstand-
anda ár, en hann átti a~ leggja málið undir álit þessa alþíngís, en
þa~ hefir hann nú ekki gjört; sem þingmaður Skapttellínga mótmæli
eg því öldúngis þessari heimildarlausu aðferð rríðhcrrans.

Konúngsfulltrúi: Eg verð stjórnarinnar vegna öldúngis að
mótmæla þVÍ, er hinn heiðraði varaforseti mí sagði.

Forseti: Umræðu þessa máls er þá lokló, og kemur samkvæmt
dagskránni fjárkláðamálið til undirbúníngsumræðu.

Eins og þingmenn vita, fólu þeir mer ii hendur f fyrra dag, að
rita stiptamtmanninum bref; gjörÐi eg það, og hljóðar brefi~ þannig:

"Einn af nefndarmönnum í málinu um fjárklá~ann bar upp í
dag á alþingi, að það mundi vera hagkvæmt, ef herra stiptamrmað-
urinn gæti eða vildi gjöra svo vel, á~ur en umræðurnar um þetta
mál byrja í þinginu, að láta þinginu i te skriflega meiningu sína um,
al'l hve miklu leyti þer, a~ því leyti þer eruð amtmaður i suðurnmt-
inn, mundíð finna yður skylt eður treystast til, al) fram fylgja álykt-
unum þeim, er alþingi tæki í fjárklá\)amálínu, ef þær færi í líka stefnu,
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sem nefnd sú, er sett var í mrílið, hefir tekíð ; og var það jafnframt
talið æskilegt, ef herra stiptamtmanninum þöknaðíst, áður en þer svar-
i~, að gefa nefnd þeirri, sem sett er í þessu máli, tækifæri á, að bera
sig saman um uppástúngur sínar ,"i~ yður, og reyna að koma ser
saman um það vi~ yður, sem framast gæti orðíð til miðlað eða gjört
í þessu efni; var það þar eptir samþykkt af þíngmönnum, að forseti
sendi herra stiptamtmanninum nefndarálitíð í málinu, og feingi um
leið að "ita, hvort yður þöknaðíst að eiga fund víð nefndina áhrær-
andi uppástúngur hennar, og þær míðlanír, sem þar í kynni að mega
gjöra.

Jafnframt og eg þannig her með hefi þá æru, a~ senda herra
stiptamtmanninum te~ nefndarálit með uppástúngum nefndarinnar,
leyfi eg mer að beiðast þess álits yðar og svars, sem þíngið hefir
þannig til mælzt, og jafnframt að mega spyrja, hvort nefndin mætti
eiga von á, að mega eiga samræður við yður um þetta mál, og hve
nær, og leyfi eg mer í því tilliti a~ geta þess, að vegna þíngstarf-
anna og annara orsaka væri það mjög æskilegt, ef þessar samræður
gæti orðið á morgun.

Reykjavík 10. ágúst. 1857.

Jón Sigurðsson".

Upp á bref þetta fekk eg svar frá stíptamnnanní, svo hljöðanda :

"Herra alþíngis-forsetinn hefir í breti 10. þ. m. tjá'b mer, að al-
þíngi~ éskaðí, að eg vildi skriflega tjá því meiníngu mína um, a~
hve miklu leyti eg sem amtmaður í suðurnmtinu mundi finna mer
skylt, eður treystast til, a~ framfylgja ályktunum þeim, er alþíngi
tæki í fjárklá~amálinu, ef þær færi í líka stefnu, og nefnd sú, er
sett var í málið, hefir tekið, og að það jafnframt væri áliti'b æskilegt,
a~ eg, á'bur en eg gæfi svarið, veitti nefndinni kost á, að bera sig
saman "i~ mig um uppástúngur sínar, og hún reyndi að koma ser
saman vi'b mig sem framast gæti orðið til miðlað eða gjört í þessu
efni.

Af uppástúngu minni til alþíngisins af 14. f. m., víðvíkjandi mál-
efni þessu, mun herra forsetinn hafa se~, að myndugleiki minn íþessu
efni er greinilega takmarkaður af breti lögstjórans 30. apr. þ. á.
þannig, að eg se mer ekki fært, a~ framkvæma ályktun þingsins
um þetta efni, ef Mn geingur út fyrir niðurskurð á hinu sýkta fe.
A fundi í gær með alþíngisnefndinni í málinu tjá'bi eg henni þetta,
en til þess, ef mögulegt væri, að fá hana til, að halda uppástúngu
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sinni innan þeirra takmarka, sem gjör()j mer mögulegt að framkvæma
strax ályktun þíngsins, tjáN eg henni einnig, að eg hefði sent þá 3
dýralækna, sern her ern, sinn í hverja sýslu, Hansteen til Árnessýslu,
Finnbogasen til Kjósar og Gullbríngu-, og Jensen til Borgarfjarðar-
sýslu, með skipun til, að taka híð sjúka fe til lælmínga í öllum hrepp-
um þessara sýslna, og feinglð þeim til meðferbar uruburðarbréf til
allra hreppstjóra og hreppanefnda, og er þeim í því skipað, að að-
stoða dýralæknana á allan hátt, fylgja þessurr, hver í sínum hreppi,
,1 þ:í bæi, hvar dýralæknar sjálfir standa fyrir lækníngum, þannig að
meölímír nefndanna sjálfir framkvæma lækníngarathöfnina undir um-
sjón lækuisíns, svo að þeir bæði geti lært að þekkja einkenni sjúk-
dómsins, og meðferð á honum, og svo a'b þeir, þegar læknir fer í
annan hrepp, sjálfir geti haldið áfram lækníngunum á þeim bæjum,
hvar læknirinn ekki hefir komið, SYO a'O lækníngum geti orðíð lokið
fyrir gaungur. því er og ráðstafað, a'O hrepparnir strax útvegi ser
nauðsynleg meðöl, eins og dýralæknir mun einnig hafa með ser nægi-
legt af þeim, til að geta byrjað lækningar á þeim bæjum í hverjum
hrepp, er þeir koma á; þegar að gangnatíma er kornið, mun dýra-
læknum og hreppanefndum verða skipað, að vera til staðar í rétt-
unum, til þess að hafa strángt eptirlit á, að hið sjúka og heil-
brigða fe verbí þar strax aðskilið, og að einúngís hið heilbrigða fe
verði heim rekið, en hið sjúka strax tekið undir lækníngar, að und-
anteknum þeim kindum, sem dýralæknir kynni strax skipa að skera;
a'O viss tími verbí ákveðlnn fyrir lælmínguna, og hið læknaða fe verði
að honum Iiðnum heim rekið, en hinu slátrað. V ær i Þ v í lík r i
aðferð nákvæmlega framfylgt, mætti að öllum líkindum
við því búast, a'O ekki yrbí hætt við frekariÍltbrei'bslll sýkínnar, en
það er alþíngi auðvelt, að sjá um, all henni, erðí framfylgt, með því,
a'O undirbúa lagaboð um nægilega hegníngu fyrir þll, sem í þessu efni
ekki gjöra skyldu sína, eins og fyrir þá, er sýna beinlínis óhlý'bni,
en serstaklega fyrir þá, sem ekki tafarlaust skýra hreppanefndinni
frá því, þegar sýkinnar verður vart á fe þeirra; og þegar tölu hrepps-
nefndarmanna er fjölgað eptir stærð hreppsins, verða nefndirnar sjálf-
sagt færar um að vetrinum, að hafa nauðsynlegt eptirlit á meðferð
fjárins í hreppunum. og að annast um, a'Oskepnur þær, sem sýkjast
kynni, annaðhvort verði strax drepnar, ellegar stranglega aðskildar
frá hinum heilbrigðu, og telmar til Iækníng.rr. Eg áleit, all þetta,
ásamt því, er nefndin hefir uppástúngið um breytingu fjarhúsa, mundi
vera nægilegt, til að út rýma sýkinni, og a'O sjálfsagt ekki geti verið
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nein hætta fyrir útbreiðslu hennar til annara sveita,þegar það enn
fremur er ákveðíð, a~ ekki skuli reka fe til afrétta næsta ár, fyr
en brilð se nákvæmlega at> rannsaka þat> af hreppanefndunnm, og
þannig, a~ einúngis þeim hjörðum veitist at>gángur at> afrðttunum, í
hverjum eingin sýkíng finnst, eða hefir fundizt hinn seinasta mánuð.
Eg leiddi athygli nefndarinnar at> því, at> ef alþíngtð fellist á þess-
ar ráðstafanlr, mundi það traust, er innbyggjendurnir vit> þat> feingi
á þeim, verða hit> kröptugasta meðal til þess, at>þeim yrði nákvæm-
lega fylgt, en ef uppástúnga alþínglslns þar á móti fer harðari r.ið-
stöfunum fram, ser í lagi niðurskurði á heilbrigðu fe, kynni þat>
auðveldlega að koma til leiðar vi7jaleysi hjá bændum eða andstyggð
á lækníngunum, þar et> þat> er eðlilegt, at> þeir ekki vilji eyða bæði
tíma og peníngum til þeirra, þegar fe þeirra, hvort sem er, skal skera
niður ; og ef hinar ítarlegri ráðstafanir, sem þíngíð stíngur upp á,
ekki skyldi öNast konúnglegt samþykki, mundi malefnið met> því-
líkri meðferð komast í mjög óvænlegt horf.

þar e~ nefndin samt ekki að öllu leyti gat fallizt á skoðanir
mínar á málefninu, og aðrar ítarlegri tilraunir til, at> þoka meiníng-
unum hverri nær annari, mistókust, hlýt eg at> láta mer nægja þessa
skýrslu, en vil þó at> endíngu vekja athygli þíngsins á hinni miklu
ábyrgt>, er þat> stofnar ser með því, at> aðhyllast þær skoðanir, sem
ekki verða strax framkvæmdar.

Íslands stíptamthúsí, l2. ágÍIst rser.
J. D. Trampe".

Þíngmenn sjá þannig, hvernig þessu hefir reitt af, og hvert svar
stlptamtmaðurínn hefir gefið.

Let forseti síðan afhenda rnalið framsögumanni, hinum 3. kon-
úngkjörna þíngmanní, og las hann upp álit nefndarinnar, SYO hljóð-
anda:

"Eptir at> konúngsfulltrúinn hafðl lagt fyrir alþíngi "frumvarp
til tilskipunar um ráðstafantr til þess, at> útrýma og varna útbreiðslu
fjárklát>ans, er geisar á Suðurlandi", samið af amtmönnunum fyrir
vestan og norðan, og sömuleíbls uppástúngur stiptamtmannsins í
þessu tilliti, og boðið þínginu, samkvæmt brðfl dómsmálastjórnar-
herrans, frá 30. apríl þ. á., at> taka þetta mál til meðferðar, kaus
þíngit> oss undlrskrifaða í nefnd, til að íhuga á)ninnzt frumvarp og
uppástúngur, og skulum ver nú segja álit vort um málið á þessa
leíð :
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Eins og hinu hefðraða þíngi af 1Íminnztu frumvarpi amtmannanna
og álitsskjali stiptamtmannsins þegar er kunnugt, hefir a~ vísu öll-
um amtmönnunum komið saman í því, að nauðsynlegt væri, a'ð reisa
allar skorður víð því, að fj:írldá'ðasýkin gæti útbreiðzt til hinna ó-
sýktu liðraða landsins, og í því skyni eru verðir Iyrlrsklpabir, til að
verja samgaungum fjárins á afrðttum í sumar, eins og líka stlpt-
amtmaburlnn í sama tilgángi hefir feingi'ð hínga'ð tvo dýralækna frá
Danmörku; þar á mót gátu amtmennirnir ekki orðið á eitt sáttir
nm það, a~ hve miklu leyti nauðsynlegt væri, a~ lóga sau'ðfe í haust
í þeim héruðum, þar sem fjárldáNnn til þessa hefir gjört vart vi~

sig, með því frumvarp amtmannanna fyrir vestan og norðan fer fram
lí, að öllu sauðfé, hellbrlgðu og sjúku, verði strax í haust slátra'ð í
Árness-, GulIbríngu-, Kjósar- og Borgnríjarðarsýslum, en stiptarnt-
maðurinn hefir stúngi'ð upp á, að í þessum sýslum se einúngls skorið

niður allt hið veika og grunaða fe á þann hátt, sem fyrir er skipað
í frumvarpi hinna arntmannanna, en þó bætt við þeirri vara uppá-
stúngu, skyldi a'ðaluppástúnga hans ekki þykja nógu tryggjandi, að
þa'ð verði gjört sýslunefndunum í hinum sýktu héruðum a'ð skyldu,
með rá'ði hreppsnefndanna, a~ ákveða, hvað margt fe hver bóndi
megi halda í samanburði vi~ þa'ð f6'ðurmegn, sem hann hefir, og
fólksfjölda til hir'ðíngar fjárins, svo að meiri hluti fj,írstofnsins, eink-
um þess, sem leitar á afréttinn, verði slátrað.

Þegar nú er lltíð til þeirrar uppástúngu amtmannanna fyrir vest-
an og norðan, er lýtur a'ð almennum niðurskurbi fjárins í Árness-,
GulIbríngu-, Kjósar- og Borgarfjarðarsýslum á í hönd faranda hausti,
þá getur nefndin ekki gefi'ð henni jákvæði sitt, heldur vero ur að vera
á máli stiptamtmannslns í því, að slík ráðstöfun mundi ekki verða
nauðsynleg, ne nægilega tryggjandí, þar það ekki verður líliti'ð á-
relðanlegt, að fjárklá'ðinn Ulll það leyti níðurskurðurínn yr'ði að fara
fram, ekki se;Í öðrum stöðum, en í hinum nefndu sýslum, þrátt fyrir
verðina og þær raðstafanír, sem gjörbar hafa verið, til að varna út-
breiðelu hans í sumar, með því þa\') enn má álítast nokkrum vafa
undirorpíð, af hvaða rótum fjárldáoi þessi se sprottinn, eins og einnig
álit dýralæknanna og lækníngatllraun sú, sem þeir þegar hafa gjört,

bendir tíl þess, a'ð hann verði læknabur , þegar fj1ír~jöldi, heyfaung
og hírðíng fjárins standa í rettu innbyrðis hlutfalli. Her vi\') bætist
þat) mí einnig, a'ð stiptamtmaðurinn hefir á\i;i'ð lítt mögulegt, ef ei
ómögulegt, að framkvæma slíka rá'ðstöfun, senlog styrkist af þeim
bænarskrtím. sem til þfngsíns hafa komið frá fjölda búanda í hinum
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fjársjúku héruðum, er flestar fara fram á, að þar megi verða eptir-
skilinn nokkur fjárstofn, en flestar þær bænarskrár , sem blðja um
algjörlegan niðurskurð , gjöra það a'ð einkaskílyrðí, að áreiðanleg
vissa fáist þegar í haust fyrir þVÍ, að norður- og vesturland se öld-
tingís klabalaust. Aptur á móti getur nefndin ekki aðhyllzt þá aðal-
uppástúngu stíptamtmannsins, einúngis al) skera niður í haust allt
hið veika og grunaða fe, því slík rá'ðstöfun virðíst ekki geta korníð
í veg fyrir framhald og útbreiðslu fjárklá'ðans, með þVÍ veikin getur
kornið upp seinna, og lí þann hátt haldist víb í þVÍ fe, sem ekki er
légað í haust: og yrði þ:í aflei'ðíngin sú, að hann hvorki yrði upp-
rættur í hínum sýktn héruðum, ne heldur komizt hjá vörðum næsta
sumar, ef það reyndist, að þeir í sumar gæti varnað útbreiðslu fjár-
sýkinnar, og mundi framhald slíkra varða bundið ærnum og ókljúf-
anda kostnaði. Til a'ð koma í veg fyrir þetta, hefir stíptamnnabur-
inn a'ð sönnu stringlð upp :1, áo þær hreppsnefndir, sem settar yrði,
ætti að vori komanda eptir ráðstöfun sýslunefndanna ab láta rann-
saka nákvæmlega allt fe í landinu, og að þá skyldi aptnr skera níð-
ur allt híð veika og grunaða fe. En þessi uppástúnga sýnir einmitt,
hversu lítil tryggíng það væri, að fylgja hinni fyr nefndu uppástúngu
um niðurskurð hins veika og grunaða fjár í haust, því eins og sýkt
og grunað fe getur hugsazt að "ori komanda með slíkri tilhögun,
þannig getur það og hugsazt a'b hausti komanda, af því hugmyndin
um hið grunaða fe er óviss og óákve'ðin, og lítt mögulegt, að hafa
gætur á þVÍ, hve nær fjárklá'ðinn kemur upp, af því hann er ómerkj-
anlegur í byrjun sinni, og mundi þá af því leíða, að ekki yrði se'ð
fyrir endann á honum, auk þess, sem niðurskurður að vorinu til er
hið mesta tjón fyrir eigendur fjárins.

Hvað þar á mót varauppástúngu stiptamtmannsins snertir, þá
verbur nefndin a'ð fallast á þá hugmynd, sem liggur til grundvallar
fyrir henni, a'ð svo miklu leyti, sem hún hnígur að því, að varna út-
breiðslu fjárklá'ðans, með því að ákveða, að það verði gjört sýslu-
nefndunum Í hinum sýktu hðruðum að skyldu, með ráM hreppsnefnd-
anna að ákveða, hve margt fe hver bóndi megi halda í samanburði
við það fó'ðurlllegn, sem hann hefir, og fólksfjölda til hirðfngar fjár-
ins, og að því fe verði einkanlega slátrað, sem á afrett leitar. þessa
hugmynd hefir nefndin nákvæmar akvebíð og út fært í þeim uppá-
stúngugreinum, sem hún hefir samið og her með leggur fram fyrir híð
heíðraba þíng ; en að öðru leyti hefir hún lagt frumvarp amtmannanna
fyrir vestan og norðan til grundvallar fyrir uppástúngum sínum, ser
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í lagi hvað form og lögun snertir, og annaðhvort breytt hinum ein-
stöku greinum þess, eða bætt vi~ þa~ nýjulll greinum. Þa~ aðal-
sjónarmið, sem nefndin hefir haft fyrir augum, er ser í lagi það, að
leitast víð að tryggja sem bezt hið almenna með nauðsynlegum tak-
mörkunum og raðstöfunum, og veita hverjum einstökum allt það frelsi
og ívilnun, sem staMzt gæti innan þessara takmarka, og gjöra fram-
kvæmd lækníngatiIraunanna mögulega. þó nefndin þess vegna af
ál'lur töldum orsökum ekki gæti fallizt á almennan niðurskurð alls
sauðfénaðar í haust Í áðnrnefndum sýslum, varð hún þó að grínga
út frá því sem gefnu, að sýkin enn ekki þá ætti ser stað í hinum
ömtunum, sÍzt á sama stigi og í suburamtinu, og álíta meiri líkur
fyrir þVÍ, að henni mundi geta orM\') varnað a~ útbreiðast þangað í
sumar, og þess vegna hlaut hún a~ rá~a til þess, a~ öllu Því fe
yrN lóga\') í opt nefndum sýslum, sem gjöra mætti rá~ fyrir, a~ sýkin
gæti flutzt með til hinna ósýktu héraða að sumri, ef það væri Játið
lifa; eins og IIlÍn líka hefir álitil'l nauðsynlegt, að hvarvetna væri

stofnabar hreppa- og sýslunefndir, ekki einúngis til að sjá nm fram-
kvæmd þessarar ráðstöfunar, heldur og til þess með skoðunargjörð-

um og nákvæmu eptirliti að reisa skorður víð frekari útbreiðslu fjár-
klábans. En þó stefna nefndarinnar í þessu aðalatriði komi heim
víð varauppástúngu stíptamtmannelns, getur hiin þó ekki fallizt á það
atriði í uppástúngu hans, a~ lógun geldfjárins skuli einúngis ná til
þeirra sveita, sem liggja lÍ takmörkum arntanna, bæði af þVÍ, a~ slík
ákvörðun naumast mundi geta gefið næga tryggíngu fyrir því, að
fjallafð úr hinum fjærlendari sveitum rasaðí al'l sumri komanda svo

lángt og víðsvegar, að það þannig kynni að flytja veikina inn í hin
ósýktu héruð, og líka af því, ab þegar lógun fjárins væri al'l eins
fyrirskípuð í einstökum sveitum, mundi ekki verða komizt hjá Því
endurgjaldi, sem stíptamtmaðurínn hefir stúngii) upp á, en sem nefnd-
in ekki ser ser fært ab ákveða hvaðan taka skyldi, Her víð bætist

það nú einnig, að það mundi geta valdið megnum ágreiníngi, við
hvað slíka takmörkun ætti a~ miða. Af þessum ástæðum þótti nefnd-
inni það í alla staðí óhuItast og mest tryggjanda, að öllu geldíð væri
nú þegar í haust lógað í Árness-, Gullbríngu-, Kjósar- og Borgar-
íjarðarsýslum, svo al'l algjörlega yrðí a~ sumri komízt hjá þeim ærna
kostnaði, sem af vörðuni milli aintanna leíðír, og virðlsr nefndinni
ekki geta orl'lil'l talað um eiginlegt endurgjald, þegar þessi regla geing-
ur alstaðar jafnt yfir, nema að svo miklu leyti, sem nefndin sam-
kvæmt frumvarpi smtmannauna hefir stúngíð upp á, að sú skylda
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verði á herðar lögð serhverjum fjáreiganda í hinum ósýktu héruðum,
a~ selja fe til Suðurlands, skyldi þar a~ reka, að almennur niður-
skurður þyrfti her fram a~ fara. þ6 það se auðvitað, að þessi á-
kvörðun um almennan niðurskurð geldfjárins í hinum sýktu héruð-
um hlj6ti a~ verða eigendunum mjög tilfinnanleg og samfara nokkr-
um skaða, er það þó verulegt og míldanda atrlði í þessu efni, að fe'ð
verður í fullkomnum haustholduru, þegar því skal lóga, eins og þetta
líka, í sambandi vi~ aðrar þar að lútandi rá~stafanir, virðist hið
eina ráo til þess, ao eigendurnir sem fyrst geti feínglð nýjan og
heilbrigðan fjárstofn.

Þegar spurt er um, að hvað miklu leyti þíngi'b muni hafa heim-
ild til, að taka þá ákvörðun, sem nefndin þannig hefir stúngið upp
á með tilliti til lógunar hins hellbrigða fjár í hinum sýktu héruð-
um, þá er það nú a~ vísu satt, að sá skilníngur, sem stiptamtma'b-
urinn hefir haft á áður áminnztu brefl d6msmálastjórnarherrans frá
30. apríl þ. á., liggur nær orðunum, en sá, sem hinir amtmennirnir
hafa lagt í það, með því þar einúngis er talað um, "hvort, og að
hvað miklu leyti niðurskurður II hinu sýkta re skuli eiga ser sta~((;
en þó getur nefndin ekki alítlð, a~ frumvarp amtmannanna gángi
út yfir takmörk þess myndugleika, sem þeim með greindu bréfi er
gefinn; því með bréfi þessu er þeim yfir höfuð fali~ á hendur, að
semja frumvarp um hinar ítarlegrl ráðstafanir, sem við þyrfti, til
að hnekkja fjársýkinni, og því lagt á þeirra vald, að til taka og á-
kvarða allt það, sem þeir í þessu tilliti mætti álíta nauðsynlegt. En
hafi amtmennirnir þannig haft heimild til, a~ stínga upp á almenn-
um níðurskurbi alls saubfðnaðar í hinum sýktu héruðum, getur al-
þfngíb því síður átt á hættu, að fara út fyrir þann verkahríng, sem
stjdrnarherrabrðfið hefi tilteklð, þó það stíngi upp á lögun geldfjár-
ins í hinum sýktu héruðum, og takmarki þannig þann almenna níð-
úrskurð, sem amtmennirnir í frumvarpi sínu hafa fari~ fram á.

Hvað þeim kostnaði víðvíkur, sem þeim ráðstöfunum er sam-
fara, er lúta a~ því, að uppræta fjarklaðann, og varna útbreiðslu
hans, þá hefir smtmönnunum korníð saman um, eptir því sem ráða
má af ástæ'bunum fyrir 12. grein frumvarpsins, að hvert amt fyrir sig
skuli bera. þann kostnað, sem lelðlr af þeim raðstdfunum, er gjörð-
ar eru í þessu tilliti í hverju amti fyrir sig, og finnur því ekki nefnd-
in ástæður til, frekar að hreifa víð þessu atriði. þar á móti hefir
nefndin tekið til yfirvegunar þær uppástúngur, sem amtmennirnir í
ástæðunum víð 12. grein frumvarpsins undir nr. 1-4, og stípt-
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amtmaðurinn í álitsskjali undir nr. 1-3 hafa borið undir þíngtð,
og skal nefndin leyfa ser, a'b láta álit sitt um þær í ljósi á þessa leið :

Hvað uppástringu amtmannanna undir nr ..1 snertir, "a'b alþíngi
fyrir sitt leyti leggi samþykkt á þær ráðstafunlr, er amtsyfirvöldin
hafa gjört, til a'b varna útbreiðslu fjlirklú'bans til hinna ösjriku her-
aða landsins", þá skal nefndin geta þess, a~ þ6 það ekki væri nein-
um vafa undirorpið, að alþíngi hafi vald til, þannig ao leggja dóm
á yfirvaldagjörðlr í þessu máli, hefir nefndin þó ekki þær skýrslur
um allar hinar einstöku her ab lútandi raðstafanlr amtsyfírvaldanna,
ab hún geti feíngíð Inllkomið yfirlit yfir þær. Með því líka stipt-
amtmaðurinn ekki hefir farlb þessu sama á flet a~ sínu leyti, virðist
það óákve'ðio, hvort orðatlltækið, amtsyfirviild, nái her til allra arut-
mannanna, eða a'b eins til amtmannanna fyrir vestan og norðan, Ao
ö~ru leyti mun þíngið sjá af uppástúngum og tillögum nefndarinnar,
a~ hún álítur varðhaldið á fjöllunum milli hinna sýktu og ósýktu
hðraba nauðsynlega ráostöfun.

Hvað uppástúnguna nr. 2 snertir, "ao alþíngi yfirvegi og ræði
nákvæmlega þau frumvörp, míbandí til að ú trýma fjárklá~anum, er
stiptamtma'burinn og amtmennirnir eptir undirlagi stjórnarinnar leggja
fyrir þíngíb", þá hefir nú konúngs(ulltrúinn þegar, samkvæmt fyr
nefndu brefi raðherrans, borið þetta mál undir þfngið, og þíngið tek-
i~ það til meðferbar.

Víðvíkjandi uppástúngu frumvarpsins nr. 3, "a'b alþíngi, ef
því vir'bist brá'b nauðsyn til bera, veiti bníbabyrgðaglldí ákvörðunum
þeim, sem það samþykkti, til útrýmíngar fjár.klá~anum, og leiti síð-
an allraþegnsamlegast hans hátignar kemingsíns allrahæsta samþykkis
til þess, a~ ákvarðanir þær, er þínglð hefir fallizt á í þessu efni, fái
fullkomið lagaglldi", -- þá skal nefndin leyfa ser a'b geta þess, að
með því þa~ virðist óumflýjanlega nauðsynlegt, að sem fyrst se farið
a~ undirbúa framkvæmd þeirra raðstafana, sem alþíngíb gjörir í teou
efni, samkvæmt tillögum nefndarinnar, og þa~, yr~i of seint, a~ bíða
með þetta eptir allrahæstri sta'bfestíngu konúngsins sjálfs, sem ekkl
er fyrirsjáanlegt ab geti feingizt, fyr en seint í oktébermánuðl, þá
vill nefndin ráða þínginu til, a'b biðja fulltrúa konúngsins um, sam-
kvæmt opt nefndu stjórnarherra brðfi, að veita þeim ákvörðunum,
sem það samþykkir í þessu máli, lagagildi til bráðabyrgða, uns allra-
hæsta sta'bfestíng getur feingizt, og fela konúngsfulltrúanum a'b senda
þær amtmönnunum til framkvæmdar.

Hvað uppástúngu amtmannanna nr. 4 snertir, þá þykir nefndinni
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a~ svo komnu ekki full nauðsyn bera til, að fallast ii hana. Skyldi

þar ,i mót verða að reka að algjörlegum niðurskurði haustið 1858,
gjörir nefndin rá\') fyrir, að amtsyflrvöldín hlutist til um, a\') ritvega

hj;í stjórninni einhvern styrk handa þeim nauðstöddu, ao minnsta
kostí til br.iðabyrgba, þángub til alþíngi 1S5!) gæfist kostur ;l, að
láta tillögur sínar í tj e um þetta efni.

Hvað þessu næst hinum einstöku uppáeniugum stíptamtmanns-

ins viðvíkur, ÞIÍ hefir hann undir nr. 1 fario því á flot, ilO dýra-
læknar þeir, sem væntanlegir eru, se látnir rannsaka :ísiglwllIulag og
útbreiðslu sýkinnar. Eins og hinu hefðraða þíngi er kunnugt, eru
nú 2 danskir dýralæknar komnir híngað til landsins, og hafa þegar
byrjað lælmíngatilraunir her í nærsveítunum, og eptir þeim fregnurn,
sem menn hafa feinglð af þessum lækníngatilraunum þeirra, og skýrsl-
um þeim, er þeir hafa gefið, verður það að álítast líklegt, ao til-
raunir þeirra geti haft góoan árángur, ser í lagi þegar fenn verbur
fækkað, eins og nefndin hefir sttingíð upp á; en þar eð þetta þó el'
undir því kornið, að þeim gefist nægur tími til, að reyna lækníng-
arnar til hlítar, vill nefndin rlÍoa þínginu til, að fara því ;Í flot, ao
áour nefndir dýralæknar verði látnir dvelja her ao minnsta kosti til
næsta sumars og halda störfum sínum <Í fram undir umsjón og ráð-

stöfun stlptamtmannslns, samkvæmt tillögum þeirra sýslna- og hreppa-
nefnda, er settar verða í hinum Ij.irsjúku héruðum, og a~ þeir einn-
ig fari víðar, og jafnvel inn í hin ömtin, ef þurfa þykir.

Áhrærandi uppástringu stiptamtmannsins undir nr. 2, að niður-
skurður <Í hinu sýkta fe verði fyrir skipaður á framan skrifaðan hátt
mót endurgjaldi til eigendanna, verður nefndin a~ skýrskota til þC5S,
sem her að framan er tilgreint um tillögur hennar í þessu efni.

Loksins skal nefndin geta þess, a~ hún fellst á uppástúngu stipt-
amtmanns ins undir nr. 3, að kostnaður sá, sem leibir af híngaðferð
og herveru dýralæknanna, greiðlet af upphæð þeirri, sem mco ríkis-
tekjulögunum el' veitt til ófyrirsj<ianlegra útgjalda handa ÍSlandi, eða
ef þessari upphæð skyldi vera öðruvísl f<íostafa~ fyrir þetta ár, þá
fyrirfram af rfkissjóðnum móti endurgjaldi af sömu upphæð næsta .ír.

Samkvæmt því, sem þannig er mælt um uppástungur amlmann-
anna í ástæðunum fyrir 12. grein frumvarpsins og stiptamtmannsins
í álitsskjali hans, leyfir nefndin ser, ao rá~a þínginu til, að sam-
þykkja eptirfylgjandi atriði, og bera þau í alitsskjalí sínu til kornings
undir hans allrahæsta samþykki:
1. A~ dýralæknar þeir, sem komnir eru híngað til landsins, verði
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látnir dvelja her að minnsta kosti til næsta sumars, og halda
störfum sínum áfram undir umsjón og ráðstöfun stiptamtmanns-
ins, samkvæmt tillögum þeirra sýslna- og hreppa-nefnda, er sett-
ar verða í hinum fjársjúku héruðum, og a~ þeir einnig fari v{~-
ar, og jafnvel inn í norður- og vestur-amtið, ef þurfa þykir.

2. A~ kostnaður sá, sem leiðir af híngaðferb og hérveru dýralækn-
anna, greiðist af upphæð þeirri, sem met ríkistekjulögunum el'

veitt til ófyrirsjáanlegra útgjalda handa Íslandi, eða ef þessari
upphæð skyldi vera ö~ruyísi rá'ðstafa'ð fyrir þetta ár, þá fyrir-
fram af ríkissjó'ðnum móti endurgjaldi af sömu upphæð næsta ár.

3. A~ þíngi'ð veiti þeim ákvörðunum, sem það samþykkir í þessu
máll, til að varna útbreiðslu fjárklá~ans, lagagildi til bráðábyrgða.

4. A~ þlngíð allraþegnsamlegast leiti hans hátignar komingsíns allra-
hæsta samþykkis til þess, að te~ar akvarðanír fái fullkomíð laga-
gildi.

Alþíngl, 7. dag ágústm. 1857.

R. M. Ólsen. Þ. Guðmundsson. K. Árnason.
E. Ó. Kúld, St. Jónsson. Á. Einarsson.
skrifari nefndarinnar. Jón Guðmundsson.
•J. Sigurðsson: Me~ þeim athuga, a~ mer þykir vanta skýlausa
ákvör'ðun um, að allt sjúkt og grunað fe se niður skorið allt fram
til míðs vetrar, og Iðulegri skoðunargjörð haldið á heílbrígbí fjárins
inn til þess tíma.

P. Petursson,
form. og framsögum.

Fylgiskjal 1.

Bre ytíngarupp ástúng ur
víð

frumvarp eptir amtmennina til tilskipunar til þess, a~ lít rýma og
varna dtbrelðslu fjárklá'ða~s.

§ 1 (sbr. frv. 1. gr.)
Í þeim fjórum sýslum, Árness-, Gullbríngu-, Kjósar, samt Borg-

arfjarðarsýslum skal almennt farga saubfðnabí haustið 1857 með þeim
takmörkunum, sem her eptir segir.

§ 2 (ný gr.).
Serhver biiandí, sem grasnyt hefir, má ~ietja nokkrar ær á vetur,

en þó svo, að einginn má setja á fleiri ær, en hundrað, a'ð meðtöld-
um kúgiIdisám.

§ 3 (ný gr.).
þar á móti skal skera eða lóga öllum geldfénaði og lömbum,

hvort sem sjúkt reynist eða heilbrigt; sömuleíbís dilkám og geldum
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ám, sem á afréttum hafa geingíð, en þ6 má setja á "etur brund-
hrúta þá, er til ánna þurfa, sem og veturgamlar gimbrar innan þeirrar
ærtölu, sem til er tekin í annari grein.

§ 4 (sbr. frum". 4. gr.).
Förgun þess fjár, sem farga á, skal hver maður hafa af lokíb

fyrir 7. desember 1857.
§ 5 (sbr. frum". 2. gr.).

Á hverju því heimili, þar sem fjársýkin gjörN vart víð sig
næstlíðinn vetur eða vor, en ekki hafa verið rifin fjárhúsin í sumar,
samkvæmt reglugjörð stíptamtsins 13. febr. þ. á., skal öll fjárhús
rífa lí hausti komanda, og byggja aptur upp á öðrum stað, háum
og þurrlendum, ný fjárhús, nægileg fyrir ærstofn þann, sem hver bú-
andi má gjöra rá~ fyrir a~ hann megi á setja samkvæmt þessari
tilskipun, og meb þeirri stæra og lagi, sem tilskipunin 2. marz 1776
til tekur.

ViNna úr gömlu fjárhúsunum má brúka í hin nýju, ef þeir eru
svíðnir á~ur, eður bikabír utan.

Hafa skal sérstaklegt tillit til þess, þegar akveðín verður ærtala
sú, er hver má á vetur setja, hve rækilega biiandí hefir, samkvæmt
þessari grein, leyst af hendi rof hinna eldri fjárhúsa, og uppbyggíngu
hinna nýju.

§ 6 (frum". 3. gr.).
Til þess að annast um ásetníngu og lógun fjárins, rof og end-

urbyggíng fjárhúsanna, sem og annað fleira, er her er tekið fram í
1. - 5. gr., skal hver sýslumaður kveðja ser til rá~aneytis og aðstoðar
3 eða 4 hina beztu menn her og hvar úr sýslu sinni.

Hin sama regla gildir og fyrir lögsagnammdæmlð Reykjavík og
bæjarfógetann þar.

§ 7 (sbr. frumv. 3. gr.).
Í hverjum hrepp skal velja hreppanefndir á þann hátt, a~ hrepp-

stj6rinn kveðjí með ser, eptir stærð hreppsins, 2 eða 4 hina beztu
hreppsbændur, og se hreppur mjög stór, svo vatnsföll geti um leingri
tíma hindrað samfundi, þá se hreppsnefndir 2 eða 3, svo til þeirra
se kvaddir, ef þarf, alls 6 menn.

§ 8 (ný grein).
Einginn sýslu- eða hreppsnefndarmaour má skorast undan þeim

starfa án lögmætra forfalla, sem sýsluma'ður þá metur, og skal þegar
kveðja nýjan mann til nefndar, ef eins missir vio úr nefndinni.
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§ 9 (sbr. frUlIIY. 3. gr.)

Ilreppanefudir skulu byrja starfa sinn SV-) fljótt, sem verður, og
þegar innan 6. ok tób ers hafa sent sýslumanuí skýrslu um búnaðar-

og heiruillsastand hvers búanda í hreppnum, samkvæmt þeim eyðu-
blöðum, sem þeim til þessa verða send, og sem nefndin út fyllir.

§ 10 (ný grein).
SÝ::ilumilcurinu skal, undir eins og hann hefir Ieíngið skýrslur

þær frá hreppaneíndum, sem getið er UIIl í 9. grein, kalla samall
sýslunefndina, og skal hiin leggja úrskurð á um það, hversu margar
ær hver btiandí í hverjum hreppi sýslunnar l1Iá á vetur setja innan
þeirrar tölu, sem til er tekin Í annari grein. þennan úrskurð skal
sýslunefndin senda tafarlaust til hlutabeígandí hreppanefnda , SYO að
þær hafi felngið úrskurð sýslunefndarinnar innan 6. névembers.

§ 11 (sbr, frumv. 5. gr.l.
Hreppanefndir sjil um, a~ úrskurðum sýslunefndurinnar yer( i

fullnægt, SyO ao einginn setji meir á, en þar er til tekið, og skulu
þeir tilkynna þetta öllum hreppsbúum með hreppaseðli rétta boði eit>,
a~ við lögðum sektum fyrir boðfall. Óhlýðnist nokkur búandi þVÍ,
sem þannig er ákveðið, skal hreppsnefndin tafarlaust tilkynna það

sýslumanni, en hann hofbar opinbert lögreglumál móti hinum seka, til
öhlýðníssekta eptir málavöxtum og malskostnaðarútlata.

þá dóma sýslumannsins m,í ei áfrýja; malskostnaðlnn 111<1 strax
taka lögtaki, en lagabrotesektímar eptir amtsúrskuröí.

§ 12 (ný grein).
Í seinasta lagi innan viku frá þeim seinasta niðurskurðarfrestl,

sem til er tekinn í 4. grein, skulu hreppanefndirnar hefja rannsóknar-
fero um hreppi nn, til þess að komast að fullri raun um, að hver
búandi hafi hlýtt úrskurði sýslunefndarinnar, halda ranns6kn þessari
áfram tafarlaust, svo henni se lokið og sýslumanni tilkynnt svo fljótt,
sem verba má.

Strax eptir miðjan vetur skulu hreppanefndir aptur fara um
hrepplnn, og eiga þær þá enn að nýju að gánga úr skugga um, að
hvergi se sett 1i fram yfir það, sem ákveðið var, og enn fremur
kynna ser heilbrlgbísastand og hírðfngu fjárins, hvort lækníngatll-
raunir hafa verið víð hafðar, og hver ,írángur af þeim hefir orðið,
og gefi sýslnnefndinni híð fyrsta þar um greinjegar skýrslur. Þriðju
skoðunarferð skulu hreppanefndir gjöra um Jónsmessuleytíb, eða svo
fljótt, sem a-rfe almennt fer úr ullu, og gefa sýslunefndinni þá greiui-
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lega skýrslu um heílbrígðíaastand fjárins og fleira, er þar ao lýtur,

eins og fyr segir Í þessari grein.
§ 13 (ný grein).

Sýslnnefndirnar skulu hafa vskanda auga ;í öllu því, sem að þYÍ
lýtur, al'l lögum þessum verði ttlhlýðilega hlýtt og framfylgt, leiðbeina
hreppanefndunum íöllu, er þurfa þykir, og vera þeim til r,ioaneyti:l,
hve nær sem þær leita þess.

§ 14 (ný grein).
Undir eins og sýslunefndirnar hafa úrskurðað um ásetníng fj;ir-

ins í hverjum hrepp, samkvæmt 10. grein, skal sýslumaður senda
amtmanni greinilega skýrslu þar yfir; svo skal og sýslunefndin senda
nmtmanni skýrslu um afdrifin af mibsvetrar- og vorskoðun hreppa-
nefndanna, [arnsnart sem hver sú skoðun nm sig er af geingin, og
gjöra athugasemdir og uppástúngur um það, sem henni, samkvæmt
skýrslu hreppanefndanna, virðlet þörf á, einkum með tilliti til lækn-
íngatilraunanna, meðalaútvegunar, og fleira.

§ 15.
Sýslumaður skal, þegar vafasamt þykir, leita úrskurðar amt-

manns um það, hvort mál skuli höloa, hvort heldur er gegn einstök-
um búanda, eður hreppsneíndarmönnum, fyrir éhlýðní, mótþróa, eða

iinnur afbrot mót þessum lögum.
§ 16.(ný grein).

Einginn maður í þeim sýslum, sem til eru teknar í fyrstu grein,
má að sumri komanda reka neitt lamb, eba nokkra sauðkind á fjöll,
heldur skal hann halda þeim í búfjárhögum.

§ 17 (ný grein).
Ao vori eða sumri komanda má einginn í fjársjúkum héruðum

fá að, ne flytja þangað neina sauðkind IÍr hinum ósýktu héruðum.
§ 18 (sbr. frumv. 5. gr.).

Hver sá, sem af skeytíngarleysi verður valdur al'l þVÍ, al'l hið
sóttnæma kláðafaraldur flytjist i þau héruð, sem fe almennt er heil-
brigt i, skal sæta, auk skaðabóta, fjársektum frá 1 -15 dala, en
verði nokkur sannur ao því, af ásetningi eða með vilja ao hafa
flutt faraldríð inn Í hinar ósýktu sveitir, varðar það frelsist jóni frá
2 --5 ára.

§ 19 (ný grein).
Hver sá maður i hinum ósýktu hðruðum , sem annaðhvort af

skeytíngarleysí, eða af ásetningi, verður uppvís að því, al'l hafa leynt
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klaðanum á fe því, er hann hefir undir höndum, skal sæta fjársekt-
um frá 5 - 30 dala.

§ 20 (frumv. 11. gr.).
Í öllum öðrum sýslum landsins, en þeim, sem til eru teknar í

fyrstu grein, skal hlutaðelgandi amtmaður nú þegar í haust hlutast
til, a~ settar verði nefndir í hverri sýslu og hverjum hreppi á þann
há tt, sem fyr er sagt í 6. og 7. grein.

§ 21.
Skyldi hins sóttnæma klaðaíaraldurs verða vart á einstökum bæ

í hinum sýslunum, þli skal tafarlaust drepa niður hinar kláðugu
kindur, halda þar öllu fe í straungu varðhaldi og nákvæmri gæzlu,
og verja því samgnungur víð annara fe; komi þ;i í ljós kléðí lÍ fleir-
um kindum að 4 - 6 vikum llðnum, skal allt fe á því heimili nlður
skera, en bæta þá eiganda skaðann af opinberum sjóM, ef hann reyn-
ist övaldur að, ne sannur að skeytíngarleysi.

§ 22.
En verði vart hins skaðvæna fjárklá~a hi:r og hvar í einhverj-

um hreppum þessara sýslna (sbr. 20. gr.), og á fleirum heimilum í
senn, þá skal í hverjum þeim hrepp fram fara almennur niðurskurð-
ur, eða förgun fjárins, með þeim takmörkunum og á þann hátt, sem
segir í 1.-17. grein, ef sýslunefndin kýs heldur þann kost, en al-
gjörlegan niðurskurð, þ6 skal jafnan, ef kostur er á, leita her um
úrskurðar amtmanns. Ef ei er, þegar svo stendur á, af raðínn al-
gjörbur almennur níðurskurður, skal stránga vöktun á því hafa, að
það fe, sem lifir, nái ei samgaungum vi~ heilbrigt fe.

§ 23.
VerM sú raun lÍ að hausti komanda, ab fjárklá~asýkin ekki se

almennt upprætt í sýslum þeim, sem til eru teknar í fyrstu grein,
eða öðrum þeim héruðum suðuramtsíns, þar sem sýkin þá hefir al-
mennt gjört vart víð sig, skal almennur niðurskurður fram fara og
honum lokið fyrir jólaföstu, þó með því skilyrði, a~ sýkin hafi þá
ekki útbreiozt um fleiri héruð, eða víðsvegar í norður-, austur- og
vesturamtinu.

Hin sama regla skal gilda í öllum héruðum í te~um ömtum,
þar sem kláðasýkin hefir útbreíðzt (áþekkt því sem rá~gjört er í 21.
gr.), en ekki verið upp rætt.

Í hverju því héraði, sem almennur níðurskurður verður að hausti
samkvæmt akvörðunum í þessari grein, skal öll fjárhús rífa, og byggja
þau aptur upp ao vori 1859 á öðrum stað,
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§ 24.
Ef sýkin þar á móti er u!lP rætt a~ hausti 1858 í öllum sýsl-

um suðuramtsíns, nema Skaptafellssýslunum, þá eru öll hin héruð
amtslns laus víð þær lagaskyldur, sem tilteknar eru í 23. grein. En
reynist sýkin út breidd í annari hverri þeirri sýslu, eða báðum, þá
skal þar fyrir hi~ næsta ár fara a~ öllu eptir þeim reglum, sem segir
í 1. -17. grein her a~ framan. Verðí fjárkláMnn ekki upprættur í
annari hverri þeirri sýslu haustið 1859, skal þar framfara almennur
niðurskurður eptir 21. grein.

§ 25.
Ef nokkurt fe úr ósýktum héruðum kemur inn í hín sýktu héruð,

skal Því þar lóga, og alls ei á vetur setja.
§ 26 (frumv. 6. gr.),

Skyldi svo fara, að almennur níðurskurbur yrM a~ eiga Ser sta~
á Suðurlandi samkvæmt 23. grein, skal serhver fjáreigandi maður í
þeim sýslum og byggðarlögum, hvar allmennur niðurskurður, eða með
þeim takmörkunum, sem segir í 21. grein, ekki hefir átt ser stað,
skyldur til, eptir tiltölu til fjáreignar sinnar, voríð 1859 að selja svo
míkíð af ám með lömbum að vorlagi, að hver búandi í þeim sýslum,
hvar algjör~ur niðurskurður hefir fram farið, geti feíngíð helmíng
þeirrar ærtölu, sem hann 1856 hefir tali'b fram til landbúskapar-
töflunnar, og skulu yfirvöld annast um útbýtíngu fjárins eptir þessu
hlutfalli.

§ 27 (7. gr. frumv.).
Ærnar skulu látnar af hendi í fullgildu standi, og borgist eptir

verðlagsskrá þeirri, er ræður frli mlbju maímanaðar 1859 til jafn-
leíngdar 1860 í þeim sýslum, hvaðan ærnar eru.

§ 28 (8. gr. frumv.).
Amtmenn ákvebl eptir landbúskapartöflunni úr hverju amtí,

hvað margt fe hverri sýslu ber a~ selja, en sýslunefnd í hverri sýslu,
hvað margt kemur á hvern hrepp, og hreppsnefnd í hverjum hrepp,
hvað hverjum fjáreiganda ber skylda til ab selja. Skal það með
miðsvetrarpöstum tilkynnt stiptamtmanni, hvað margt fe fáist í hverju
byggðarlagt fyrir sig, svo hann geti til tekið, hvert hver sveit eigi
a~ leita fjárkaupanna. Ef það vlrðíst óvinnanda, að reka fe úr hin-
um fjarlægustu sýslum til Suðurlands, skulu þær nálægari sýslur leggja
því fleiri ær til, en se aptnr það, sem þær láta í te fram yfir rétt-
ar tiltölur, endnrgoldlð frá þeim fjarlægari sýslum. Kostnaðurinn
til þessa fjárflutníngs greiðist úr hlutaðeiganda amts jafna~arsjó'ði.

775



3 2H (9. gr. frumv.).
Til fjárkaupa komi Sunnlendíngar um jénsmessuleyti 1859, og

skal hrcppstjóri í hverjum hrepp með helztu mönnum hreppsins vera
þeim hjálplegur í því, að ná saman hinu lofaða fe,

§ 30 .
.\.lIar sektir eptir þessum lögum gánga í sveitarsjóð .

..\stæður

yib breytíngnruppástringur nefndarinnar.
Vil) 1. gr.

Þessí grein kemur í staðinn fyrir frumvarpsins fyrstu grein.
Við 2. gr.

þessi grein er ný. Nefndin áleit réttara, að hafa þá ærtölu til-
tekna, er mest mætti setja :i vetur, heldur en öldúngis óáheðna;
al) sönnu er nefndunum falið á hendur, að gjöra innbyröls jöfnuð í
þessu tilliti milli hinna einstöku brienda í hverjum hrepp og sýslu,
en bæði þeim til leiðbeiníngar og til enn meiri tryggíngar fyrir á-
setníngunni, hefir nefndinni þétt réttast, eins og áður er sagt, að
hafa þessa ákveðnu ærtölu, með því hún líka hlýtur al) viroast nægi-

legur fjárstofn fyrir hvern blíanda mann, eins og líka gjöra nui ráð
fyrir, að þeir, sem ætti fleiri ær í hinum fj;írsjúlm hðruðum, helzt
mundu lóga þeim kl.íðaveiku, og þannig eínkls í missa, þó ærtalan
mínnkuðl. Með þessu móti gæti og þeim fátækari oroið hægra fyrir,
ao fá ser ær til .ísetníngar, innan þeirra af s:{sluncfndinni ák\"C~nu
takmarka.

Við 3. gr.

[iessl grein er ný. Um lógun geldfjarins er talað áður í nefnd-
arálitluu.

Vib 4. gr. (sem og er frumv. 4. gr.).
7. desemb. þ. tÍ. er tiltekinn sem hinn seinasti sknrðartímí, af því

þ.í er ærfé, auk heldur geldfe og lömb, búlð að taka haustbata ; og
auk þess, a~ þannig sparast eigendum hey og frekari hlrðíng fjárins,
lJótti þal) æskilegt, að hreppsnefndirnar gæti af lokið þeirri í 12. gr.
fyrirskipuðu rannséknarferb, ,1l)ur en dagnr CI' stytztur. Aptur þótt!
ekki ráðlegt, að gefa styttri frest vegna þess fj.írfjölda, sem farga
þarf.

Vil) 5. gr. (sem er frumv. 2. gr.).
þessi grein er að mestu leyti löguð eptir vísbendíngu þeirri,

sem dýralæknarnir hafa gefll) nefndinni, um nauðsynlegt rof á fjárhús-
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UlJUIll og hreinsun þeirra, og þótti nefndinni þetta atríði svo mikil-

vægt, að henni fannst astæða til, að hafa serlegt tillit til þess, þegar
ákveðin yrði ærtala sú, er hver mætti á vetur setja, hversu rækilega
þVÍ væri fram fylgt. A~ öðru leyti ætlast nefndin til, a~ þíngið láti
prenta nægilega stórt npplag af þeim greinum tilskíp. 2. marz 1776,
sem hljóða um fjárhúsabyggfugarnnr,

Vi~ 6. gr. og 7. gr. (sbr, frumv. 3. gr.).
Í frumvarpinu er sagt svo fyrir, að amtmaður skuli kjósa 2 eða

4 menn í hverri sýslu hlutabelganda sýsluyflrvaldl til rabnneytls" og
aðstoðar. En nefndinni þykir það réttara, að sýslumaður til taki
þessa menn sjálfur, bæði til hægðarauka, og vegna nákvæmari þekk-
íngar hans :í sýslubtium, og vildi nefndin, að þessir menn væri ekki
færri en 3, og teknir ekki allir á sama stað, heldur her og þar úr
sýslunni, svo þeir gæti verið ástandi hreppanna sem kunnugastír, og
getur þetta ekki verið neinum serlegum erfiðleikum bundið, þar sem
ætlazt er til, að sýslunefndin hafi svo sjaldan fund með ser.

Eptir sömu reglu þótti nefndinni bezt hlýða, a~ hreppstjórinn
kveddi lIle~ ser 2 eða 4 beztu hreppsbændur, eptir stærð hreppsins,
en akvörðunín um 2 eða fleiri hreppsnefndir í sama hreppi hefir til-
lit til þess erfiðleika, sem fundarhaldi nefndanna gæti orsakazt,
bæði af stærð hreppsins, vatnsföllum og ö~ru fleiru.

Vi~ 8. gr.
þetta er ný grein.

Við 9. gr. (sbr. frumv, 3. gr.).
Nefndin ætlast til, að þingið láti prenta vissa tölu af þeim eyðu-

blöðum, sem gjört er rá~ fyrir a~ hreppsnefndunum verði feingin til
iitfyllíngar, eptir því formi, sem nefndin her með leggur fram fyrir
þíngíð. Af því réttir í haust fara svo snemma fram her í suður-

amtinu, taldi nefndin það víst, a~ hreppsnefndirnar innan 6. októbers
gæti verið búnar að senda hlutaðeigandi sýslumönnum skýrslur um
búnaðar- og heimllls.istnnd hvers brianda.

Við 10. gr.
þetta er ný grein. Nefndinni þótti í alla staði réttara, að láta

úrskurðarvaldið um ásetníngu og niðurskurð vera í höndum sýslu-
nefndanna, heldur eu hreppanefndanna, ser í lagi vegua þess, a~ þeg-
ar hinar fyrtöldu hafa fyrir ser skýrslur IÍr allri sýslunni, geta þær
gjört réttari jöfnuð milli hinna einstöku hreppa, og þ,i einnig milli

hinna einstöku búenda.
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Vi~ 11. gr. (sbr. Irumv, 5. gr.),
Nefndin hefir fylgt þeirri sömu reglu og Irumvarpið í því, að

ákveba, að þau mál, er hö~u~ yrði fyrir óhlý~ni víð hreppanefnd-

irnar, skyldi höfðast sem opinber lögreglumál móti hinum seku.

vu 12. gr.
þetta er ný grein. þessi grein hljóðar um þær rannsóknarferðir

hreppanefndanna, er nauðsynlegar þóttu, ekki einúngls til a~ gánga
úr skugga um, hvort nokkurstaðar hefði verið sett á fram yfir hið
ákveðna, heldur einnig til a~ kynna ser heilbrlgðisastand og hírðíngu
fjárins yfir höfuð, og hvaða ;ír;íngur lækníngatilraunir hafa borið á
hverjum stað,

vn 13., 14. og 15. gr.
þetta eru nýjar greinir. þessar greinir hljóða um starfa sýslu-

nefndanna, og þótti þa~ tilhly"bilegt, a~ sýslu menn sendi amtmönn-

um skýrslur bæði um ásetníngn fjárins í hverjum hreppi, um ástand
þess og lækníngatilraunir, svo hann gæti feingið yfirlit yfir þær gjörðu
níbstafanír, framkvæmd þeirra, og hetíbrlgðlsastand fj,írins í öllu amt-
inu, og gæti í vafasömum tilfellum lagt rirskurð á, hvort höfða skyldi

mál fyrir óhlý~ni, mótþróa, eður afbrot gegn þessum lögum.
vu 16. gr.

þetta er ný grein.

væ 17. gr.
þetta er ný grein. Með þessari ákvör~nn er það ekki meint,

ilO ei megi fá kindur til skurðar úr hinum ó3ýktu héruðum.
vn 18. gr. (sbr. frv. 5. gr.).

Nefndinni vlrðist ástæða til, a'b setja niður þá hegningu, sem
frumvarpið hefir til tekið fyrir þá, sem af skeytíngarleysi flytja kláða-
íaraldríð inn í þau heru'b, sem fe almennt er heilbrigt í, vegna þess
a~ fjárkláNnn í byrjun sinni er svo ómerkjaulegur. A'b öðru leyti
þótti ekki ástæba til, a~ ákve'ba hegníngu fyrir tilraun til þeirra af-
brota, sem þessi grein hljóðar um, þar eð slík tilraun er vítaverð
eptir löggjöfinni.

vn 19. gr.
þetta er ný grein.

Vi~ 20. gr. (sbr. frv. 11. gr.).
þessi grein skýrir frá, hvernig nefndir skuli setja nú þegar í

haust í öllum öðrum sýslum landsins, en þeim, sem til em teknar
í 1. gr.
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vm 21. og 22. gr. (sem eru nýjar gr.).
Þa~ áleit nefndin bæðí riHt og nauðsynlegt, a~ bæta eiganda

skaðann af opinberum sjóðí, ef kláðínn kæmi upp á einhverjum ein-
stökum bæ í hinum ósýktu sýslum, svo þar þyrfti a~ skera fe~ níð-
ur, þegar þetta ekki væri af völdum ne skeytingarleysi eigandans.
En skyldi kláðínn þar ,i mót koma upp á fleiri heimilum her og þar
í einhverjum hreppum þessara sýslna, fellur þetta endurgjald burtu,
eins og í hinum sýktu héruðum suðuramtsins, en það verður að láta
það vera komið undir úrskurði sýslunefndarinnar, ef ekki næst til
amtmanns, hvort þar skuli fram fara algjörlegur eða takmarkaður
níðurskurður , þVÍ þetta hlyti að miklu leyti að vera korníð undir
kríngumatæðunum.

Vi~ 23. og 24. gr.
þessar greinir skýra frá, hvernig a~ skuli fara a~ hausti kom-

anda, skyldi fjársýkin þá ekki verða upprætt í þeim héruðum, hvar
hún til þessa tíma hefir gjört vart vm sig, og áleit nefndin algjör-
legan niðurskurð þá óumflýjanlegan í þessum hðrubum ; þó varð það
a~ vera skilyrðið, að sýkin hefðí ekki útbreíðzt í hinum ömtunum;
þvi skyldi svo fara, verður ekki búizt vi~ heilbrigðum fjárstofni þa~-
an, sem þó er tilgángur hins algjörlega nlðurskurðar. Vegna þess,
hvernig tilhagar Í Skaptafellssýslunum, varð nefndin að álíta, að öll
hin önnur héruð suðuramtslns væri laus víð nlðurskurðarskyldu haustið
1858, ef fjárkláNnn þá væri upprættur úr þeim, þó hann enn kynni
a~ vera eptir öupprættur í Skaptafellssýslu.

vrs 25. gr.
þetta er ný grein.

Vi~ 26., 27., 28., 29. gr.
Sjá astæðumar fyrir frumvarpsins 6., 7., 8. og 9. gr.
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Framsögumaður (P. Petursson),' Eg finn einga ástæðu til, að

fara mörgum orðum um nefndarálit þetta, en eg vona, að þíngmenn
játi, að verk það, er nefndin hafði á hendi, eigi var vandalítið,
Skoðanir manna Í máli þessu eru svo ólíkar, að heita má þær fari
hver í sína áttina; sumir eru með amtmiinnunum ti algjðrðum nið-
úrskurði, aörír vilja ekki snerta neina heilbrigða kind, fremur en
hver elgandi vill. Nefndin hefir nú reynt að fara meðalveginn milli
beggja þessara skoðana, og hefir hún viljað reyna, aú g.ínga út frá
því sjénarmiði, ao tryggja hið almenna sem mest, án þess þó aú ganga
hverjum einstökum of nærri. Þíngio dæmir nú um, hvernig nefnd-
inni hefir tekizt þetta, en hvernig sem dómur manna verour um það,
vona eg að allir verði mer samdóma Í því, aú nauðsynlegt sé, að
þínglð ræði mál þetta með allri þeirri stillíngu og óhlutdrægni, sem
þíngi þessu annars er svo eiginleg og ómissandi, ef mál þetta á að
bera heíllavænlegan ávöxt.

þar el'l það er auðheyrt af bréfi því, er forseti las upp, frá stipt-
amtmaunínum, a'O hann eigi treystist til, að framkvæma breytíngar-
uppastúngu nefndarinnar undir 3. gr., þó þfngíð fellist íÍ hana, þá

skal eg leyfa mer, ao askilja nefndinni rett til, að gjöra þær breyt-
íngar við 3. gr., er henni þætti \io þurfa, til þess, ef mögulegt væri,
ao miðla málum.

G. Brandsson,' þal'l er ekki að orsakalausu, þó menn álíti mál
þetta örðugt og flókið, því það er aldrei hlaupið a\') þVÍ, ao koma
saman mörgum ólíkum meiníngum , enda finnst mér ekki heldur

nefndinni hafa tekizt þetta. Grundvöllur sá, er nefndin hefir byggt

á, er óeNilegur, hvort heldur menn líta á gömul lög eða ný, því í
tilskipuninni af 12. maí 1772 var ekki skipaour niðurskurður, nema
á sýktu fe, og í bréfinu frá lögstjórnarherranum er eínúngis gjört

ráo fyrir, hvort, og ab hve miklu leyti skuli skera niður hið sjúka
fe, en ekki með einu orði minnzt á, að snerta hið heilbrigða. Hjá
öllum þjóðum, er siðaðar "ilja heita, er það eitthvert hm mesta aðal-
atriði laganna, ekki al'l skerða eignarrétt manna, og ætla eg þetta
se einnig tekið fram í grundvallarlögum Dana, þar sem svo segir:
;,eignamHturinn er fríðhelgur ; einginn er skyldur ab láta af hendi
eign sína, nema almenntngs velferð heimti, og þ,i einúngis móti fullri
borgun"; en eg ætla þó, að nefndin her vilji skerða eignarréttinn.
Frumvarp amtmannanna í vestur- og norður-umdæminu geingur að
vísu leingra, en nefndin, þar sem þeir fara fram á almennan niður-
skurð, og einnig vírbist mer stíptamtmaðurínn fara nokkuð lángt líka,
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þar sem hann ekki einúngis vill láta skera sjúkt fe, heldur einnig
grunað; Því að það gæti rekið lángt, ef menn ætti að skera allt
það fe, er menn gæti haft grunsamt af kláðasýkinní ; enda þótt nú
nefndin hafi dreglð nokkuð úr þessu, verð eg þ6 að biðja hana, að
skýra mer nokkuð betur breytíugaruppáetringur sínar víð frumvarp
amtmannanna. þao er þá fyrst, hvað 3. gr. snertir, að eg vildi leyfa
mer a~ spyrja, hvaða tryggíng hún muni veita, þar sem ekkert er
feingizt um, hvort ærnar megi vera veikar, eða ekki, og sama er um
hrútana að segja. Eg veit vel, a~ menn munu segja, að dýralækn-
arnir muni verja slíku; en láti þeir nú líka skera nlðnr, eins og
sagt er, a~ þeir hafi rá~gjört um fe það, sem mjög væri sjúkt, þá
er eg nú hræddur um, a~ fe~ fari að fækka; enda er mer það öld-
úngis óvíst, hvort fe af afréttum mnni vera meir kláðasjúkt , en fe
það, sem hefir verið heima í sveitum, og þætti mer jafnvel líklegra,
að fe~ væri því heilbrigðara, þess frjálsar sem það hefði gelngið,
því sóttnæmi klaðaus, eins og hverrar annarar næmrar sýk], hlýtur
að aukast víð samnúníng fjárins, og á það heima um ærnar, sem
opt eru reknar saman í þettum hópum, og rajélkaðar í kvíum, mrí
ske ekki ætíð sem bezt rúmgóðum eða hreinum. Hvað 5. gr.
snertir, þá get eg nú ekki skllið, til hvers það væri, ao rífa niður
fjárhúsin, þar sem þó ekki er loku fyrir þa:' skotlð, samkvæmt 3.
gr., a~ menn geti sett á kláðakíndur, og ab menn þá þannig verði
a~ láta þær inn í nýju fjárhúsin. þá er Ii. gr., og get eg ekki
skilið í, hvernig sýslumaðurinn á a~ geta haft mikið gagn af mönn-
um þeim, er hann kveður ser til raðaneytls og aðstoðar her og hvar
úr sýslunni. Eg vil taka til dæmis, að sýslumaðurinn her í sýslu
tllkveddi 3 menn, einn upp á Kjalarnesi, annan í Krfsuvík, og hinn
þríðja á Suðumesjum, og held eg það liggi í augum uppi, ab ef
nauðsyn bæri til, að þeir fljótt kæmi saman til rábagerðar, mundi
það ekki vera alls kostar hægt, og væri þá kann ske einasta ráM~, að
gefa þeim öllum jaínmíkið vald, svo menn, hvað þetta mál snertir,
feingi eina 4 sýslumenn í hverja sýslu, og væri þó samt ekki ómögu-
legt, að þeir ekki allir yrði á eitt sáttir, eíngu ao síður, en menn
hérna um daginn sögðu um amtmennina. í 8. greininni þykir mer það
merkilegt, ao sýslumaðurinn á að vega, eins og á reislu, forföll sýslu-
og hreppsnefndarmanna; finnst mer einginn síður til þess fallinn, en
sýslumaðurinn ; og vildi eg heldur kjósa hreppstjörann til þess. Ekki
5e eg, hvað menn græða við 9. greinina, þó hreppanefndirnar nú
færi að telja upp býli, nöfn búenda, fólkstölu, heyafla a~ málfaðma-

782



tali (sem eg held nú fæstir þekki, nema þeir feingi ser Búalög eða
reikníngsbók varaforseta), o. s. frv., eins og rá~ er fyrir gjört á
eyðublöðum þeim, er nefndin vill innleiða, Eg get ekki se~, hvað
sýslumahrinn getur grætt á skýrslum þessum, fyrir utan það, a~
hreppanefndinni er ómögulegt a~ vita innan 6. októbers, hversu margir
fara til sjór6~ra, eða hversu margir kynni að deyja, eða á annan
máta gjörast éverkfærír, og svo er einnig með heyjaásetnínguna, að
ekki er gott að vita, hvernig vetra muni, eða hvort útigángur, þar
sem hann er, muni heppnast, og margt fleira mætti til dæmis taka
þessu viðvfkjandí. Víð 10. gr. vil eg geta þess, að mer ekki skilst,
hvernig sýslunefndin, þó nú sýslumaður ætti hægt með, að kalla
hana saman, gæti lagt úrskurð á um það , hversu margar ær hver
búandi í hverjum hreppi sýslunnar má lí vetur setja. Eins og
eg hefi áÐur sagt, álít eg sýslunefndina þýMngarlausa, og yrði þá
sýslumaður að gjöra það einn, og er þá ekki fyrir öðru að sjá, en
að hann einúngis feingi vald til, að samþykkja það , er hrepps-
nefndin segði, því ómögulegt er að búast víð, að hann beri jafnt
skynbragð á hagi manna og kríngumstæður í allri sýslunni, eins og
hreppanefndirnar í hverjum hrepp. þ6 að í 11. gr. se gjört rá~ fyrir,
að hreppanefndirnar eigi að sjá um, að einginn setji meira á, en til-
tekið er, þá efast eg um, að þeim væri mögulegt, að fullnægja þessu,
jafnvel þó þær væri á sífelldum ferðalögum fram og aptur um hrepp-
inn, því ekki er altend sagt, að allt fe~ se heima, og ekki fást á-
vallt svo glöggir menn á mark, að þeir svona í svipinn þekki þau
öll, og þannig viti, hvað hverjum búanda tilheyrir af fenu, sem gjöra
má ráð fyrir að opt yrði úti á vfðavangi. Hvað 12. gr. snertir, þá
eru sömu annmarkarnir á nýju rannsókninni, sem þar er stúngi~ upp
á, eins og þeir, er eg tók fram við 11. gr., að örðugt mun vera, a~
komast fyrir allt. Hvað 14. gr. snertir, held eg að skýrslurnar, er
samkvæmt henni eiga a~ sendast arntmanni, yrðí til lítils annars, en
auka fyrirhöfn og skriptir. Eg hefi ekki getað skllíð, hvað nefnd-
inni hefir getað gelngið til, eins og hún í 17. gr. gjörir, að vilja
banna mönnum í hinum fjársjúku héruðum, að fá að eða flytja þáng-
að kindur úr hinum 6sýktu héruðum. þa~ skyldi þá hafa verið það,
að nefndin hefbl óttazt, að fe~ mundi strjúka til átthaga sinna, og
þannig, ef það væri orðið sjúkt, flytja með ser sjúkleikann þaðan,
En gæti menn haldíð Iðnu, og á mörgum stöðum er það auðvelt,
væri :ístæ~a þessi horfin. Í 21. gr. er gjört rá~ fyrir, að ef klá~a-
faraldrið gjörN vart \'i~ sig lÍ einstökum bæ í hinum sýslunum, þá
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skuli þar tafarlaust drepa niður hinar klaöugu kindurnar, en þ,i skuli
eigandinn fá skaða sinn bættan af opinberum sjóM; en yiG ltel'!!:t
fyrir sunnan eigum a'll skera niður ,
fe, heldur einnig allt vort geldfe,

ekki eimíngis hio sjúb
hvort sem sjúlet er, e'lla

ei, án nokkurra skaöabéta. Eg get ekki neitað , a'll mer sýn-
ist þetta næsta merkilegt. Hvað 25. gr. snertir, þá get eg haldið
mer til þess, er eg sagN um 17. gr. - 26. p'cinin fer í líka stefnu
og amtmennirnir fyrir norður - og vesturan.tínu. Eins og það er
skerðing eignarréttarins, að skera niður fso, þó ósjúkt se, 11\ ort eig-
andinn vill, eður ekki, eins er hitt skerbíng eignarréttarins, a'll skipa

manni, ekki einúngis a'll selja eign sína, heldur einnig hitt, fyrir
hvaða verð hann skuli selja hana. Eg leyfi mer því að skora á
hina háttvirtu nefnd, all hún gefi mer frekari npplýsfngar viövíkjandl
þessum uppustúngum sínum, því f;ÍÍ eg þær ekki, verð eg all lýti<l.
því yfir, a'll eg er mjög svo óána'gcur mco nefndarálitlð.

ll. Jú'. Friðriksson: þar er þ,í vandamúl þetta kornið fyrir
þfngið, og þall er sannarlega vandam.il, og eitthvert hill mesta vanda-
mál, sem fyrir þetta þíng hefir verið lagt. Ekki 8'0 vegna þess,
a'll örbugra se í sjálfu ser a'll niða fram úr því, en hitt er það, all
það á a'll finna þau do, er fylgja nuí nú þegar, og sem stjórnin
muni aðhyllast á eptir, og verði eigi þau do fundin, er stjórnin all-
hylli st , verbur rnalíð all bíða næsta þfngs. Undir máli þessu er,
ef til vill, velferð landsins komin, og vildi eg því óska þeirrar mælsku,
all eg gæti leitt þíngi'll :i hina réttu leið og sannfært þao Ilm, all
nefndin ekki hefir fundið þau r.ið, er "io þurfa. Eg vil spyrja: hvaða
vald hefir alþfnglð til, a'll löggilda annall eins, og breytíngaruppa-
stúngur nefndarinnar, eins og 3. nlðurlagsatríbíð í nefndarálitinu fer
fram á'? rát!lerrabrefio segir með berum orðum, að ræða skuli um,
hvort og ;1'1l hve miklu leyti niðurskurður eigi fram a'll fara á hinu
sýhta fe, og höfðu því amtmennirnir ekkert vvald til, all stínga upp
á, að einnig híð heilbrigða skyldi skerast niður, og alþíngi getur
heldur ekki Iaríð fram á neitt, sem er fyrir utan þetta, því ekki get-
ur alþíngi sjálft samþykkt sínar eigin uppástungur, eða gefi'll þeim
lagagildi, og amtmennirnir geta því a'll eins fi.lllzt á, all framkva-ma
ályktanir þíngslns, ab þær ekki gángi út fyrir bréf stjórnnrherrans,
en þa'O gjöra þær; því bréf þetta talar ekkert um skurð á heilbrigðu
fe, enda hefir stíptamtmaðurinn lýst því yfir, að hann ekki treystist
til, a'll framkvæma ályktanir þíngsins í stefnu þá, er nefndin hefir
farið, og verbur því framkvæmd þessa máls a:) bíða, þangað til sam-
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þykki stjórnarinnar fæst, og er málinu þannig skotið lí frest, þ:inga'b
til einhvern tíma í haust, a~ samþykki þetta fæst, annablivort meo
péstskípi eða á einhvern annan hatt. Ef alþíngi fellst ,í nefndar-
álitið, þá leggur þínglb þær tálmanir í veg fyrir tilraunir þær, er
stlptaiutrnaðurínn þegar hefir gjört til a~ útrýma klaðarnun, all öll
líkindi ern til, að tilraunir þessar með öllu 6nýtist; því þegar þjóð-
in ser, a~ alþíngi hefir stúngið upp á því, að niður se skorið allt
geldfð, jafnvel þó heilbrigt se, geta menn varla búizt við, all nokkur
maður muni fara að kosta upp á lækníngar. Á hinn bóginn get eg
eigi seo, að nokkur líkindi se til, að stjdrnln muni fallast eða geta
fallizt á uppástúngur nefndarinnar, því uppástúngur þessar g.inga
leingra, en stjórnin, samkvæmt rábberrabrefínu, hefir til ætlazt, og
sjálf stúngíb upp á, og einnig leingra, en tilskipun af 12. maí 1772.
Uppastiingur nefndarinnar skerða eignarréttínn, og það að 6þörfll og
gegn öllum lögum; her er cingin almenníngsheill, sem ritkrefur þessi
lög, því einginn getur sagt, að skepna sri, sem nú er heilbrigð, gjöri
skaða að ári, og getur því einginn byggt á þessum grundvelli, því
að einginn hefir rett til, að taka eign annars manns, og eyða henni
af þeim rökum, a~ vel geti svo farið, að hún gjöri tjón. því að
eins verour eígnarrðtturinn skertur, að vissa se fyrir því, a\) svo llluni
fara, og menn geta ekki búizt víð, a~ nokkur stjórn geti fallizt ii
skerömgu eignarrettaríns, nema þessi vissa se feingin. Hvort sem eg
skoða ráðhen-abréflð, tilskipun af 12. maí 1772, eða lög þau, sem
út hafa komið í Danmörku um Iíkt efni, get eg ekki álitill neina von
til, a~ stjórnin fallist á uppasningu nefndarinnar. Mer hefir einatt
verið slett því í nasir her á þíngi, að mér ekki væri sárt um skild-
ínginn, hafi jeg stringib upp á, a~ verja nokkrum hundruðum ríkis-
dala til einhvers þarflegs fyrirtækis, en það lítur svo út, all nefndin
heldur ekki kynoki ser vm kostnaðinn, þar sem hún vill láta drepa
niður 40-50,000 fjár, því að það mun her um bil vera tala geld-
fjárins hér á Suburlandi ; í Árnessýslu einni voru í vor rúmar 26,000.
Nefndin getur þó varla áliti~ fe þetta einkísvírði, enda getur hver mað-
ur seo, að arðurinn af fe þessu um heilt ár er ekki lítill, því að það
er víst, að eg legg ekki of mikið í, þótt eg telji ull hverrar kindar
1 rdl., og að geldkindin þreskíst um ário, svo sem svaraði öðrum
ríkisdalnum. Ef halda ætti fram stefnu nefndarinnar, held eg væri
hægt, a~ finna anna", eins gott aðhald, og það, sem nefndin stíngur
upp á; eg held, að eins gó~ vörn móti fjárkl,íðanum gæti feingizt
með lækníngatllraununi eptir skynsamlegum reglum. Nefndin játar, að
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skurðurinn mundi vera -eigendum fjárins tílflnnanlegur skaði, en þó
vill hún ekki tiltaka neinar skaðabætur handa þeim, og hefir þó
nefndin fundið, að ef ræki að niburekurbí annarstaðar á landinu,
yrðí a'O bæta eigendunum þar skaða sinn. Hinn heíðrabí þíngmaður
Gullbríngusýslu hefir sýnt fram á galla þri, er uppustungur nefndar-
innar hafa; eg skal nú reyna að byggja aptur upp í þau skörð, er
hann hefir í riflð, og skal eg leyfa mer, að bera fram nokkrar upp-
ástúngur, sem eg vona að veröí eins hægar til framkvæmdanna, og
heílladrjúgar, eins og uppástúngur nefndarinnar. Eg get stuttlega
sagt frá aðalundirstöbunní fyrir þeim; eg ge.ng út frá því, að eign-
arréttur hvers manns eigi a'O vera friðhelgur. Eg skal nú leyfa mer
að lesa upp uppastúngur þessar, sem eg veit a'O stíptamtmaðurlnn
muni þegar samþykkja og framfylgja, og sem eg vona að stjórnin
fallist á, og sem eg held að þjóðin muni vera ánægð með ; þær
hljóða þannig:

1. gr.
Til þess il'Ovarna og út rýma fjárklá'Oanum, skal fylgja reglum

þeim um niðurskurð og lækníngar Ii klaðsjúku saubfé i haust og
"etur, sem fyrir eru skipaðar í lögum þessum.

2. gr.
þao fe, sem reynist klá'Osjúkt ab afloknum fjallgaungum í haust,

skal þegar aðskílíð frá ósjúku fe, og annaðhvort skorio eða læknað
að fullu innan næstu veturnótta.

3. gr.
Á öllum þeim bæjum, sem fjárkláðinn gjörðí vart víð sig næst-

liðinn vetur eða "vor, og fjárhús eigi hafa verið rofin í sumar, skal
þegar annaðhvort rífa þau að öllu, eða að minnsta kosti þakið af
þeim, og hreinsa þau eptir fyrirmælum reglugjörðar stiptamtmanns-
ins 13. febr. þ. á., og se hinir gömlu víðir þeirra aptur hafðir í
hin nýgjörðu hús, þá skal fara með þá, eins og fyrir er mælt í á-
minnztri reglugjörð. Hin nýju fjárhús skulu vera svo haganleg og
rúmgó'O, ab nægileg se fyrir það fe, sem hver búandi ætlar a'O setja
á næsta vetur, og skal um stærð húsanna einkum farið a'O fyrir-
mælum tilsk. 2. marz 1776.

4. gr.
Til a'O annast um aðskilnað hins sýkta fjllr frá hinu heil-

brígða, og niðurskurð þess, rof og endurbyggingu húsanna, o. s. frv.,
skal nefnd manna sett í hverjum hrepp; skulu í henni vera 3, 5, 7
eða 9 menn, allt eptir stærð hreppanna og ljorum astæðum, og skulu
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nefndarmenn kosnir af öllum búendum hreppsins. Fund til þessara
kosninga ákveða hreppstjórar, hver í sinni sveit, og stýra þeim, en
eigi má þá sjálfa kjósa. þessum kosníngum skal aflokið, áÐur en
fjallgaungur og fjárrettir fara fram í haust. Einginn má skorast und-
an slíkri kosningu án gildra orsaka, sem hreppstjórar mel) hinum
nefndarmönnum meti. Ef nokkurs nefndarmanns missir víð á ein-
hvern hátt, skal þegar kjósa annan í hans stað, lí sama hátt og áð-
ur er sagt.

5. gr.
Auk starfa þess, sem hreppsnefndum er ætlaður samkvæmt 4.

gr., skulu þær hafa nákvæmt eptirlit á heyjabyrgðurn og asetníng
fóÐurfenaÐar hreppsbænda, gæzlu og hlrðíngu eauðfjarins, og leið-
beina mönnum í þessu með góðum ráðum.

6. gr.
Þegar aÐ liðnum næstu veturnóttum skulu hreppanefndirnar

hefja rannsókn um hellbrígðlsástand sauðfjáríns, og skulu þær upp
frá því rannsaka allt sauðfé, hver í sínum hrepp, að minnsta kosti
einu sinni í hverjum manuðí, þangað til sauðfénaður almennt fer úr
ullu á næstkomanda vori,

7. gr.
Skyldi kláðsýkin gjöra vart víð sig eptir næstu veturnætur,

skal þegar aðgreina hinar sjúku kindur frá hinum heilbrígðu, en
treysti hreppsnefndin eigi eiganda til, að halda hinu sýkta fe út af
fyrir sig og hirða það og lækna, er henni frjálst, aÐ hita skera sauð-
kindur þær, er þannig sýkjast, og se þeim skurði áfram haldið allt
fram til nýárs. Ef vart skyldi enn verða sýkinnar eptir þann tíma
á nokkurri sauðkind, skal hana tafarlaust aÐskilja frá hinum ósjúku,
og hafa víð hana lækníngatilraunir eptir læknareglum þeim, sem þegar
eru gefnar, eða her eptir verða gefnar um meðferð sýkinnar; en
þaÐ er hverjum í sjálfsvald sett, hvort hann heldur vill skera kind-
ur þær, er þannig sýkjast, eða hafa "ið áminnztar lækníngatilraunir

8. gr.
Hver búandi er skyldur að segja hreppsnefnd þegar til, er hann

verður var víð kláða á fe sínu. En leyni hann klaðanum, skal hann
sekjast um 1 -10 rdI. eptir málavöxtum, er sýslumaður meti.

9. gr.
Ef klaðsýkí verbur svo megn á sauðfé einhvers búanda eptir

nyar, að hreppsnefndinni og dýralæknum þykir nauðsyn til bera, að
hann skeri niður sauðfénað sinn, annaðhvort allan eða að nokkru
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leyti, og hefir hann þó eigi sett meiri fenaði, en hreppsnefnd áleit
hæfilegt, þli skal bæta honum skaðann eptir mati hreppsnefndarinnar
úr jafnaðarsjóði amtsins.

10. gr.
Nú hefir einhver búandi sett meiri fenað á, en hreppsnefnd á-

leit hæfilegt eða vanrækt önnur rái'! hreppsnefndarinnar, 1. a. rn, um
byggíngu og rækslusemi fjárhúsanna og góða hirðingu sauðfjarins, og
sýkist sauðfðnnður hans, en hann hefir eigi ástæður til að hirða hann
og lækna, þá skal hreppsnefnd taka sauðfénað hans og lækna, ef því
verður við komið, að öllu leyti á hans' kostnað, eða skera að öðrum
kosti, og skal honum það að eingu bæta.

ll. gr.
Að næstkomanda vori má einginn búandi reka fe sitt til afrétta,

nema hreppsnefndin áður hafi skoðað það, 0:1; lýst því yfir, að það
alls eingan kláðavott hefbi, ne heldur hefbí haft hinn síðasta mánuð,
áður en það er rekið.

12. gr.
Reki nokkur búandi fe sitt til afréttar, er hreppsnefnd eigi hefir

skoðað lÍður og álitið að öllu heilbrigt (sjá ll. gr.), skal hann sekt-
ast um 5 rd. - 30 rdl. eptir málavöxtum.

la'. gr.
Hreppsnefndirnar skulu hver í sínum hrepp gefa hreppstjórum

nákvæmar skýrslur um heilbrígbíeastand fjárins einu sinni á mán-
uði hverjum, en hreppstjórar skulu senda skýrslur þessar sýslumönn-
um, og sýslumenn amtmönnum.

14. gr.
Verði nokkur uppvís að því, að hafa af skeytingarleysi eða á-

setníngi verið þess valdandi, að sýkin hafi borizt á annara fe, t, a.
m. vm samgaungur, skal hreppsnefndin tafarlaust tilkynna það hrepp-
stjóra, og hann aptur sýslumanni, og skal hinn seki sæta fjárútlátum
eptir málavöxtum frá 5-100 rdl., og geti hann eigi goldið sektina,
skal hann afplána hana með líkamlegri refsíngu.

15. gr.
Hreppsnefndir geta feingíð þóknun fyrir starfa sinn úr jafnaðar-

sjóðum amtanna ; skal hreppstjóri stínga upp á því, hversu mikla
þóknun nefndin í hans hrepp skuli fá eptir ástæðum, og senda sýslu-
manni, en sýslumaður sendir uppastúngurnar með áliti sínu amtmanni
til úrskurðar.
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Ili. gr.
Hreppstjórar skulu hafa vakanda auga á, að hreppsnefndirnar

gæti skyldu sinnar eptir því, sem fyrir er mælt í lögum þessum;
þyki einhver hreppsnefnd, eða einhver nefndarmaður, skeytíngarlaus
í þessu efni, skulu hreppstjórar tafarlaust skýra sýslumannl frá, er
þá ásamt 2 valinkunnum mönnum, er hann þar til kýs, rannsakar
málið og ákveður sektir eptir malavöxtum frá 5 - 30 rdl.

17. gr.
Sýslumenn skulu og hafa vakanda auga á, að öllum ákvörðun-

um lagaboðs þessa se nákvæmlega hlýtt og fram fylgt, og leiðbeina
hreppsnefndum og styrkja þær í öllu því, sem þeim með lögum
þessum er á herbar lagt.

18. gr.
Stíptarntmaður skal sjá um, að prentaður verði, svo fljótt sem

or~i~ getur, greinilegur lelðarvíslr til að þekkja kláðann og alla
lækníngameðferð á honum, og skal senda hann öllum hreppsnefnd-
um; sem Ilm er getíð í 4. gr.

19. gr.
Allar sektir, er ákveðnar eru í lögum þessum, skulu falla í

sveítarsjéð.

Þa~ er mín sannfæríng, að þetta se sá eini vegur til, a'O fá
samþykki stjórnarinnar, því hún getur ekki fallizt á það, sem skerðir
eignarréttinn að óþörfu. þa'O getur vel verið, a~ uppástúngum þess-
um se ábótavant, bæði hvað formið snertir, og, ef til vill, í ein-
hverju öðru, sem eg þó vona se einúngis smávegis, en þetta mætti
laga í hendi ser; en því lýsi eg yfir, a~ fallist þíngíb ekki á aðal-
atriðin í uppástúngum mínum, þá mun eg nota mer rett þann, er
alþíngistilskipunin í 61. gr. gefur þíngmönnum, a'ð koma fram með
minna hluta uppástúngur til stjórnarinnar.

Framsiiqumaðua: : þa'ð er ekki tilgángur minn, að reyna til,
a'O verja nefndaráliti'ð, og allrasíst að verja það með oddi og egg.
Hinn heíðraðí þingmaður Gullbríngusýslu fann svo margt og míklð
að nefndarálitinu, að eg varla man af því fjór'Oa partinn; honum
þótti grundvöllur sá, er nefndin hafði byggt á, óeðlilegur, og áleit,
að hann skerti eignarrétt manna meir en tllskíp. 12. maí 1772, og
skýrskotaði til hinna dönsku grundvallarlaga, hvar bannað á að vera,
a'O sner,ta eign annara, nema því a~ eins, að ahnenníngsheill út-
heimti, og þó komi full borgun í staðinn. Eg Ii ekki gott með að svara
þessu, því hann hefir hvorki sýnt eða sannað, að raðstafanir þær, er
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nefndin hefir stringlð upp á, væri ónauðsynlegur til að tryggja al-
menníngsvelferð, og þetta er einmitt skllyrðið; eg skal láta ósagt,
hvaða rett menn hafa til að skýrskota til dönsku grundvallarlaganna
her. þar sem bæði þessi þíngrnaður og varaþingmaður Reykjavíkur-
bæjar hafa vitnað í tilsk. af 12. maí 1772, þá skal eg leyfa mer að
geta þess, að það er aðgætanda, að þá var ekki spursmalíð um, hvort
skera skyldi niður heilbrigt fe eða ekki, því þá var það áliti\) SYO,

að allt fe væri sjúkt í víssum héruðum og sýslum. Hinn heiðraði
þingmaður Gullbríngusýslu mælti á móti svo ab segja hverri einstakri
grein í nppástúngum nefndarinnar, og skal eg ekki svara honum orði
til orðs, en einúngis leyfa mer að drepa á fátt eitt, er mer enn er
í minni af ræðu hans. Hvað 3. gr. nefndarinnar viðvíkur, þá gekk
nefndin út frá því sem gefnu, að lækna mætti klabann , þegar tala
fjárins samsvaraði heybyrgburu og hírðíngu þeirri, er veita mætti
fénu, og áleit því nefndin, að nauðsyn bæri til, ekki einúngis að
skera hið sjúka, heldur einnig nokkuð ar hinu hellbrlgba, svo ekki
yrðl of margt eptir, því með öðru móti sá nefndin einga tryggíngu
fyrir, a\) menn ekki setti of miklð á, og þar með trufluðu læknínga-
tilraunirnar. Hann gat ekki skillð, til hver ..; 'læri a\) rífa niður gömlu
fj;irhú~in og byggja upp ný, meðan ekki enn væri búið að útrýma
fjárklá\)anum algjörlega, en mer virðist þetta allt eins nauðsynlegt
fyrir því, einkum vegna læknínganna, því t.l þeirra þurfa fjárhús,
og þarf að að skiljahi\) sjúka frá hinu heílbrlgða. Hann áleit
sýslunefndlrnar óþarfar, ef ekki ómögulegar, einkum vegna vand-
kvæða á því, a\) þær gæti komið saman, en þíngnefndin hefir sýnt
fram á það, a\) sjaldan þyrfti þær a\) koma saman, og ekki nema
í einstöku tilfellum, og gæti nefndarmenn að öðru leyti skrifazt á.
Dæmi það, er hann tók her úr sýslu, átti elrki heldur víð, því þíng-
nefndin hefir ekki ætlazt til, að menn væri teknlr í nefnd þessa frá
yztu takmörkum sýslunnar, heldur eimÍngis her og hvar úr sýslunnl,
SYO í henni sæti menn úr fleiri en einum hrepp. Við 9. greinina
þótti honum einkum tíminn, sem tiltekinn er, nl. 6. októb., óhæfi-
legur, því bæði gæti menn dái\) og vetrarfar væri óvíst, en það mun
verða bágt að ákveða vissan tíma, ef hann ætti að binda vii) það,
að einginn deyi; eg treysti mer ekki til þess, Þa\) var varla von,
að hann þekkti sýslunefndirnar, þar sem hann. ekki heIt hreppanefnd-
irnar svo kunnugur, aa þær þekkti Iandrýmí búenda í hreppunum
eða mörk þeirra, og se svo ástatt her á Suðurlandí, er honum í sann-
leika verkun; hann áleit, ao skýrslumar til amtmannanna væri til
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einkis annars, en auka umsténg og skríptír, en skýrslurnar til amt-

mannsins eru til þess, a~ hann fái fullkomið yfirlit yfir læknatilraun-
irnar og heílbrlgðls.ístand fjárins, sem nauðsynlegt væri, al) honum
væri kunnugt, einkum ef ab því ræki, a~ einhver breytti móti hin-
um Iyrlrskípuðu reglum, svo sektir lægi víð , sem amtmaðurinn í
vissu tilliti yrði að ákveða. A~ sinni man eg nú ekki meira rir

ræðu hins hefðraða þíngmanns úr Gullbringusýslu, en allt miðaði
það í sömu stefnu, nl. að rífa nlður, en ekki byggja upp aptur, og
á hinn heíðraðí þingmaður Reykjavíkurbæjar þakkir skilið fyrir það,
ab hann þó ekki vildi fleygja málinu svona frá ser, án þess það
væri rætt til lykta, en vildi setja annað í staðinn. Eg hefi nú ekki
í svo fljótum hasti getað átta~ mig í uppástúngum hans svo vel, að
eg geti sagt, að eg hafi nokkra sannfæríngu um þær. Mer virtist
hann einkanlega vera fastur á því, að hvorki amtmennirnir né þíngíð
hefði vald á, að fara leingra, en rriðherrabréflð af 30. apríl 1857
virðist a~ heimila, nl. níburskurð á hinu veika fe. Eg get ekki verið
á sömu meiníngu, því amtuiðnnunum var falið á hendur yfir höfuð
að taka rábstafaulr, til að út rýma fjárkl<í~anuJ1J, og stjórnarherrann
talar um, að til að fyrirskipa niðurskurð á hinu sjúka fe, þyki ser
ekkt brýn nauðsyn að svo stöddu (for Tiden) (H. Kr. Friðriksson:
í raðherrabréfinu er eínúngls talað um sj líkt fe). Já! af þYÍ að
eptir þeirri fyrirspurn, sem gjör'b var til raðherrans, gat hann ekki
faríð leingra. Mer virtist hinn sami heiðraði þíngmaðnr álíta, að
amtmennirnir ætti að leggja samþykki sitt á gjörðir þíngsins, en það
get eg ekki áliti~, því eg se ekkert þar að lútanda skilyrði í rá~-
herrabrðfinu ; þar stendur einúngis, a~ ályktanir þíngsins, byggðar á
frumvarpi amtmannanna, geti orðið að braðabyrgðalögum, og álít
eg því, a~ amtmennirnir eigi að framkvæma ályktanir þær, sem
þíngi~ fellst á, og konúngsfulltrúi samþykkír ; hitt er annað mál, að
ákjósanlegt væri, að stiptamtmaðurínn, undir hverjum íramkvæmdin
í þessu máli mest el' komin, væri þínginu samdóma, en nú er kornið
frá honum beinlínis svar í gagnstæða átt þVÍ, sem nefndin hefir farið,
og verð eg þVÍ að áskilja nefndinni rett til, a~ haga öðruvísi uppá-
stúngum þeim, sem mest koma í b.ígu vio mciníngu stiptamtrnanns-
ins, ef nefndin álítur ser það mögulegt. Nngma~nrinn vildi halda
aðskildu hinu sjúka og heilbrigða fe, en eg er hræddur um, að ekki
yrði hægt, a'ð láta lækníngar fram fara, þegar fjöldinn væri saman
kominn, má ske fleiri hundruð ; hann vildi, að læknað væri, eða þ.i
skori~ niður innan næstu veturnötta, en lækningarnar gæti má ske
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verit vel it veg komnar, þó eigi se þær fullkomnabar. Eg er mikið
hræddur um, að æði-mikið þætti komið ii jafnaðarsjóðlnn, þegar úr
honum ætti að taka, ekki elruingls skaðabætur handa þeim, er skorið
væri niður fyrir, heldur einnig laun handa nefndum þeim, er settar
væri. þtÍ að sektir væri lagðar við að reka sjúkt fe á fjall, þií er
eg hræddur um, að örðugt yrði að sanna, hvort fe'O hefði verið sjúkt
eða eigi, áður en það var rekið, enda er sk.iblnn meiri en sektum
nemur; það skal einginn vera viljugri en eg, til að taka skynsam-
legum astæðum í 111 ,í Ii þessu, en eg get þó érndgulega yfirgefið grund-
vallarreglu nefndarinnar, a'O tryggja hið almenna; en allt, hvað getur
samrýmzt með þessari grundvallarreglu, og miðar til þess, að hver
einstakur maður verði sem léttast úti, mun nefndin og eg fúslega
fallast á. Eg skal að endíngu leyfa mer að geta þess, að þar sem
hinn heiðraði þfngmaður Reykjavíkurbæjar gjörðí ráð fyrir, að feð,
er ætti að skera niður, væri 40 - 50 þúsundir, þá virðist mer skað-
inn ekki stór, þar í hinum sömu héruðum búa 15,000 manns, og
yrði þá elmingis 3 kindur ætlaðar hverjum manni.

Forseti: Állur en leingra er Iarið fram í þetta mál, og allra
helzt áour en þíngið kemur til að taka nokkra alyktan í því, þykir
mel' nauðsynlegt, að afgjörð se sú formspurning um tölulíð 3., sem
her hefir komill til umtals, um það atriði, hv ort þfngíð geti veitt á-
kvörðununi sínum lagagildi til braðabyrgða. það er nú mín mein-
íng, að það geti ekki veitt sínum eigin akvörðunuru lagagildi þetta.
ÞíngHJ getur, eptir mínum skllníngí, annaðhvort fallizt <Í nmtmanna-
frumvarpið óbreytt, og þá gæti það frumvarp fulngíð lagagildi sem
bníðabyrgðalög ; eða þíngið gæti stúngíð upp <Í breytingum eða öðr-

um ályktunum, og ef amtmennirnir vildi samþykkja það, þ.í gæti
það ii þann hátt einnig orðið bniðabyrgðalög. Eptir mínu áliti verða
nefnilega amtmennirnlr her í líkrí stöðu, til að mynda eins og kon-
úngur, að samþykk! þeirra og samþykki þíngs: ns verður að vera sam-
fara, til þess að frumvarp tillaga um þetta geti feingið braöabyrgða-
gildi; en það væri án efa æskilegt að vita, hversu hinn háttvirti
lwnúngsfulltrúi lítur á þetta efni, eða hvort hann sem komíngsfull-
trúi þykist hafa vald til, að veita samþykki til þess, að frumvarp
þíngsins fái braðabyrgðagíldi.

J{onúngsfulltrlti: Eg verð að vera samdóma hinum háttvirta
forseta í flestu því, er hann nú sagði, og eg held, að álit hans fari
uær hinni réttu meíníngu stj örnarherrabréfsins, heldur en nefnd-

arinnar, þar sem svo kveður að orði í alltsskjall hennar, þó það eigi

792



se tekíð upp í uppástúnguatriðin : "þá vill nefndin ráoa þínginu til,
samkvæmt optnefndu stjérnarherrabréfl, 110 biðja fulltrúa konúngsins
um, ao veita þeim ákvörðunum, sem það samþykkir í þessu máli, laga-
gildi til br.iðabyrgða, uns allrahæsta staðfestíng getur feingizt, og fela
konúngsfulltrúanum að senda þær amtmönnunum til framkvæmdar";
þ,'í það er þíngíð en ekki konúngsfulltl'úinn, sem eptir stjórnarherra-
bréfinu átti að veita ályktunum alþíngis bníðabyrgðagfldi. Skyldi þíngið

koma til þeirrar niðurstöðu, að veita ályktunum sínum í þessu máli
brababyrgðagildí, þá se eg ekki annað réttar« form þar til, en ilO þíng-
io útgefi sína ályktun, og láti hana undirskrifa ar forseta sínUIII, má
ske líka varaforseta, og skrifurum þíngsins. Nokkuð öðru máli gegnir
þab, ef eitthvert af landsins amtsyfirvöldum skyldi neita því, ao fram-
fylgja þíngsíns ákvörðunum. Ao öðru leyti get eg ekki öldúngls fallizt

lÍ það, sem hinn háttvirti forseti sagði, að skildaginn fyrir því, að
velta mætti bníbabyrgðaglldí ályktunum þíngslns, væri sá, að þíngio
fellbt á amtmannafrumvarplð óbreytt. Eg held þvert lÍ móti, að þíngio
bæði hafi haft rett til að gjöra breytíngar í amtmannafrumvarpinu,
og eins til al; veita ályktunum sínum bníðabyrgðaglldl allt fyrir það.

Forseti: Hinn háttvirti konúngsfulltníi hefir nú sýnt það, sem
mig líka grun aði, að uppastungan í nefndarálltinu, tölulíður 3., væri
ekki formleg; eg ætla og, að það se auodNo af brðfl lögstjórnar-
herrans 30. apríl þ. á. til allra amtmanna á Íslandi, að þessi uppá-
stúnga geti ómögulega staðlzt, því all þar segir, að konúngsfulltrú-
inn eigi að leggja það frumvarp, sem amtmennirnir búa til, fyrir
þíng, og SYO, ef alþíng fellst á þetta [rumoarp, getur þao öðlazt
lagagildi til braðabyrgða, ef það virðíst naubsynlegt ; eins verour að
vera á hinn bóginn, ef alþíng fellst ekki ,i frumvarp amtmanna, en
kemur með nýtt frumvarp, þá verða amtmennirnir ab samþykkja það,
eður þeir af þeim, sem eiga ao sjá um, að því verði framfylgt, til
þess þao geti orðið ao lögum, að minnsta kosti þangað til staðfest-
íng konúngsins fæst. þetta er og í sjálfu ser eðlilegt og samkvæmt
reglum þeim, sem gilda um löggjöf og lagasetníng. Eg vil því leyfa
mer að að spyrja hinn háttvirta konúngsfulltrúa, ef hann þykist
ekki geta stallfest frumvarp þmgsins upp lÍ sitt eindæmi sem kon-
úngsfulltrúi, hvort hann þá ekki sem amtmaður ásamt stlptarnt-
manninum þykist hafa myndugleika til, að staðfesta það sem braða-
byrgbalög, sem þíngtð kynni að samþykkja, ef amtmennírnir að öðru
leyti fellist á það.

Konúngsfulltrúi: Eg skal bæta Því yio þao, er eg áoan sagði,
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a~ ef þíngíð ekki getur korníð ser saman víð stíptamtmannlnn um það,

að hann framfylgi þess ályktunum, álít eg það níðlegast og tiltæki-
legast, a'ð bíða eptir samþykki komingsins.

E. 6. Kúld: Í tilefni af því, er hinn hæstvirti konúngsfulltrúi
sagði, skal eg leyfa mer að geta þess, a'ð nefndin í handriti sínu
hafði dregtð lít orðln frá: "þá vill nefndin", og til endans,
svo a~ þetta hefir misprentazt. Hvað snertir nefndarálitsins bls. 7.
nr. 3, verður að virða nefndinni það til verkunar, því a'ð þa~ er
tekib IÍr frumvarpi nmtmannanna. Viðvfkjandi stjérnarherrabréfinu
og formspursmállnu hefi eg haft aðra skoðun, en forseti og konúngs-
[ulltrtii, en fyrst þeir hafa skýrt frá meiníngunni í stjórnarherra-
bréfinu, skal eg ekki orðlelngja þetta meir; eg er ekki heldur staðinn
upp til þess, a'O mæla nefndinni mikla bót, því eg mun ekki vera
fær að bæta um það, sem hinn h.íttvirtl [ramsiiqumaöur segir; eg
skal ekki heldur hrinda móthárum þeim, sem fram hafa korníð móti
nefndinni með nokkru kappi, því a'ð eg vildi helzt, að allt kapp væri
Iangt burtu í máli þessu, því svo þykir mer það mikilsvert, a'ð eg
hygg það lítheimti af oss öllum, a'ð ver me~, mesta athygli og ró-
semi ræðum þa~; en af því hinn heiðraðl þíngma'ður Gullbríngu-
sýslu beiddi um upplýsíngar víðvíkjandi nokkrum greinum í nefnd-
nruppdstúngunum, sem hinn háttvirti framsögumaður al'! sönnu tók
fram, þ.i skal eg reyna til al'! svara honum a'1I því leyti, sem fram-
sögvmw'ur ekki gjiir~,i þar, orbl til orðs, j:>ar sem hann þá ekki
hélt, a~ nefndin hefN ástæ'Ou til að halda, a~ hrútar þeir, er menn
kynni að setja :i, væri klaðalausír, þ,i ætla eg þó, að nefndin hafi
fulla ástæðu til að halda það, því það er bóndans eigið gagn, a~
þeir se klaðalausir, en skaði hans, ef þeir hafa klaðann ; víðvíkjandi
5. gr. um a'ð rífa niður fj .írhrieín, skal eg geta þess, að nefndin
hefir npplýsíngar fni kunnuguni mönnum, sem "it hafa á, a~ fJ<ír-
Inisum og fj.írhirðíngu er her á Sn'ðurlandi miður hagað, en haga.

skyldi, og sjálfur eg þekki svo mikið til Suðurlands, einkum her :i
nesjunum, að eg þori óhætt að segja, ali það, er menn her kalla
fjárhús, megi alls ekki fjiírhús heita. Hvað snertir 8. gr., að hrepp-
stjórinn fremur en sýslumaður meti forföll nefndarmanna, þá gjörir
þessi breytíng í sjálfu ser líti~ til, og skal eg því ekki fást um hana,
því síður, sem hann ekki hefir áskillð ser breytíngaratkvæðl þessu
víðvíkjandí ; hann fann það eitt að skýrsluforminu, að það væri ó-
mögulegt að "ita á þeim tíma, sem nefndin hefir tiltekið, nefníl. 6.
októbers, hversu margir menn mundi fara í verið, En ekki finnst
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mer það ómögulegt, því menn gæti bara spurt bóndann a~, hvað marga
menn hann ætlabí a~ senda til sjóró~ra, og væri víst eingin ástæða
til, að reingja hann að óreyndu. Hvað það snertir, að menn ekki
gæti sett á hey á þessum tíma, þar menn ekki vissi, hvernig vetra mundi,
eða hvort útigángur yrN göður, o. s. frv., þá kemur ekki þetta til
greina, því verðí fe~ veikt, og eigi a~ læknast, getur einginn ímynd-
a~ ser annað, en innistöbu og gjöf, og ekki er nærri tryggíng fyrir
Iækníngum, fyr en rá~ er gjört fyrir nægu heyi til gjafar öllu fenu
fram úr. Eg skal ekki lá honum, a'b hann ekki fellst lÍ ll. gr., ef
hann veit það fyrir "íst, a'ð menn her ekki þekkja mörk brienda í
hreppnum, en se það svo, þá er þetta víst undantekníng, sem ein-
úngis á ser stað á Suðurlandi, og þó munu einnig þar, eins og
alstaðar annarstaðar á landinu, vera til marka töflur hjá hreppstjér-
unum; hann skildi ekki 17. gr., en eg held það se hægt, því geti
klá'binn dulizt í húsum og öðru fleira, þá mun ekki til mikils a'ð
taka heilbrigt fe í sjúk héruð til lífs, en allt annað mál er að fá
ser skurðarfé, og þa'ð hefir nefndinni aldrei dottið í hug a~ banna;
enda getur líka, eins og hann drap á, verið hætt vi~, að fe~ vilji
leita átthaga sinna, og verðí strokgjarnt, og yrði þá ekki þessu haml-
að með öðru en því, a'b setja árei'banlega verðí ; en eg veit ekki
betur, en a~ allir vilji komast hjá vörðunum , að minnsta kostí hefir
kornið ein bænarskrá til þingeins þess efnis, að þeir væri af teknir,
og verði meiníng nefndarinnar í þessu tilliti ofan á, verða verðírnir
líka óþarfir. Hinn helðraðí varaþfngrnaður Reykjavíkurbæjar sagðl margt
og míkíð, en eg vona, að einginn undrist yfir því, þó eg ekki geti
fallizt á eina einustu af uppástúngum hans, því þær fara allar í allt
aðra stefnu, en nefndin; þar sem nefndin vill finna rá~ til að út
rýma sem fyrst fjársýklnnl, stefna, a~ mer virðist, uppastungur hans
að því, að ala sy1dna sem leingst; hann helt að uppásningur sínar,
ef til vill, þyrfti einhverra smáumbóta við, en eg er hræddur um, að
stórkostlegar breytingar þyrfti við þær að gjöra, ef vel ætti a~ fara.
Hann taldi það sem víst, a'ð stjórnin ekki mundi aðhyllast uppástúng-
ur nefndarinnar, en þó a'b mer kæmi það óvart, a'ð jafnmikill spá-
maður vært meðal vor upp risinn, verður hann a'b fyrirgefa mer það,
a'ð eg ekki gjöri meira úr spadómum hans, en hann hefir vilja'ð gjöra
rir annara her á þíngi; hann talaði um, að nefndin mundi ónýta
allar aðgjörðlr stiptamtmannsins; eg skil ekki, hvernig hann getur
láti~ ser slíkt um munn fara, því þar sem nefndin fer í sömu átt
og stíptamtmaðurlnn, er hún þó víst ekki að reyna til, a'b ónýta
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aðgjörðir hans, al'l eg t. a. m. taki til dæmis fjárhúsin, o. Il.; hann
at yrti nefndina fyrir, að hún hefði ekki átt með að koma með slíkar
uppastringur, en eg skal leyfa mer að segja honum, al'l þó al'l hann
álíti stiptamtmanninn einvaldan, verður hann al'l lofa mer al'l álíta,
að þíngið hafi fullkominn rett til, að gjöra hvaða uppástúngur sem
þVÍ þóknast.

St. Jónsson: Tvelr heiðraðír þíngmenn hafa þegar láti'ð til sín
heyra, sem hafa verið á móti nefndaráliti nu, og álíta það með mikl-
um vansmíðum. Nefndinni kemur þetta reyndar ekki óvart; hún
bjóst ekki vlð öðru, en að einhverjum mundi mlslíka, því svo er opt-
ast vant a'ð fara; þíngmenn þessir hafa í flestu tilliti fari'ð sinn í
hverja áttina í skoðunum sínum, en Í einu ber þeim saman, nfl. í
því, ab þeir ásaka nefndina fyrir, að hún vilji skerða eignarrétt manna;
en hvernig var mögulegt, ef eg m.í spyrja, að eiga vi'ð mál þetta,
lín þess að snerta eignarrett manna? Ef þfngið ekki hefði mátt snerta
eignarrétt manna, þá hefði það, a'ð leggja mál þetta fyrir þínglb,
verið hið sama og segja víð þíngmenn: þið eigi'ð nú að skoða mál
þetta á alla vegu, og íhuga sem bezt, hvernig eigi að útrýma fjár-
klaöanum, en þi'ð megið öldúngis ekki snerta sauðkind nokkurs manns,
a'ð því leyti sem etgnarrðtt snertir, en þetta er ekki betra, en a'ð
segja: gjöril'l ekkert. En þar sem amtmennirnir hafa fjallað um mál
þetta, held eg að það hafi verið Í höndunum á meiri lagamönnum en
þessum tveimur þíngmönnum, enda held eg líka, a'ð her mætti heim-
færa híð fornkveðna: að nauðsyn brýtur lög, og finnst mer því ekki
nefndinni Líandí, þó uppastringur hennar kunni að grípa inn í eign-
arrétt manna; stlptarntmaðurinn sjálfur, sem þó hefir viljað fylgja
fram sem bezt hann gat hag þessa amts, hefir líka svo gripið mik-
il'l inn Í elgnarréttinn, og það í frumvarpinu, sem hann lagbi fyrir
þíngi'ð. Hinum hefðraða þíngmunni Gullbríngusýslu þótti það ósam-
kvæmni af nefndinni, al'l hún hefðí ákveðið endurgjald fyrir þá,
er skyldi skera niður samkvæmt 21. gr., en ekki fyrir þá, er skera
niður samkvæmt 3. gr., en hann hefir ekki gætt að því, a'ð í 3. gr.
er gjört rál'l fyrir, ab skerast' eigi á hausti, og að þar á víb hið forn-
kveðnu, a'ð "hollur er haustskaör", þVÍ þá er fe'O skorið með SYO
fullu gagni, sem menn geta búizt yi'ð á þYÍ ári, en Í 21. gr. er
gjört ráð fyrir, a'ð skera skuli niður, hve nær sem vera skal, nfl.
hve nær sem klaðínn bryddir iÍ ser, og getur það yeri'(l á öllum árs-
ins tímum; hann lá'ði nefndinni það, að hún ekki hefði áhe'Oi'ð a~
skera skyldi niður hið sjúka fe, en það eru öll líkindi til, að hver
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maður forðist, a~ láta hm sjúka fe lifa, og á hinn bóginn er það
Isjárvert, eins og hann líka drap á, að skera niður allt grunað fe,
úr því að þá er ekki allt skorið, því grunur þessi gæti víst faJ'i'O
lángt; því þar sem ein kind er sjúk, nuí telja allt fe'O grunsamt ;
hann varð svo smásmuglegur í að elta nefndina, að hann fór að tala
um, a~ hrútarnir, er menn setti á, gæti verið sjúkir, en það er auð-
sætt, að einginn mundi setja á veika hnita, nema því a'ð eins, að
ekki væri annars kostur; var þá réttara, að sá maður hefði eingan
hnit, sem ekki gat feingi'O hann ógruna'Oan fyrir sýkinni ? Hinn
heíðraði þingmaður heit, að nefndirnar, er þíngnefndin vildi hafa
settar, mundi vera til einkis, og fann á þeim mikla annmarka; og
er hann því víst mer samdóma í því, að kláOi þessi ekki se sprott-
inn af vanhirðingu eða vondum fjárhúsum, og fleiru, s~m Sunnlend-
íngum er kennt um í þessu efni af lækni og yfirvöldum her, en
þrátt fyrir það, þó eg se honum samdóma í þessu, verð eg þó að
álíta, að mikið gagn gæti flotið af nefndum þessum; eg vil ekki gjöra
svo mjög mikið úr þeim, en eg verð samt að halda þær gagnlegri,
en hann álítur. Varaþíngma'Our Snæfellínga er búinn a~ svara hon-
um viðvíkjandl 17. gr., og skal eg því ekki orðleíngja það, en ein-
úngis bæta því víð, að eg ekki get se~, hvaðan hann getur feíngíð
ábyrgð fyrir Því, að fe~ ekki strjúkí heim til átthaga sinna, ef það
væri að flutt, nema því að eins, að þaÐ væri sett út lÍ eyjar, eða
hefði annað því um líkt aðhald ; að skera niður geldfðð, álít eg öld-
úngis nauðsynlegt, og það einnig vegna þeirra manna sjálfra, er fe~
eiga, og hafa þeir jafnvel sjálfir farið fram á þetta í bænarskrám
til þíngsins, t. a. m. í bænarskrá frá Kjósarsýslu; eg nefni hana helzt
af því, að mer virtist hún fara skynsamlegum orðum um þetta mál;
hún var líka fjölor~ust, og .hiin fór fram á, a~ láta lifa nokkuð af
ám, og fleiri hafa farið í líka stefnu. Hinn heiðraði varaþíngmabur
Reykjavíkur vill byggja allt aðhald sitt og tilsjón móti útbreiðslu
fjárklá~ans á skýrslum nefndanna, er hann vill setja, en eg skal
leyfa mer að skýrskota til bréfs frá stiptamtmanninum til amtmanns-
ins í norðuramtínu frá næstI. desemberm., í hverju hann samkvæmt
skýrslum tjáir, að hann hljóti að halda sig sannfærðari um, að klá'Oafe
ekki se til í amtinu um þessar mundir, nema ef vera skyldi í Borg-
aríjarðarsýslu, hvaðan hann hafi einga skýrslu feingi'O. Ef a'il nú
skýrslurnar úr suðuramtínu eru ekki areiðanlegri en svo, a~ svona
megi á þeim byggja, þá gef eg Iítíð fyrir þær, því raunin er ólygn-
ust, hvernig her stó~ á heilbrígbí fjárins, og hefir það bezt sýnt sig
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síðan, og ef fe ætti að rekast ,i fjöll eptir slíkum skoðunum, er ekki
fyrir a~ sjá, hvað þar aí gæti leitt.

Jón Guðmundsson: Eg þarf varla að skýra frá því, ao mel'
geðjast vel að skýríngu lwnúngsfulltTÚa og forseta forminu við-
víkjandi, því það var einmitt i þessu skyní, er eg hreiföi svona mál-
inu fyrir fram í fyrra dag. Eg skal í umræðum þessa máls hafa
mer það hugfast, sem svo margir þingmenn hafa hreift, að nauðsyn
er, ab ræða það með alvörugefní, rósemi og óhlutdrægni; eg held
eg se einn af þeim færri, er ætti að eiga hægast með að ræða þetta
mál sanngjarnlega og hlutdrægníslaust, því eg get í vissu tilliti sagt
um mig, að eg heyri ekki fremur einu amtinu til en öðru; ekkert
á eg heldur feð, og því er sjálfum mer það einginn hagur, hverjum
flokknum eg fylgi, hvort heldur þeim, er "ilja almennan og tak-
markalausan niðurskurð, til þess þeir geti keypt ser sem fyrst
heílbrígðan stofn, eða hinum, sem einga skepnu vilja skera, nema sjúka,
af því þeir þykjast eiga margt og heilbrigt fe sjálfir, en skeyta því
eingu, þótt ótal fátæklíngar eigi einga kind heilbrigða, og verði því
hverja sína sauðkind að skera; eg á því við hvorugan flokkinn skylt.
Hvað reynslu minni viðvíkur áhrærandi fjárpeníng, þá er eg í því
tilliti kominn á raupskeíðíð, því eg hefi verið einhver fjárríkasti bóndi
í suðuramtínu, þó eg nú eigi einga skepnu. Síðan fyrst fór at
brydda á klaðanum her syðra, hefi eg fylgt honum með mesta at-
hygli og haft fastan augastað á öllum íyrírsldpunum yfirvaldanna,
og þeim árángri, er af þeim l.afa orðið; eg hefi fylgt öllu þessu
eptir því, sem eg hefi framast haft vit á og at svo miklu leyti, sem
í mínu valdi stóð. Sem blaðamaður hefi eg haft tækifæri til að tala
og skrifast á við menn nálega úr öllum héruðum landsins, og held
eg, að eg, ef eg mætti svo at orti komast, hafi heyrt meiníngar
bæðí hinna vitru og hinna fávísu um mál þetta. Menn eru meðal
annars að klifa Iiþví, að eptir uppástúngum nefndarinnar verði eign-
arrðttur manna skertur svo miklu meir nú, heldur en gjört var met
tilskipuninni af 12. maí 1772, því hún hafi einúngis skipað, að
skera hm hjúka fe; en menn gæta ekki að því, að mörg ár voru
Iíðín frá því klaölnn byrjaði og þángab til 1772; þeir gá ekki, segi
eg, at þeim tímanum og afleiðingum, sem þar lágu á milli, og það,
sem lá á milli, voru einmitt afleiðingarnar af öðru eins sj.ilfræðí og
skeytingarleysi eins og það, sem þíngmaðurínn úr Gullbríngusýslu vill
nú láta ráða úrslitum, og annað eins árángurslaust kák, eins og vara-
þingmatur Reykjavíkurbæjar nú fer fram á að gjöra ao lögum; þetta
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lá á milli, eins og sjá má af inngángi tilskipunarinnar, og þegar
hún kom út, þti "ar allt fe~ orðíð sjúkt, allt orðið spillt, í flest-
öllum héruðum landsins, nema í Skaptafells- og Múlasýslunum, norð-
urhluta Þingeyjarsýslu, og má ske í nokkrum héruðum fyrir vestan;
þar sem því tilskipunin talar um niðurskurð á hinu sjúka eða spillta
fe, þá talar hún um og skipar niðurskurð :i öllu fe í öllum hinum
héruðunum; svona var hún líka skilin frá upphafi, og svona var henni
framfylgt; en her tala menn um tilskipunina og leggja hana út, rett eins
og hún hefði komið út 1762. Eg vildi sannarlega óska þess, að
ver Íslendingar ekki þyrftum að lifa upp aptur sama kakíð og sjálf-
ræðið í næstu 11 ár, því þa~ yrM til þess, a~ stj6rnin neyddist
til, að skipa almennan niðurskurð í flestum héruðum landsins, rétt
eins og gjöra varð 1772. Eg er öldringís samdóma hillum heiðraða
þíngmanni úr Eyjafjarðarsýslu í þVÍ, að el þfngið ekkert hefði mátt
snerta ,'ið eígnarrétti manna, þ:í: hefbí það ekkert getað átt við
þetta mál. Aðalástæða hins heibráða varaþfngmanns Reykjavíkur-
bæjar var sú, að stjórnin ekki mundi fallast á uppástúngur nefnd-
arinnar, að minnsta kosti man eg ekki betur, en að hann tæki þetta
fram þrisvar sinnum í ræðu sinni; en eins og eg áður hefi sagt her
á þíngl, þá hræðist eg eigi slíkar spár, því eg er sannfærður um,
að stjórnin fellst á uppástúngur alþíngls, eins í þessu máli sem öðrum,
ef þær eru byggðar á skynsamlegum og ljósum rökum. Her "ið
þetta mál verður ekkert gjört nema með einhverri takmörkun í eign-
arréttínum ; til þessa knýr skyldan við hin ósjúku héruð, að vernda
þau fyrir, að sýkin útbreiðíst þangab, og heill alls almennings og
gjörvalla landsins; það er enn fremur skyldan við sjálfa oss her í
sjúku héruðunum, er knýr oss til þessa, svo ver getum haft von um, að
halda nokkrum fjárstofni, því se ekki Iðnu fækkað til muna, þá er
eingin tilsjón til, að þat geti læknazt, og þurfum ver ekki a~ fara
leingra en skoða árángurinn, er var af lækníngatilraununum í fyrra,
og þetta, að fækka fenaNnum, finnst mönnum svo óbærileg skerðfng
eígnarréttarins ? Hinn heiðraði þingmaður Reykjavíkur vill láta allt
af vera að skoða fe~ og skera það niður, jafnótt og þáð sýkist, en
hvað ætlar hann þá að gjöra við dýralæknana, ef eingin sjúk kind
má lifa til þess að gjöra við lækníngatilraunir? þeir eiga þó líklega
ekki að lækna kindurnar, sem verið er að skera? Nefndin hefir
geíngíð út frá því, að klaðínn væri læknandí, en þó einúngis lækn-
andi undir þeim skilyrðum, að fækkað verði fenu, svo verulega, a~
hírðíng þess, sem lifir, og hjúkrun geti verið nokkurn veginn óyggjandi.
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Þíngmaður Gullbríngusýslu var að tala um útigánginn, en það hefir
"íst eingum, og varla honum sjálfum, dottið í hug, að ætla að fara
að lækna feð lH?:r og hvar úti ú gaddínum, eða 1. d. lÍ Vogastapu,
sem mun vera það beitiland, er honum er næst. Fyrst hinum heíbr-
aða þíngmanni Reykjavíkurbæjar tekur svona sárt til eignarrettarlns,
væri gaman að spyrja lagamenn að, hvort hann ekki hefir grlplð
eins mikið eða meira inn í persónulegt frelsi rnauna með nefndun-
um, er hann vill setja, og þeim dvinnandí verkum, er þeim eru ,i
herðar lögð, heldur en þíngnefndin hefir gripið inn í eignarrétt manna,
þar sem hann vill skylda menn þá, er kosnir verða í nefndir þær,
er hann er ao skapa, til að taka móti þessari kosningu, og þar með
vera á einlægu flugi fram og aptur um sveitirnar liðlangan veturinn,
svo þeir gæti aldrei verið heima, og þannig yr'ði sjálfum ser gagno-
lausir á heimilum sínum, og yrði þá "íst sjálfsagt til þess að velja
duglegustu mennina (II. K1'. Friðrikseon : það er nú ekki svo :ístatt
nema í fáeinum sveitum}; ójlí! það er svo ástatt í mjög mörgulll
sveitum, en þetta og fleira kemur til af ókunnugleik þíngmannsins
til sveitalffsins ; væri hann d<Htio kunnugrt til sveita eu hann er,
og búinn að inndrekka dáltlð minna af loptköstulunum her í Reykja-
vík, þá hefði hann naumast komið með þessar loptkastalabyggíngar
her inn á þíng. þar eð einginn enn hefir minnzt á takmörkunina
á ærtölunni, þá skal eg leyfa mer að gjöra það, og virðíst mer þ,i
í mörgu tilliti mjög nauðsynlegt, að eittinert fast takmark yrði sett,
hvort sem það væri það, sem nefndin hefir sningtð upp á, eða ann-
að, fyrst vegna þess, að þar yio gæti orðið miðaður ásetníngur hreppa-
nefndanna, og með því er einnig opnatmr Iatækum aogángur til að
fá heilbrigðan ærstofn hjá öðrum, er þurfa að fækka ánum, annað-
hvort fyrir geldfé eða penínga, eða sjúkar ær. Verði geldfeo skorið
níður í haust í fullum holdum, þá er auðráðlð, að skaðinn er ekki
tilfinnanlegur og varla teljandi; en ef ætti að vera að kaka "ið þenna
níburskurð fram á vetur og fram á "or, eins og þingmaður Reyk-
víkínga vill, þá leiddi þar af ómetanlegt tjón og skaða fyrir þá, sem

eiga.
G. Brandsson: Eg hefi nú setið og hlustað með athygli ,í ræð-

ur manna í máli þessu, því eg hefi verið að vonast eptir, að hverfa
kynni vafi minn og vantraust á uppastungum nefndarinnar, en það hefir
samt ekki orðið. Hinn háttvirti framsögumaður áleit, að nefndin
hefði einga verulega skerbing gjört í eignarréttlnurn ; við höfum þar
sína skoðunina hvor, og skal eg því ekki vera að þrætast "ið hann
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um það ; það mundi víst ekki hafa mikið upp lÍ sig. þá al) grund-
vallarlög Dana ekki gildi hér hjá oss í heild sinni, held eg, all und-
irstöðuatríöí það, er eg til nefndi, Hl megi segjast að gilda her, eins
og hjtí hverri siðabrl þjó'b, að elgnarrðtturlnn SB friðhelgur, og vona
eg, að ver í þessu tilliti ekki sðum réttminni, en Danir, enda veit
eg, a'b hinn hattvirtl framsögumaður er svo mikill föllur!andsvinlll',
að hann vildi það ögjaman. A'b nlöurskurðurinn 177'2 hafi fralll (ar-
ið um vor, eins og sagt var áðan, er enn ósannað með öllu, og eigi
unnt að sanna það ; ekki get eg heldur skilið, hvernig þal) IIIætti
kallast, a'b hlynna all fritækum, að skera niður fyrir þeim geldfeþeírra,
þó öfrískt væri, svo hann ekkert lllætti "etja á, nema þær fún rollu!',
sem hann kynni all eiga, og sem gæti allar ollíð út IÍr kl.íða ; fram-
sögumanninum fórst ekkl "el a\') forsvara nefndirnar, enda var ekkl
von til, að hann gæti það, og eg get ekki skilið, hvernig sýslumaður
og "ýslnnefnd eiga all geta sett á í hreppunmn, fyrst ekki hreppa-
nefndin er til SYO mikils hæf. Fra1llsögumaðttr heit, a\') ekki væri
hægt, að hafa tilsjón með því, að ekki væri sjúkt fe rekið á fjall ;
en þar eb hver brlandi <Í að segja til, hve nær kláði kemur í fe haus
og sektir liggja "ill, ef hann eigi gjiirir það, og þess ntan margir
reka í einu upp á fjall, þá held eg þetta yrN ekki SYO örðugt, [rví
varla þyrfti víð því all búast, að allir yrði svo þagrnælskir, sízt þeir,
er heilbrigt fe ræki, all þeir ekki segði til hinna, er sjúkt vildi reka.
Mer virtist hinn hattvlrtl (ramsiigumaður, þó það ekki se vani haus,
heldur rángfæra orð mín, einkum það, er eg sagði um eyðublöðin,
eg hvað það snertir, að eg hafi viljað ganga úr skugga um, að eing-
inn dæi, þá má þetta heita að svara út í hött, heldur tók eg þa\')
einúngis fram sem dæmi. Hinn heíðraóí þíngmaöur Snæfellínga sagði,

a'b mer hefbí þótt ófært, all rífa fjárhúsin, en það sagði eg ekki,
heldur spurði eg eimíngis, til hvers væri a'b rífa þau niður, ef klaða-
sjúkt fe ætti aptur inn í þau að fara. Hvað lllörkunum viðvíkur og
því, all feð ekki se heima, þegar nefndimar koma og eiga að fara
að setja á heyíb, þ,i kann það vel að vera, all hann se svo marka-
glöggur, að hann svona í svipinn þekki In' ert mark í sveitinni, el!
það er nú ekki öllum gefið, enda mundu menn þurfa fleiri hæfileg-
leika hj<Í nefndarmönnum, en þann eina, að þekkja mörk; það væri
heldur ekki hægt alstaðar að koma því víð, að hafa með ser marka-
töflurnar, hvernig sem veður væri; ekki vildi eg heldur olnringís
rífa nið nr ncfudaralitlð, eins og fmmsögumaður sagðí ; eg vildi sýna
galla þess, og vonaðíst eg svo eptir, al') nefndin muudí slétta bót á
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stærstu gloppurnar, en það viroist mer nú ekki henni hafa tekizt,
enda finnst mer ekki nefndin geta kvartað um, að ekki hafi verfð
byggt upp fyrir henni, þar sem þó eru bornar upp uppástúngur þíng-
manns Reykjavíkurbæjar, og þekkti eg þær vel, líonr en þær voru
bornar upp, enda finnst mer nefndina megi einn gilda, hvaðan gott
kemur. Hvað snertir bréfið úr Mýrasýslu, sem áðan var lesið, þ.i
sannar það þó svo mlkib, ao klaðlnn hefir korníð í sýslu þessa, og
þó hann má ske hafi horfið aptur, er ekki ugglaust um, ao hann
þar, eins og annarstaðar, geti gjört vart vio sig seinna. þao kynni
ao þykja gleðilegt sumum, ef nefndin gæti góðvtljuglega komið fram
ákviirðunum sínum um níðurskurblnn, en jafnvel þó amtmennírnlr

vildi framkvæma þessar ráðstafanir, þá get eg þó vel ímyndað mer,
að margar tálmanir kunni ao verða lí vegi þeirra; sezt hefir annað
eins ; eg skal eingu um það spá; en einginn nui víð margnum.
Hinn hclðraci varaforseti sagði, að allt fe heíði verið sjúkt 1772, en
eg held ekki, ao hann geti sannað það ; hinn sami heíðraðl þingmað-
ur sagði, að uppástúngnr þíngmanns Reykjavíkur gjör'ði rllo fyrir,
að skera allt af smáU og smátt, en þetta get eg hvergi beinlínis seo
í uppástringum hans; hitt er allt annað mál, að skera það, sem ekki
álízt læknanlegt. Þíngmaour Eyfirðínga gat um bréf frá stiptamt-
manninum, ritað í desember, til amtmannsins yfir norðuramtínu, í
hverju hann, samkvæmt skýrslum þeim, er hann hefðl meðtekið, lÍ

ao hafa tjáo kláðalaust í Árnessýslu, og skal eg í því tilliti leyfa
mer að geta þess, að kláðínn kom mestur í Árnessýslu eptir þann
tíma að bréf þetta var skrifað, en þess ber vel ao gæta, að þá voru
eingar hreppanefndir komnar þar á; að minnsta kosti ekki eins lag-
aðar og þær, sem nú er veríð að gjöra ráo fyrir. Uppastungur
þingmanns Reykjavíkur viroast mer nú í mörgu tilliti vera betri, en
uppástúngur nefndarinnar, bæðl vegna þess, hvað þær eru 6brotnari
og minni vandkvæðum bundnar.

Forseti: þar eg gjöri ráo fyrir, að margir þíngmenn enn vilji
tala í þessu máli, og orðíð er álioio, skal eg fresta frekari umræð-
um til seinna í dag, og kveðja menn til fundar kl. 6 e. m.

Fundi slitið.
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12. ág. - tuttugasti og áttundi fundur.
Allir á fundi, nema hinn 6. konringkjörni þíngrnaður og þíng-

maðurinn rir Suður-þíngeyjarsýslu, sem enn þá eru sjúkir.
Forseti: Á fundi þessum fer fram áframhald af undirbúníngs-

umræðunni í fjárkláðamálinu.
H. Kr. Friðriksson: Ræður þær, sem her voru fluttar á fyrra

fundinum, gátu ekki sannfært mig um, að nefndin hefðí farið retta
Ieíð , heldur fundust mer rístæður nefndarmanna bæðí mjög veíkar,
og komu líka mjög í bagu víð sig sjálfar. þeir tóku það báðir mjög
skýrt og skilmerkilega fram, hinn háttvirti varaforseti og hinn helör-
aðí varaþfngmaður Snæfellínga, a~ eg mundi einginn spamaður vera,
og verð eg að láta þá rá()a þeim dómi; en varaforseti tók þa() fram,
að hann væri sannfærbur um, að stjórnin felli"t á upp.ísningur al-
þíngis í máli þessu, ef þær "æru skynsamlegar; eg er líka sannfærð-
ur um þa(); en eg er þar lÍ móti líka sannfærður um, að stjórnin
breytir ekki grundvelli löggjafarinnar, sem er elgnarretturinn, fyrir
hinar skynsamlegu uppastungur nefndarinnar. Nefndin hefir alls ekki
sýnt fram á, a~ það þurfi að skerða eignarréttlnn svona, eins og hún
stíngur upp á; og eg vona, að nefndinni takist aldrei að sanna það;
því að eins getur nokkur stjórn skert elgnarrðttlnn, að þa() se sýnt
og sannað, að almenníngi se vís hætta búin, og þó SYO væri, þá
samt því að eins, að þeim se goldnar skaðabætur, sem verða fyrir
missi eigna sinna á þenna hátt; eg get alls ekki skllíð það, ab
menn hafi neinn rett til þess, aCl skera niður heilbrigt fe, nema Því
að eins að það skaði aðra, en það get eg ekki kallað neina ástæðu,
þótt menn segi, að helbrigða fe~ geti sýkzt, og það geti komizt til
þeirra héraða, þar sem fe~ er heilbrigt enn sem komið er, en ef þetta
færi nú ekki svo, þá sjá allir að slíkt fellur gjörsamlega um sjálft
sig. Hinn háttvirti varaforseti og hinn helðraðí þíngmaður Eífírðínga,
þeir gátu ekki skilið í því, til hvers stjórnin hefði lagt mál þetta
fyrir þíngtð, nema það ætti vald á, að skerða elgnarrðtt manna, eins
og þínginu væri eigi auðíð, að finna neitt annað rá~, til að hamla
ritbreiðelu fjárklá~ans; og það var ætlunarverk þíngsins, að finna önn-
ur rá~ til að út rýma klaðanum, heldur en þau, að skerða eignar-
rett manna, og eg er sannfærður um, að þessi aðíerð gjörir ekki
annað en spilla beinlínis fyrir máli þessu hjá stjórninni, þar sem
nefndin fer því fram, að skerða elgnarrðttinn án alls endurgjalds; en
bæðl nefndin og líka eg höfum viljað komast hjá endurgjaldinu ; en

803



mer finnst munur á því, hvort sú skepnan er tekin frá eigandanum,
sem heflr spillínguna í ser, og er skorin með valdi móti vilja eig-
andans, og að taka skepnu, sem einginn getur sell annað ,í en ab
se alheil; þVÍ sti, sem veik er, hún getur skaðað aðra, en hin heil-
brigöa ekki. Menn hafa talao margt og Illikio um það, að tala án
allrar hlutdrægni í þessu mikilsvarðanda mrílí, og er eg einnig :í þVÍ,
all það væri æskilegt, en eg vero að segja það, að hinn helðrabl
varaforseti heflr ekki gætt þessa, þVÍ hann er mjög hlutdrægur með
nefndinni, þar sem hann leggur þann dém á hreppanefndir mínar,
að þær mundi verða harðla óárei'ðanlegar, en þær nefndir, sem nefnd-
in hefir sningtð upp á, þær eiga ao vera areíðanlegar ; en eg er
sannfærður um, að þær yrði alls ekki áreíbanlegrl, og eru slíkar <Í-

stæður einúngis bornar fram út í bláinn, til að berja sína meiníngn
blákalda fram. þar sem hinn heíðraðí uara'[orseti kom fram með

það, að eg skerti persónulegt frelsi manna með nefndulll mínum, þá
gjörir nefndin það enn fremur með sínum nefndum, því nefndiu hefir
farið leíngra en eg, mco því ao hún hefir ekki stdngið upp á, ao
menn þessir skyldi hljóta neitt endurgjald fyrir starfa sinn, en eg
hefi þó stringið upp á þóknun fyrir nefndarmenn þessa eptir kríng-
umstæðunum og sanngjörnu áliti manna. Þíngio hefir annars ekki
verið svo sparr á nefndum að undanförnu, til dæmis í sveitastjórn-
armálinu og vegabótamálinu, og finnst mer ekki, aa eg hafi meir
skert hið persónulega frelsi manna með mínum nefndum, heldur en
þínglð með sínum. Ilíun háttvirti varaforseti kallar mínar nefndir
Mk; en eg kalla þær nefndir, sem nefndin hefir stúngio upp á, ein-
tómt Mk, og eg er þó þeim mun betri en nefndin, að eg hugsaði
um öll líkleg ráo til al) lækna hið veika feo, þar sem nefndin "ill
halda þVÍ veika, og gjöra þó ekki tilraunir til ao lækna þab ; hún
bindur allt víð það, al) halda megi eptir ánum, og það hvort þær
eru velkar eða heilbrigðar, en ber þó ekki víð, ao leggja nein ráo
til, ao þær verði læknaðar eða mönnum haldið til þess. Hinn heiör-
aði varaforseti er mí allt í einu orðinn spámaður, og það vissi eg
ekki fyr, þó eg vissi, að honum var margt vel gefið, og spáir því,
ao af lækníngatllraununum verði einginn árángur; en 'það er þó
merkilegt, að hann skuli ekki víðurkenna árángur af Iækníngatilraun-
unum, þar sem hann hefir þó heyrt, og það her í salnum, greini-
legar skýrslur um árángur læknínganna, og þó einginn árángur hefði
híngað til af þeim orðið, getur hann þá með eingu móti skilið, að
betur geti til tekizt her eptir, þar sem "er nú höfum feingíð aðstoð
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tveggja danskra lækna, en <i meðan ver urðum ao spila upp rí vorar
eigin spýtur? el' það ekki munur að lækna fjárkl1Í'6ann Í vetur er
var, þegar menn voru með ölln óvanir og ékunnlr klaðanum og
meðferðinni II honum, og höfðu :\0 eins stuttan lelðarvísl, eh her
eptir, þegar menn eru orðnir kunnir meðferbinni og lækníngunum,
og hafa læknana víð höndina, til að leita r1Íoa til? Eg fyrir mitt
leyti er mjög ófrís á, að ver flytjim oss aptur á bak til ársins 1772,
og förum nú eins að, og þá var gjört, þVÍ þao munu þó allir verða
no j.ít;l, a'6 dýralækníngum hefir miOao áfram síban, eins og hverj-
um öhum menntum, og nú h.ifa menn meiri allio og kapp ,'io allt
þess konar, en þá var. þar sem hinn háttvirti framsiigumaður tók
þao fram, að tilskipunin 12. maí 1772 hefðí boðið, að skera jafn-
vel á vorin hið sjúka fe, þá sannar það einmitt, að stjórninni hefir
aldrei dottíð Í hug, ao bjóða mönnum ao skera niður heilbrigt fe,
þVÍ þess er hvergi getlð í tilsldpunínnl, svo að. 1772 var ekki farið
nærri þVÍ eins lángt, ,og nefndin vill nú fara, því ao þótt það ætti
ser stað, ao heilbrigt fe væri þá sko rio niður, þá var það alls ekki
skorio eptir fyrirmælum tilskipunarinnar. þao hefir verið sagt, ao
eigi væri auoio að koma við aðskílnaðínum á hinu sjrika fe og hinu
heílbrígða, og eg hefi einnig gjört ráo fyrir, ao það ætti ser sum-
staðar stað, en eg hefi um leið gjört ráo fyrir þVÍ, að hreppanefnd-
irnar leti skera feo niður, þar sem svo stæðí ri, Eg gjöri ráo fyrir,
ao það skuli varða sektum, ef menn yrði uppvísir að því, ao reka
sjúkt fe til fjalls á vorin, en menn hafa sagt, að slíkt væri eigi auðið
no sanna, en það verour þá um það brot, eins og hvert annað laga-
brot, ao verði það eigi sannað, þá verour að sitja ,io svo búlð.
Hinn háttvirti framsiJgumaður gat ekki skilíð reiknínginn hjá mer,
en mer finnst hann þó næsta ljós og greinilegur; það hafa nefnilega
verið 40 - 50,000 geldfjör her í veiku sýslunum Í vor, og í Árnes-
sýslu einni voru 26,000 eptir skýrslum frá sýslumanninum sjálfum,
og þetta vero eg að álíta árlega tölu, fyrst svo var í vor, því lömb-
in koma árlega í stað þess geldfj.tr, sem lógao er á hausti hverju,
og þegar menn nú gjöra ráo fyrir, að arðurinn af hverri kind se 2
rdl. árlega, þao er ao skilja það, sem hún þroskast, og ulIin af henni,
þá verour það 80 -100,000 rdl., og þessu vill hinn lreíðraðí vara-
forseti fleygja fr;í ser fyrir alls ekkert, elrningis til að fara eptir
sínum eigin hugarburði, en þó þingmenn se stundum að bregða mer
nm, ao eg se ekki hörundsúr með penínga, þá vildi eg þó helzt ekki
fara svona mco fe manna, 110 fleygja því út ao óþörfu, og eg vil
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spyrja hið heiðraba þíng, hvort betra muni vera, að fleygja svo sem
100,000 rdI. í sjóinn fyrir ekkert, eða halda hreppanefndunum og
gjalda þeim dálitla þóknun? Hinn heiðraðl þingmaður Eyfírðínga
sag'ði, að bænarskrá Kjósarmanna væri hin skynsamlegasta, af því
þeir hafi viljað farga goldfðnu ; þetta er mí reyndar vel sagt, og eg
gæti skilið, a'O Kjósarmenn sendi þíngmanninum braðum þakkar.ívarp
fyrir orðin, en mer finnst það líka nokkuð mikið sagt af þingmann-
inum, að taka SYO til orða, að þetta se hi~ eina skynsama, og Kjós-
armenn se hinir einu skynsömu. Eg er nú sannfærður um, að 8,'0

margir eru alls móti nlðurskurðinum í suðuramtinu, að þeir eru miklu
fleiri, en allir Kjósarmenn, því að ef að niðurskurðhmm ræki, mundi
mjög fáir verða fúsir á hann, þótt menn Liti nú líklega, á meðan
þeir hafa ekki íhugað nákvæmlega aílelðíngarnar, og það mikla tjón,
sem af honum hlýtur að leiða. Hinn h.ittvlrtl varaforseti sagði, a~
eg hefði gjört rá~ fyrir í uppástúngum mínum, að vera a'O skera
veika fe'Ofram á vor, en þar hefir hann nú ekki heyrt vel, eða viljað
taka rett eptir, því eg stakk upp á, að það fe, sem veiktist eptir nýár,
eða, þegar sannarlegur sk aN væri orðinn að skera það, það skyldi
menn reyna að lækna, en skera það ekki, að minnsta kosti ekki nema
með ráN dýralæknis, og ef hann re'ði til að skera það, þá skyldi
bæta það fe fullum bótum. Mer hefir aldrei dottið í hug, að gjöra
þetta mikilsvarðanda mál að kappsmalí, en eg fell því að eins frá
sannfæringu minni í þessu máli sem öðrum, að eg sjái skynsamlegar
ástæður koma fralll gegn henni, og á meðan nefndin sýnir ekki fram
á, að óumflýjanlega nauðsyn beri til, að skera niður, til heilla fyrir
almenning, og þ.i komi sjálfsagt skaðabætur fyrir, fyr en nefndin
sýnir fram á þetta, segi eg, og lofar um leið skaðabótum, fyr get
eg ekki fallizt á álit hennar í þessu máli, því a'O ö'OruITIkosti er eg
sannfærbur Ulll, a~ stjórnin hlýtur að kalla þetta lagaleysl, en alls
ekki skynsamlegar uppristdugur.

E. Ú. Kúld : Ekki ætla eg a'O elta hinn hefðraða varaþíng-
mann Reykvíkingu í alla þ.i króka, sem hann hefir nú smogið um,
heldur stó'O eg núna upp, af því eg vil binda skoðun mína á máli
þessu vi'O allt landið, en ekki við einstakar sveitir eða héruð. Af
uppástúngum hins heíbraða þingmanns úr Reykjavík gæti það vel
leitt, að það yrðí mannfellir í suðuramtinu, - og þá er nú ekki til
einkls barizt -, ef honum skyldi takast það, að koma því til leiðar
bæðl vi\) þíngíð og stjórnina, að ala kláðann har í landinu ár frá
ári: þangað til á endanum ræki a\) því, a~ fella yrM allt sauðfð ;
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hinn heíbraðí þíngmaður vill ekki hið allra-minnsta takmarka asetn-

íngu manna í haust, og það er þó sannfæríng mín, og svo munu
margir fleiri vera, a~ það se hið eina skilyrti fyrir því, ab lækn-
íngatilraunir dýralæknanna hafi nokkurn árángur, a~ fðnu verði stór-
um fækkað. þar sem þíngmaður Reykvíkinga talabí um, a~ nefndin
vildi grípa svo gífurlega inn í eignarrétt manna, þá þótti mer það
nú froðlegt að heyra, því hann grípur einmitt Língtum fremur inn
í eignarréttinn sjalfur með nefndum sínum; eg tek til dæmis, að
nefndir hans kæmi á bæ, og á bænum væri allt fe~ veikt, svo nefnd-
in skipaði bóndanum að skera það allt niður, en hann neitar því,
og eins hinu, að reyna a~ lækna það, þá hlyti að reka a'O því, a'O
nefndin beitti ofríki, skæri fe~ niður, eða tæld það af bóndanum með
valdi og færi með það á annan bæ til að reyna þar við það lækn-
íngar, og ef þess konar aðferð grípur ekki inn í eignarrétt manna,
þá veit eg ekki hvað getnr gjört það. Þíngma'Our Reykvíkínga gjörði
mikið úr lækníngatilraunnm þeim, sem að undanförnu hafa fram farið,
en þó að þær kunni mí a'O vera honum kunnugrt en mer, hygg eg
samt, ab árángur þeirra se lítils virðl, enn sem kornið er, og gef eg
lítið fyrir það blor, sem hann vill kasta í augu þíngmanna í því efni;
hann veit það sjálfur, að ver þíngmenn fórum margir saman hér
fram á nes um daginn -- og hann 'ar sjálfur í ferðinní -- til að
kynna oss fjárklá'Oann og heyra álit dýralæknisins um hann, sem líka
fór fram eptir, en lí leiðinni mættulll ver mönnum, sem spurðu oss,
hvað ver vildum fram lí nes, til a'O skoða kláða, því þar væri ekki
ein einasta kláðakind til, en hvernig fór? Þegar ver komum fram
eptir, fundum ver þar ekki einúngis nógar kláðakindur, heldur kláða í
sumum á vesta stigi, all sögn dýralæknisins sj.ilfs, og þetta finnst mer nóg
sönnun fyrir því, hversu óál'eiðanlegt þab er, sem sagt er um árángl1l'
Iæknínganna, og skýrslur þær, sem þar UIlI eru gefnar, þess vegna
mjög lítils virði, því þær sanna alls ekkert. Hinn heiðraði þíng-
maður Reykvíkfnga sendi hinum hattvirta framsögumanni skeyti
á~an, og það fremur stórkostlegt, þar sem bann sa go i, a() hann vildi
fleygja 100,000 ríkisdölum út fyrir alls ekkert annað en það, að mega
skerða með því eígnarrért manna; þetta þykir mer nú nokkuð gífur-
lega að orði kveðíð, og þegar þetta kemur fyrir stjórnina, get eg
ekki annað hugsað, en hún ímyndl ser, að slík orð muni hafa korníð
frá einhverjum miklum gróssera í Reykjavík, ekki sízt þegar það er
borið saman við reikníng þíngmannsins um það, að hver einasta geld
sauðking gefi af ser 2 rdI. arð á ári, því eg þekki það ekki, a~ menn
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telji neinn verulegan arð al' gelduni kindum auk. þess, sem árlega
þarf ab kosta upp á þær, fyr en þær ern sko mar á haustin, eu
þtngmaburínn metur það elnkis, sem kindin gefur af ser, þegar hrin
er skorin , og hygg eg þessa skoðun hans næga sönnun fyrir því,
hvað upp.ísningur hans ern lnimannslegar og lýsa þekkingu hans á
sauðíjarnrðínum. Hinn hattvirti framsögumaðul' varð fyrir ádellum
af hinum helðraða þíngmanni fyrir það, ab eptir áliti nefndarinnar
væri ekkert aðhald til ab lækna, en eg vil halda, ab þessar 9 lllanna
nefndir hans, sem hann komst einhvern veginn yfir í gærdag, muni
ekki verða neitt tryggara aCilwld, heldur en ac hald nefndarinnar, því
það er einmitt eiginn hagnaður bændanna sjálfra, sem nefndin vill
Líta vera aðhald til lækníngannu, og er eg sanntærður um, ab menn
eru fúsari á, ab fara eptir því, sem heilbrigð skynsemi segir ab manni
se í hag, en eptir nokkrum ritvortis-bobum. þá var hann harborb-
ur \i~ hinn heiðruða þíngmann Eyfirðfngn fyrir hrésið um þ.i í Kjós-
inni, og fannst hinum hefðraða þíngmannl, ab þíngmaður Eyflrðínga
ætti ekki mlkið með, a~ leggja þann dóm ,í Kjésarmenn , ab þeir
væru skynsamir, en þó hann hefði nú gjört þab, þá veit eg ekki,
ii hverju menn geta betur seb skynsemi hj;í mönnum, en á því, ab
þeir tiIfæri skynsamlegar ástæður fyrir því, sem þeir vilja eða gjöra.
l)essi sami þíngmaður sagði, ab hann hcf'bí ekkl seb neinar skyn-
samlegar astæður í nefndar.illtinu fyrir upp.ístiingum nefndarinnar,
og þá má geta nærri, hvað þíngruaðurlnn hefir mikíð álit á skyn-

semi nefndarmannanna. Mer skildist sem hinn heibruðl þfngmaður
Gullbríngusýsln liðldl, ab þetta væri seinasta upp.i-ningan Í bænar-

skránni úr Kjósarhreppi, sem her er Hill ab ræða, en eg skal geta.
þess, a~ þær voru aldrei nema tvær, og þetta er hin síðari, og fer
hún ekki einu sinni fram ;i eins mikið, og nefndin, þVÍ þar er ab
eins beN~ um, að þeir mætti a'O eins halda fáeinum <Ím, og sama
er farlð fram lÍ í annari bænarskm til þíngslns fd Saurbæjarhreppi.
Eptir því sem hinulll heiðruða þíngmanni Reykjavíkur fórust orð illi!
árringur lækninganna hérna, fór eg ab Ímynda mer, a~ eingin klaða-
kind væri orðin eptir, en þab er þá nýlega ef svo er, og eg skal
þakka honum það, ef hann getur sannað mer, ab nú 5e færri kl.iða-
kindur til, en þær voru, þegar byrjað var ab la-kna í Mýdal, Að
endíngu vildi eg blðja hinn helöraða þingmann ab skýra. mer frá,
hvernig ;í því muni standa, ab í bréfinu, sem um hefir verið getið,
frá 23. desember 1806, eru allar lækníngatilraunír fyrírboðnar, held-
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ur skyldi allt sjúld fe vera skoríð niður, en nú er þetta allt or~i't>
óhafanda, og öllu snriið víð.

G. Brandsson: Eg skal ekki svara mörgu af því, sem fram
hefir kornið í ræðum þeirra þingmanna, sem mí hafa talað, enda
var það fátt, sem snerti mig. Þa~ hefir verið sagt, að dýralækn-
arnir hefði tekið það fram, sem skilyrði fyrir heppilegum Iækníng-
um, a~ feml væri fækkað, en uppastúngur hins hefðraða varaþíng-
manns Reykjavíkur, gjöra líka r;í~ fyrir, a~ fækka fenu, með því
þar er til tekið, ao skera skuli allt sjúkt fe, eða lækna, og geta þ,í
eigendur fjárins valið hvern kostinn, sem þeim þykir aðgeingllegri,
og því er eingin astæba til að segja, a~ hans uppástúngur se ekki
skynsamur, heldur byggðar í lausu lopti; það kemur annars ekki
málinu Yi~, ao tala um skynsemi manna, því að eg held, a() allir
tali með þeirri skynsemi, sem þeir hafa til, þó hver 'fylgi sinni mein-
ingu, og verji hana með kappi nokkru, þríngað til hann sannfæríst
um annað betra. Hinn heiðraði varaþfngmaður Snæfellínga sagði,
að í bænarskra Kjósarsýslumanna væri einúngis tvær uppásttíngur,
en hvað sem er um það, þá geta menn se~ af bænarskr.ínní, a~ þeir
vildu hafa heilbrigðar ær, en ekki sjúkur, því það er berlega tekið
fram í bænarskr.inní ; en a~ þar er ekki farið fram lí meira, en að
þeir mætti halda nokkrum ám, verð eg enn að halda a() komi af
því, ao bænarskráin var samin lÍ þeim dögum, þegar talað var mest
um almennan niðurskurð, og menn höfðu frett þa~ frá þínginu víðs-
vegar, að það mundi ætla a~ fram fylgja þeim niðurskurði, er amt-
mennirnir höJOu til tekið í frumvarpi sínu. Þa~ hefir verlð tekið
fram, a~ það vantabí vissu frá hinum ömtunum fyrir því, að fe væri
þar ei sjúkt, og í álitsskjali nefndarinnar er sagt, ao bænarskrár
þær, sem fari fram á almennan niðurskurð, taki þetta fram sem að-
alskllyrðí fyrir honum, svo að n löurskurðurtnn skuli ekki fram fara,
nema því a() eins, ao kláðafuraldurlnn se ekki annarstaðar, og vero
eg að vera fastur á því, að þessa vissu verba menn ao hafa, ann-
ars er ekki til neins gagns ao skera niður her, ef fj;írkláoinn er í
hinum ömtunum, en nefndin hefir leitt öldéngís hjá ser að ákveða
neitt um þetta. Nefndarupp.istringurnar gjöra að vísu ráo fyrir því,
að dýralæknarnir skuli fara inn í hin ömtin, en það er svo óáheo-
i(), bæðí hvenær það skuli vera, og hvað þeir skuli gjöra; en auð-
vitað er, ao þeir ætti ao fara þangað, ;i\)ur en r<Íoizt er Í, ao skera
niður her, og útvega ser vissu fyrir því, ao þar se ekki neinn fjár-
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kláðí ; en af því þessa vissu vantar, verð eg að. vera móti niður-
skurðinum.

St. Jónsson: Eg vildi eg gæti fullnægt þeirri góðu raðlegg-
íngu þíngmanna, a'ó tala um mál þetta svo hlutdrægníslaust, og með
þeirri stillíngu, sem hlýðir. Eg skal og ekki gjöra þetta mál a'ð
kappsmall, og a'ó minnsta kosti ekki tala svo hátt, að það gángi
gegnum hö fu'ði'ð á mönnum; það er og víst, þegar vandræði ber að
höndum, verða menn að taka það bezta rá'ð, sem menn vita, og eg
held, að, eins og mí á stendur, geti menn ekki hitt lÍ nokkurt betra
úrræði, en nefndin hefir farið fram á, fyrst það einhlíta r.ið, a'ð skera
allt fe í hinum sýktu hðruðum og flytja heilbrigt inn aptur, getur
ekki feingizt, og eg get ekki heldur se'ð, a'ð þa'ó leiði nokkurt veru-
legt tjón af því fyrir Sunnlendínga, a'ð skera niður allt geldfé, eins
og nefndin hefir stúngið upp á, og skal eg færa þíngmönnum dæmi
upp á þetta. Ári\) 1822 voru svo miklir óþurrkar í Norðurlandi, að
ekkert heystní náðist frá því 18 vikur voru af sumri, og fyrir það
var srirlftill heyafli, svo a'ð mjög margir bændur skáru allt fe sitt
niður gjörsamlega nema ærstofninn, og urðu að þe55U alls eingin
vandræði, og fe'ó kom mjög fljótt upp aptur jafnmargt og aður, og
sama mundi verða tilfellíð her, þó menn skærí geldíðð, ef þeir hef'ði
ærstofn nokkru nýtan; að I;Íta geldféð lifa er ekki eiganda lÍ hættu,
þegar eins horfir vi'ó og her er mí, og það gefur a'ð skilja, að það
er ekki annar skaöl yi'ð að skera geldf'é niður á haustin, heldur en
sá mismunur, sem er ;i aldri geldfjárins t. a. m. lÍ tvævetrum og
þrevetrum saub ; fyrir því finnst mer, ao reikníngur hins heiðraða
"arnþíngmanns Reykvíkfnga se fjarstæðlega luír, og ao minni ætlun híngt
fr.í allri sanngirni. Eg held og, a'ó margir her se á því, a'ó það se
einginn slm'Gi, a'ó skera geldfe sitt niður ao haustinu til, því a'ó það
hafa margir iðrazt eptir, að þeir ekki skáru geldfe sitt í fyrra, sem
hafa síðan misst þao IÍr sýkiuni fyrir lftið eða ekkert, og eins mun
verða, ef þeir ekki skera það niður í haust. Hinn heiðraði vara-
þingmaður Reykvíkinga fann það a'ó nefndarálitinu, að þar var ekki
stúngtð upp á, að gefa neinar skaðabætur, en eg veit ekki, hvernig
því verður komið við, því allir skera þ6 nokkuð til bús síns, og þ,i
verba menn a'ó g.iuga fyrir hvern mann, og spyrja: hvað mikið ætlar
þú nú ao skera? og hvað mikið ætlar þú a'ó setja á? því
ekki geta menn þó borgað fyrir það, sem hann sker fyrir
sjálfan sig, en fyrir hitt geldfðð, sem hann ekki kveðst
mundu skera fyrir sjálfan sig, verða menn a'ó reikna mismuninn á
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2 og 3 vetra gömlum og 3 og 4 vetra gömlum sauð, og í annan
sta~ allan kostnað, fó~ur, hirðing, áhyrg~, o. s, frv., þá komast menn
sannarlega í vandræði, að 'meta, og flestir munu fá freistíngarefni til
að segja, a~ þeir láti sem flest lifa. Þa~ mun ekki verða vert fyr-
ir mig, að minnast á href Kjósarmanna, sem hinn heiðraði varaþíng-
maður Reykvíkínga áleit svo óskynsamlegt, en eg hélt hann væri
kominn á þíng til a~ ræða mál, og má ske vigta sauðfénað, en ekki
til að vigta skynsemi hvorki þíngmanna ne annara úti í frá.

Forseti: Eg vil þó geta þess, ekki meira vegna hins háttvirta
þfngmanns, sem nú talaði, heldnr en annara, að þíngmenn ætti að
gjöra ser það að reglu, að vera ekki að dæma um skynsemi, sann-
færíngu og vilja hvers annars, því þess konar skýrir ekki málið.

Jón Guðmundsson: Vildi ekki hinn háttvirti varaþingmaður
Reykvíkínga gefa mer skýrslu um, hvað nefndirnar hans muni kosta;
eg se hann ætlar að standa upp, hvort sem er.

H. Kr. Friðriksson: Eg get svarað hinum beiðraða varafor-
seta því, að nefndirnar mínar skulu ekki verða landinu dýrari, en
niðurskurðurinn hans, en eg hefi hugsað mer það svo, að þóknun
til nefndarmanna væri hæfilega metin af hreppstjóra, en sýslumaður
sendi uppastiingur hreppstjórans með áliti sínu arntmannlnum, og
amtmaður síðan legði úrskurð á. Hinn háttvirti varaforseti og hinn
heiðraði varaþingmaður Snæfellínga hafa herfilega rángfært orð mín;
eg vil spyrja hina heiðruðu þíngmenn, hvort nokkur þeirra geti ekki
skilið þennan arð, sem eg gjöri r:íð fyrir á hverri geldri kind, eptir
því sem hún þroskast, og þar að auki er ullin af hverri fullorðinni
kind 1 rdl, virði, eptir því sem ullin er nú borguð af kaupmönnum,
og það er einginn örðugur eða brotinn reikníngur, heldur einföld
samtala, því þegar menn vita, að sauðurinn kostar veturgamall 3 rdl.,
tvævetur 5 rdl., og þrevetur 7 rdl., þá getur hver maður seð, að her er
þó talsverður arður á :iri hverju. það getur nú vel verið, að hinn
heiðraði þingmaður Eyfírðínga hafi ekki beN~ neitt tjón af þeim
niðurskurði, sem hann talaði um, en það sannar ekkert: og mer finnst
að menn geti fyr talað um skaða, en að lít af honum verði manntjón.

Hinn heiðraði varaþingmaður Snæfellínga hélt, að það gæti vel
rekið að þVÍ, a~ ef uppástúngnm mínum yrði framgeingt, þá mundi
þa~ leíða manndauða yfir Suðurland, en eg held það geti mí fremur
farið svo, ef álit nefndarinnar fær framgáng, þar sem nefndin vill
svipta Sunnlendínga meginhluta bjargræðisstofns þeirra, og menn
hafa dæmin fyrir ser, þvf manndauðann her á landi 1785 má að
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nokkru leyti álíta sem afleíbíng níðurskurðaríns 1772, og .írin þar

á eptir. þar sem sami þingmaður fór al'> tala um það, hvað stipt-
amtmaðurinn hef'Oi skipað í fyrra, og hvernig nú væri korníð málinu,
þ.í verð eg a'ð segja honum, a~ eg álít mer það með öllu övíbkom-
anda. þar sem hann sagbi, ab eg gripi inn í eignarrétt manna mel'>
nefndum mínum, hvað er það hjá þeim rðttarsvlpti, sem nefndin hefir
farið fram ,i? því það verba þó allir ao játa, ao það er st6r munur
á því, a~ skera niður sjúkt fe, sem Ifklegt er ao gjöri öðrum skaða,
og alheilbrigt fe, sem eingum getur gjört skaða, þar sem eg sagðí,
a'ð skerbíng :i eignarrétti gæti ekki átt ser stað, nema skaðabætur
kæmi fyrir, þá var það eina viimin hj.í hinum hefðraða þíngmanni
Eyflrðínga, a~ það væri svo örbug] og næstu III övínnanda, a~ koma
því við, að meta þessar skaðabætur ; það er dáfalleg ástæba ; en eg
get samt ekki gjört mig anægban með hana, því úr því nefndin vill
skerða eígnarrett mann'á', þá verbur hún einnig, segi eg enn, a~ finna

eitthvert r;m til að bæta skaðann, hvort henni fellur það lett e'ila
ekki. Öllum eItíngum hins heíðraöa vnraþíngmnnns Snæfellínga vil .

eg ekki virða mig til að svara.
Framsögvmaður: Eg er sannfærbur um þnð, a~ bæði herra

stiptamtmaður og eins hinn heiðraði varaþíngmaður Reykvíkínga, eins
og líka allir þíngmenn, hafa þann allrabezta tilg:íng með tillögum
sínum í þessu míkilsvarðanda nnilí, en melníngamunurlnn er ein-
úngls um það, hvað se nógu tryggjandi bæði fyrir suðuramtið og aðra
hluti landsins. Ef almenníngur væri her í suðuramtínn aðrir eins
dugnafar og þrifamcnn, eins og einstakir bændur eru her, þá mundi
vera óhætt ao framfylgja uppastúngum hins helðraða þingmanns IÍr
Reykjavík, sem mun hafa her um bil sömu skoðun á máli þessu,
eins og stiptamtmabur vor, en vegna þess, a~ því er nú ekki þannig
varið, heldur mun vanta mjög mikið á, ao allir se jafnmiklir dugn-
aðar- og altiðar-menn, vero eg ao álíta, a'ð uppastúngur þessar se
hvorki nægilega tryggjandi fyrir suðuramtíb ne hin örntin. Hinn hátt-
virti þínginaður úr Reykjavík vill tryggja einúngis með nefndum, sem
eiga a~ hafa vakan da auga :í fenu í hverjum hreppi, og álítur það
nóg til ao aptra ritbreíðslu fjárkláoan~, en nefndin vill bæði hafa
nefndir og þar að auki fækka fenu til muna, svo menn geti verið
vissir nm, ao það, sem eptir er, hafi betri umsjún og hírbíngu ; UIU

leið og hinn háttvirti þíngmaður úr Reykjavík byggir upp með nefnd-
um sínum, um leið brýtur hann það nlður, sem hann ál'>ur byggbí,
með fjárfjöldanurn, því eg ~ílít það övínnanda verk, a~ komast yfir,
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að gegna svo mörgu fe, og hlynua að því svo sem með þarf, þegar
þa~ væri orbið allt sjúkt af klaðanum, og hinn heiðraði þíngmaður
viii ekki, að nefndirnar hafi neinn rétt til, a~ grípa inn í eignarrétt-
indi manna, en hvernig heílr hann þ;i hugsað ser, all rúlla bót lí
fóllurskorti, fjárhriealeysi og margs konar vanhirðingu á fenu? þall
hefir verill gjört míkíð IÍr árángrinum af Iækníngatílraununum, og eg

ætla nú ekki all draga efa í það, a~ hann se mikill, þó eg ímyndi
mer, a~ allt geldfe verði trauðlega læknað og alheilt orðið all vori
komanda, ef tala þess er ekkert takmörkuð, og þlí fer þa~ náttúrlega
upp á fjöll og kemur þar saman víð fe~ úr hinum ömtunum, því
ekki vil eg halda, að menn vilji fremur slátra því í vor, heldur en
nú í haust. þa~ hefir míkíð verið talað um það, a~ uppastúngur
nefndarinnar skertu svo mjög eígnarréttínn ; en má eg spyrja, er það
þa ekki líka skerðíng eígnarréttarlns að kasta 4000 rdl. upp á al-

menníng fyrir verðina ;í fjöllunum í sumar? en vegna þess, a~ þetta
verður að álítast nauðsynlegt, finnst mer einginn geti neitt um þa~
talað. Eg skal sýna með dæmi, að í öðrum löndum á ser áþekk
skerðíng eignarrðttarlna stað, og sú, sem her er um a~ ræða: ef eld-
ur kemur upp í einhverjum bæ og grípur um sig, þá má ekki a~
eins brjóta þau hús niður, sem eldurinn geisar í, heldur líka húsin,
sem standa næst því, til þess að hamla því, að eldsvoðinn breiðíst
enn meir út, og þetta dæmi finnst mer að minnsta kosti svipað því,
hvernig her stendur á. Hinn háttvirti þingmaður Reykvíkínga hefir
misskilið mig, þar sem tala~ var um töluna á geldfénu her í suð-
uramtinu, sem hann segir a~ se 45,000, en fólkstalan er 15,000, og
eptir því væri 3 kindur lagðar á borð með hverjum manni, ef geld-
fe~ væri allt skorið ni~ur,og það finnst mer ekki mjög stérkostlegt,
en eg heit, að geldféð væri lángtum fleira her. þegar hinn heiðraði
þingmaður úr Reykjavík var a~ reikna skaðann, sem menn hefði af
því, ef allt geldféð væri skorið niður her í suðuramtínu, þá virðíst
mer hann ekki hafa það hugfast, að æðímlkíð verður skoríð hvort
sem er, og um það er, að eg held, ómögulegt að kenna nefndinni, og
þegar eru kve~nar upp þessar stóru tölur, svo sem að Sunnlendíng-
ar hafi 100,000 rdl. tjón af níðurskurðínum, þá ætti einnig a~ hafa
dálíti~ tillit t. a. m. til fó~urs, hirðíngar, ábyrgðar, og til lækníng-
anna sjálfra mest af öllu; þessu virðist mer menn verða að velta öllu
fyrir ser á alla vegu. Hinn heiðraði þingmaður rir Gullbríngusýslu
fann það að nefndarálitinu, að það væri ekki sett sem skilyrði fyrir
níðursknrðínum, að vissa væri fyrir því, að klaðínn væri ekki í hinum
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fjór'búngum landsins, en eptir stefnu málsins er honum auðgefið ab gjöra
breyríngaratkvæði í þá .itt, að dýralæknarnir verði sendir norður og
vestur, til að fá vissu fyrir þessu, ef þao annars verður SeG UIII

þetta leyti ársins, og þó nú kláðínn fyndist þar, III ætti "el haga ser
eptir því, því ekki verða uppástúngur nefndarinnar a'b lögum fyr en
konúngl eg staðfestíng væri Ieíngln, og það getur þó ekki orðið fyr
en í haust með póstsklpínu í októbermánu'bi.

G. Brandsson: Eg skal þá láta þessa bendíngu hins luittvírta

framsögurnanns mer að kenníngu verða, og taka mer brcytíngar-
atkvæði í þessa stefnu. Hinn háttvirti framsögumaður var hræddur
um, að hreppanefndirnar, sem getio er um í uppástringum hins- helðr-
aba varaþingmanns Reykvíkinga, mundi eingu tauti geta ,í komið
með heyjabyrgðir og ásetnínga, en hann verður að gæta þess, ab
hreppsnefndirnar eiga ao eins ao Ieíðbelna mönnum í þessu með
góúum ráðum ; en á hinn bóginn er sekt lögo víð, ef hinir éhlýðn-
ast, 5"0 ab skaöl geti af því orðið ; en hvernig hugsar hann þ:í, ao
sýslumönnunum og sýslunefndunum sínum gríngi að koma nokkru

tauti á niðurskurð alls geldfjár ? Eg verð að segja: það skil eg ekki,
hvernig þeim ætti að gánga betur. Hinn háttvirti framsögurnaður
tók það dæmi, að þegar eldsvoði kæmi upp í bæ, þá bryti menn
niður það hús, sem eldurinn kæmi í, en þetta dæmi eða samlíkíng
á ekki öldúngis her víð, því það væri þá ao eins rett valið, ef skera
ætti niður allt fe, en uppástúngur nefndarinnar gjöra ráo fyrir, að
nokkur ærstofn skuli vera eptir, og þessi ærstofn er, eins og ef menn
leti hálfbrunnin hús standa innan um öll hin húsin. Menn hafa
fært þao til sem ástæðu fyrir niðurskurði geldfjárins, a'b menn með
því móti girti fyrir, að það færi á' afrett. Eg skil vel þessa ástæðu;
en eg get nefnt nokkra hreppa í Gullbríngusýslu, t. d. Rosmhvala-
neshrepp, Hafnahrepp og Btrandarhrepp, sem hafa geldfð sitt heima
á sumrin, svo það fer ekki saman vi'b annara fe, nema má ske Ár-
nesínga, helzt Ölfussveitarmanna, og þó mun það vera mjög sjaldgæft,
svo að nokkru nemi, og að vetrinum til þarf varla fyrir því a'b ótt-
ast, og því ætla eg til vara, hvort sem uppástúngur nefndarinnar
verba samþykktar eða ekki, að áskilja mer þao breytíngaratkvæbi,
ao hreppar þessir verði undanskildir niðurskurð! þeim, sem nefndin
fer fram á.

J. Hávarðsson: Í tilliti til þess, sem sá heiðraði þíngmaður
frá Reykjavík sagðí, a'b geldfé í þessum klá'basýktu sýslum mundi
vera yfir 40,000, finnst mer liggja nokkur ésamkvæmnl, því það er
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þá eins margt eins og áríð 1856, því þá voru í þessum sýslum allur

sanðfönaður 70,989; þar af voru 27,562 ær, en 43,427 geldar ær,
sauðir og gemlíngar, og "ita þó allir, a~ yfrið margt fe hefir dái~
í þessum sýslum síðan, Eg tók líka ::iVOeptir, að hinn sami þíng-
maður segði, a~ manndauða hefði leitt af niðurskurði fjárins, þá kláða-
faraldríð gekk her á 18. öld, en það "ar eingan veginn, því frá því
kláðinn kom 1761 og þríngab til hann nr Ulll garð geingin 1779,
fjölgaN fólk á landinu allt að 6000.

JlJ. Andréseon: Mer væri geðfelldast að tala ekkert orð Í þessu
máli; mín orð vega lítið, hvort sem er, og mundi eingum bregða við

það, þó eg þegði, þVÍ eg el' ekki mikill ræðumabur ; en "egna þess
að sá orðrómur ríkir her meðal manna, - það hefir ekki dulizt mer

, ao eg se einhver hinn ákafasti í þVÍ, ao fram fylgja algjörleg-
um niðurskurbl í haust, þá mætti viroast kynlegt, ef eg mælti ekkert
orð í þessu máli, og má ske einhverjir kölluðu mig þ,i gúngu, sem
ekki þyrði ao láta meiníngu mína í ljósi, ef eg ætti von á mótbar-
um; því nafni vil eg ekki nefnast, enda finn eg eingan eínurðarskort
hjá mer, ao tala það, sem mer býr innan brjósts, þó einhverjir se
á öbru múli, og ætla því með nokkrum orðum að gjöra grein fyrir
trú minni í þessu efni. Eg játa þab fúslega, að eg hefi haft þá
skoðun á þessu fjárkl:íoafaraldri, sem nú geisar yfir, strax frá byrj-
un þess, að því mundi ekki verða út rýmt til hlítar, nema með því,
að skera feo niður á því svæði, er sýkin hafði ínntekíð, og því fyr
því betra, áður en hún næði a~ grípa meira um sig, en ekki hefi
eg fram fylgt þessari skoðun minni með neinum ákafa, og allrasíst
með brögðum; í því tilliti get eg skýrskotað til hinnar heiðruðu nefnd-
ar í klaðamalínu, og enda til allra þíngmanna yfir höfuð, að eg hefi
verið lítio viðriðinn víð kappræður og þráttanir, sem her hafa þó
eigi verið sjaldgæfar um þenna þíngtíma, og eins laus víð það, að lokka
menn á mitt mal.. en haldið þó fast víð mína sannfæríngu, a~ níð-
úrskurður hlyti a~ verða fyr eða síðar, ætti sýkin ekki a~ víðhaldastj

þetta kemur nú má ske af því, a~ eg er gamall, og lifi meir í forn-
öldinni en hinir úngu. Á úngd6msárum mínum, og það eptir að eg
"ar kominn til vits og ára, gafst mer tækifæri a~ tala víð marga skyn-
sama menn, er lífað höfðu í Árnessýslu alla klaðatíðína af, sem köll-
uð var, en hún varaði þar einna leíngst; sýkin fluttist þangað nær
því strax, sem hún var komin í landið, með hrútum þeim, er Brynj-
ólfur sýslumaður Sigurðsson fékk hjá barón Hastfer, svo klá~asýkin
kvíknabí í Bytru, eins og nú, sem er næsti bær við HjálmhoIt, hvar
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sýslumaðurlnn bjó; af þessara manna frásögn er eg gagnkunnugur

því, hvernig hinn fyrri klabi hagaði ser, og í hvað miirgum mynd-
um hann kom fram, og þegar eg ber það sanian ,io það, sem lesa er
í 10. deild arbdkanna, mig minnir 72. bls., eptir þann mikla sagna-
ritara J. Espélín, þá ber þeim lýsíngum svo saman, að þar er eing-
inn mismunur á; nú sýnir klabasýkín sig í Árnessýslu í öllum hin-

um sömu 4 eða 5 slags myndum, sem fyr; það er mel' kunnugt af
eigin sjón og reynslu. Reynt var ao lækna hinn fyrra klaða, og let
hann undan lækníngatilraunum um tíma, en kom ávallt upp aptur,
enda batnaði hann mikíb á sumrin, en vesnabl, þegar háusta tók j

líka lá hann niðri á stöku bæ 2 ár eða leingur, en korn þar því
verri upp aptur, það er því miklð satt, sem stíptamtmaóur "or rit-
abi í bréfi til sýslumannsins í Árneósýslu 29. sept. f. ,L, þar sem
hann talar um klaðann frá Mýdal, sem kominn se í Ölíuslð, og fer

um það þessum orðum ; "og þar co það frá árunum 1769-1778,
þegar sýki Sú gekk her á landi, hefir sýnt sig, ab þó hún Ilm stund
gæti læknazt, fær sauofeo hana þó jafnóðum aptur hvað af öðru",
og því felur hann sýslumanni a'O bita rannsaka fe~ og síðan gjöra
þá ráðstöfun, a~ streingilega verði lifað eptir tílsk. 12. maí 1772,
og sest af þessu, að hann hefir Þ lÍ :íliti~ niðurskurð nauðsynlegan.
A~ þessi klaðasýki, sem nú geingur, se ab öllu leyti sama eðlis, og
hinn fyrri kláM á 18. öld, er eg sannfærður um, hvað sem vitríng-
ar vorir segja, þar á meðal einhver s,i landi vor, sem ritað hefir hina
miður vinsælu grein, er prentuð var í Berlmgatíðlndum í vor j þar
stendur nefni!. að hinn fyrri klaði hafi verib klaufnaveíki illrar teg-

undar, þar á móti se þessi veiki miklu vægari í em sínu, en eg
ætla það fjærri öllum sanni, því þessi sy'ki geisar miklu bráðar yfir,
og líka sýnir sig fullt eins skaövæna og smittandi. þao er nú ljóst,
að ekki tókst ao út rýma hinum eldra klaba, nema með almennum
níburskurðl, en að nú takist betur til, um það ætla eg eingu að spá;
eg heyri menn segja, að fólk se nú leingra ;Í leið komið með ýmsa
upplýsíngu, líka má ske hírðusemí og aðgæslu í mörgu, þó er í
þeirri áminnztu Berlíngsgrein bændum brugðið um öforsvaranlegt
skeytíngarleysi, trassaskap og margt því um líkt, og se það satt,
sem þar er sagt, þli er varla að búast við góðum ár:íngri af lækn-
íngatílraunum ; eg játa þab, að sá er munur á ástandi fyrri aldar
og nú, að híngað eru komnir 2 dýralæknar frá Danmörku, og þeir
má ske vel að ser í dýralæknisfræðl, en þó get eg ekki annað en
efazt um, að þeim takist svo að lækna allan fj:írfjölda þann í 4
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sýslum, sem settur yrði ~ívetur, ef allir væri látnir sjálfráðír, að
sýkinni yrðí út rýmt með þeim lækníngum; SYO er það líka eitt til
Iyrlrstöðu, að almenníngi er víst ekki fáanda í hendur það meðal,
sem þeir til þessa hafa bnikað tillæknínganna, nefnilega völskueitur
(arsenik); svo segja þeir líka sjálfir, að ullin se strax núna orðín of
mikil til þess, a~ lækníngar verði að notum. Eg se það á uppá-
stúngum hins hefðraða þíngmanns Reykvíkínga, a~ hann gjörir ser
mikla von um, að lækníngar gángi flj6tt og vel, þar sem hann ætlar
a~ láta allt fe vera orðib læknað um veturnætur ; eg ætla nú ekki
að reingja þessa hans háu hugmynd, en svo mlklð má eg segja, að
þá mega lækningar gánga fljótar og heppilegar fram, en þær geíngu
hvað lömbin snertir, sem læknuð voru her á Arnarhélstdni fyrir
rúmum 3 vikum; mer er kunnugt, hvernig til gekk með þau, annað
dó að 6 dögum líbnum, hitt lifir enn; í gærmorgun skoðaði eg það
grandgæfilega ásamt þíngmanninum frá Gullbríngusýslu, og ályktubum
víð, a~ þa~ væri á eingum batavegl, heldur öllu kláðugra, en þegar
byrjað var að lækna það,

Þa~ voru mildi ósannindi, sem fóru fram af vörum hins hátt-
'Virta þíngmanns frá Reykjavík, þar sem hann sagði, a~ manndauðann
mikla 1785 hefði leitt af níðurskurðí fjárins 1772 -- 76; nei, sá mann-
dauði kom ekki af þeim niðurskurðl, heldur af Skaptárjökuls eldgos-
inu 1783, sem eitraði allt gras á jörMnni, og svo kom hinn feikna-
harði vetur 1784, sem jafnvel einginn hefir komið harðari á Íslands
öldum; fyrir þau óár var korníð upp nægilegt sau~fe; voru þó harðir
'Vetrar 1778, 1779 og 1780. Í Rángarvallasýslu var allt fe skorið
niður 1772, en 1781 flutti maður sig búferlum þorsteinn að nafni
frá Svínhaga á Rángánöllum a~ Iðu í Árnessýslu; átti hann þá 300
fjár, eða meira, enda getur Jón konferenzráð Eiríksson þess í for-
mála vi~ Olavii reisubók, að í þessum sýslum hafi a~ fárra ára fresti
verið kominn nægur fjárstofn upp aptur,

Her hafa ekki fram korníð á þinginu nema 2 raddir, sem mót-
mæla nefndaráJitinu, en þær eru líka næsta öflugar. Ræður þíng-
mannsins frá Gullbríngusýslu held eg hefði mátt inni bindast í fáum
orðum ; hann er mjög mótfallinn nefndarálitinu, og vill fella það, en
setur ekki í staðinn annað, en ötakmarkað sjalfræði ; í hið minnsta
get eg ekki dregið aðra meiníngu út af orðum hans en þá, að hver
einn megi setja á vetur svo mikið fe, sem honum sjálfum þóknast.
Þíngma~urinn frá Reykjavík rífur nefudaralitib níbur, sem mest hann
getur, en hann byggir mikinn kastala í staðinn, en það er lakast
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við þá byggíngu, að hún er grundvölluð á ómögulegleikum, og kem-
ur það af ókunnugleika hans á ýmsum kríngumstæðum í sveitunum,
t. a. m. a~ varna öllum samgaungum í þraungbýli er a~ öllu ómögu-
legt, ef fe~ er láti'b fara út úr hiisunum ; að segja: þlð skuluð undir
strángar sektir halda fe ykkar hver í sínu lagi, án þess nokkur kind
sleppi í annara fe, er sama sem að segja: þið skuluð einga kind eiga;
allt eins er með hitt, a'b eingin veik geldkind sleppi á afrett, ef veik-
ar eru til; hreppanefndirnar hans er eg á'bur búin a'b minnast lí,
það er sitt hvað a'b ræða um þetta her í salnum og byggja lopt-
kastala úr reikulum hugmyndum, eba hitt a'b framkvæma slíkt í verk-
inu.

Mer vlrðíst, a'b nefndin hafi þrætt hinn tiltækilegasta meðalveg
í þessu máli, og því ætla eg a'b halla mer að hennar uppástúngum,
því þó eg sð, sem sagt, fastur á því, að reka muni a'b algjörlegum
niðurskurði einhvern tíma þó seinna sð, þá se eg þó líka á hina síð-
una, a'b sökum þess, hve Ijaretæðar skoðanir manna á þessu máli eru
hver annari, og sumum þeirra fram fylgt með ærnu kappi, þá hlýtur
reynslan a~ skera úr málinu og upp segja dóminn, en það getur hún
ekki, nema hún fái nægan tíma, svo hún geti byggt ástæ'bur sínar
á gildum rökum, en sá frestur verbur mörgum dýrkeyptur. Þa~
mætti álítast þý'bíngarlíti'b, a'b fá híngað með ærnum kostnabí 2 danska
menn, ef þeim væri ekki lent tækifæri til a'b reyna lækníngarnar til
hlítar, og til þess gefst þeim henfuglelklnn í haust og í vetur, og
þá sest á sínum tíma, hverjir hafa rettast fyrir ser í þessu
máli.

P. Sigtt;rðsson: Eg get verið því fáor'bari í máli þessu, sem
þingmaður Arnesínga tók sumt af því fram, er eg ætlabí a'b segja.
Sá háttvirti framsögumaður heIt, ef allir bændur væri eins pössunar-
samir, sem greifi nn og þíngmaður Reykvíkinga, þá mundi vera óhætt
a'b trúa þeim fyrir vöktun geldfjárins (Framsögumaður: Nei, ekki
sagði eg það. J. Guðmundsson: Jú); eg vil eingan veginn efa
dugnað þeirra sem embættismanna og göðra meðborgara í sinni
stöbu, en ekki veit eg, hversu firnlega þeim tækist að elta geldfð á
fjöll upp, ef það slyppi úr vöktun, Her hefir verið mikið rætt um
skerðingu eígnarrðttaríns, sem þeim héruðum, sem klaðavelkin er

í, væri gjör'b, ef þeim væri sklpað að skera fe sitt niður, en eg vil
spyrja: er ekki til annar réttur, sem líka er dýrmætur, friðhelglsrett-
ur, og, ef til vill, naubverjurðttur, og þenna rett eiga þeir landsmenn
eins sterkan, sem búa utan takmarka þeirra kláðasjúku héraða, eins
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og hinir eignarréttinn :í þessu skaðræðísgdssí. Þa~ er nú þegar bú-
i~ a~ elta ólar um mörg hin smærri atríbí málsins, og ætla eg ekki

a~hreifa vi~ þeim, en einasta að skoða þetta vandamikla mál í heild
sinni, með þess nú-verandi kringumstæðum. Eg held það hefði fyrir
landsmenn yfir höfuð verið hið hollasta rá~, að taka til undirstöðu
frumvarp amtmannanna fyrir vestan og norðan, kann ske með litlum
breytíngum. Fe þetta allt í þeim veiku héruðum er að VÍ~u miklð,
en þó má komast að þVÍ með nokkurn veginn vissu, hvað míkíð það
mundi kosta; það er auðvitað, að sl.ítrun þessa fjár væri um tíma

mikill hnekkir í brisæld þeirra, sem fe~ eiga, en hann gæti líka orðið
skammvinnastur, því korni ekki annað óvænt áfall fyrir, svo sem eld-
gos eða þess konar, þá mundi af þessari tilhögun eingin serleg neyð
og því síður manndauði orsakast her á landi. Allan þann kostnað,
sem nú á að brúka tll lækníngar hins sjúka fjár, og alla þá peninga,
sem til þessa er og verður eytt, mætti þegar brúka til a~ fá aptur
nýjan stofn, og fyrir nokkuð af verði þess sjúka; hver getur talið
upphæð þess verðs, er allar þessar lækníngatilraunir kosta ;Í endan-
UIII; það horfist ekki svo ólíklega á, að allur kostnaður, sem þetta
hefir í för með ser, korni á endanum til að hlaupa nokkuð upp í
verð það, er nú liggur í öllu sauMe í þessum 3 sýslum. En hver
verður nú ár<Íngnrinn eptir allan þann kostnað, sem Iækníngatllraunír

þessar hafa í för með ser, ef þær lukkast ekki? það er 1, a~ ef þær
sýnast ekki vinna á á þessu ölri, þá verður fenu eytt smamsaman,
og er það æbimikið tilfinnanlegra bæði þeim, sem undir búa, og
eins öðrum landsmönnum; þar með eyðíst það verð, er nú liggur í
renu fyrir líti~ eða ekkert, og svo bætist lækníngakostnaðurinn ofan
á þá, og aðrir landsmenn, sem hefbí átt að rétta þeim hjálpar-

hönd, geta það ei á meðan ; en 2. tilfelli óttast eg þessu meira; nú
skyldi með þessum lækníngatilraunum verða unnlð það svig á pest
þessari, að bún sýndist horfin, og læknar segja nú vær! björninn unninn,
nú væri kláðl þessi læknaður, en að litlum tíma Iiðnumvþegar menn væri
hættir að hafa eins sterk varðhöld á útbreiðslu hans, og nó, þá gys i
hann upp að nýju í eins vondri eða verri mynd, en aður, og væri
þá orði un, áður en öflugar skorður yrði "i~ reistar, útbreiddur víðs-
vegar um landið, og yrði svo ekki stöðvaður utan með almennum
niðurskurði fjárins. Hver ætti nú a~ fara að borga mönnum fyrir
elgnarrðttinn á því niðurskorna fe, þegar pest þessi væri kornin um
land allt? skyldi þá landsmenn ekki mega borga það sjálfir með
sínu eigin bléði ? Eg ber að sönnu ekki vantraust til þessara nýju
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lækna, sem nú með ærnum kostnaði eru híngað komnir frá Danmörku,
en það traust ber eg heldur ekki til þeirra, að þeim taklst a'ð út
rýma þessari pest að fullu, því það væri oftraust. Læknarnir okk-
ar hérna í Reykjavík hafa ekki með gjörðum sínum glætt traust það
lÍ. lælmíngum þessum hjá mer, þó sumir þíngmenn se með þetta
sterka traust á þeim; heiili fe~ í Mýdal verið skorið, þegar kláM
þessl fór a~ brjótast út, þá gat skeð hann hefðí stansab ; þetta "ar
þá ekki gjört, og afleíðíngarnar eru nú opnar fyrir þeim, sem að því
vilja gæta; það má því segja, að þing þetta se ímiklum vanda statt,
að geta fundlð það, sem beztar afleíbíngar hefir í þessu efni, þegar
öll yfirvöld landsins ekki gátu orðið á eitt sátt, hvað nú skyldi af
ráða, og slÍ embættísmaður (arntmaðurínn í snðuramtínu), sem lÍ. að
hafa Iramkvæmdir á ályktunum þíngsins, varð á annari skoðun, en
hinir; eg held því, að nefndin hafi þrætt her þann mebalveg, sem
unnt var að finna, þegar hún þurfti a't> sigla svona vandasaman veg
milli skers og báru; því að hún hefir haft stöðugt fyrir augum eign-
arréttinn öðru megin, en nauðverjuréttinn hins vegar, og verð eg þvi
að aðhyllast hennar stefnu, þegar því, sem eg álít hollast fyrir alla.
landsbúa, ekki getur or~iQframgeingt. það hefir verið sagt, að tilskipun
af 1772 hafi ekki leyft að skera annað, en kláðasjúkt fe, og því hafi
þá verið beitt harðstjöm og lagaleysí, að allt "ar skorið, en menn
hafa fyrst al) líkindum alltlð allt fe sjúkt eða víst grunað í þeim
sýktu héruðum, og þó þab kynni að hafa verið þá eitthvað, sem ekki
var útsmittað, en sem samt var skoríð niður, þá sýndi tíðin síðar,
að þessi svo nefnda harðstjörn haíbí þær góðu aflelbíngar, . að þar
með var drepsótt þessari út rýmt með öllu, svo hún hefir síðan ekki
veifað sínu eitraða sverði á landi þessu þar til nú; og væri það nú-
verandi Íslendingum lítil sæmd í augum seinni tíðar manna, að nú,
nærri 100 árum síðar, þegar bæði betri upplýsing þessarar tíðar, og
aðferð sú, með hverrri feður vorir útráku morbetngíl þennan, al) í
þess stað skyldum ver taka upp það órá~, að reyna það smákák í
vörnun, sem eingu orkaði, og með því gefa honum færi á, að festa
her þær rætur, sem ekki síðar yrði við ráðið. Íslendíngar eru svo
veglyndir, að fúsir mundi þeir hjálpa þessum meðbræðrum sínum
með að bæta sem fyrst úr neyð þeirra aptur, þegar þeir væri búnir
að hreinsa héruð þau, sem pest þessi nú er búin að fordjarfa, fd
vogestí þessum.

G. Brandsson: Hinum heíðraða þíngmanni Rángvellínga hefir
víst or(lil) mismæli, þar sem hann sagði, að kláðafaraldríð 1772 hef'ði
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fari~ um allt landið, því klábinn kom þó hvorki á alla VestfirM ne
í Skaptafellssýslur eða Mrilasýslurnar, Eg skal nú ekki svara hinum
hefðraða þingmanni Árnesínga mörgu, þó mer fyndist hann leggja.
fremur ránga þýMngu í orð mín, og það er honum þó nýtt, svo eg
tníi ekki öðru, en að hann hafi tekið það nokkuð nærri ser, þar
sem hann sagði, að eg vildi eimíngis rífa niður uefndarallttð, þá er
það alls ekki svo, heldur hefi eg einúngis beðið um skýringar vi~
það ; hann sagði einnig, að eg vildi leggja mönnum alveg í sjálfs-
vald, hvernig þeir höguðu ser vlðvíkjandi klaðanum, en til að hrekja
það, ætla eg eimíngis a~ vísa til 2. greinarinnar í uppéstringum þíng-
manns Reykvíkinga, því menn vita, að eg hefi "ilja~ styðja þær, og
eg ber það ekki heldur af mer. Þíngma~llr Árnesínga hefir heldur
ekki lesið vandlega 7. og 10. greinina i uppásttíngum þíngmanns
Reykvíkinga, fyrst hann ber mer söguna, eins og hann gjörN á~an.
Í 2. gr. sjá allir a~ niðurskurðurinn liggur nærri, ef mönnum þykir
tíminn of stuttur til ao koma við lækníngunum, og í 7. gr. er aptur
skipað, annaðhvort að lækna eða þá skera niður, og er þá auðvitað,
að menn geta tekið það auðveldara, nefníl. níburskurðínn, ef þeir
treystast ekki til a~ lækna. Greinir þessar sýna sig sjálfar, og eg
vonavað af þeim geti öllum orN~ fullljóst, að það er ekki mein-
ing mín, að hver maður se látinn sjálfráour í þessu mikilsvarðanda
málefni.

Þ. Guðmundsson: Af því eg var einn i nefndinni, og af því
a~ ólíkar skoðanir hafa korníð fram viðvíkjandi 2. gr. í frumvarpi
nefndarinnar um, hvort til taka skyldi nokkra tölu á ám eða ekki,
þá vil eg áskilja mer þa~ breytíngamtkvæðí, að ærtalan skuli vera
óákveNn. Eg þarf ekki a~ geta þess, að ærnar eru þær ribatasdm-
ustu sauðkíndur, þvi þær gefa oss bæði mjólk og lömb; eg vildi
taka fram þessa eiginlegleika ánna, vegna þess einginn þíngmanna
hefir geti~ þeirra, og þess "egna vildi nefndin helzt hlífa þeim, og
eg veit það mælist vel fyrir því hjá allri alþýðu, ef þíngi~ samþykkir
þetta breytíngaratkvæðí mitt.

V. Finsen: Þa~ getur naumast verið neinn efi lí því í þessu
máli, að uppástúngur nefndarinnar verða samþykktar af þínginu, því
í nefndinni eru 9 menn, her um bil helmingur alls þingsins, og þar
a~ auki hafa fleiri þingmenn, sem ci hafa verið í nefndinni, talað í
sömu átt og hún. En ef uppástringur nefndarinnar gánga í gegn-
um, þ:i verður þíngi~, eptir því sem mí er fram komið, að senda á-
litsskjal um malið til stjórnarinnar og bíða eptir samþykki hennar.
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Eg efast nú fyrir mitt leyti ekki um, að stjórnin muni samþykkja
það, sem þíngið með miklum atkvæðafjölda ákveður í svo mikilvægu
máli, en eg vildi samt benda til þess, hversu illa væri farið, ef sú
skyldi verða niðurstaðan, að stjórnin ekki samþykkti uppástúngur
þíngsins, og ef svo aptur skyldi lí'ða 2 ár þánga'ð til alþíngi gæti
kornið saman, og yfirvegað málefnið ;í ný; þar að auki geta kríng-
nmstæðurnar breytzt til næsta árs og sjúkdómurinn t, a. m. titbreiðzt
víðar en nú lítur út fyrir. Eg lílít það mjög heppilegt, a'ð málefníð
var lagt fyrir þíngíð í ár, og álít, a'ð því se framvegis bezt borgið,
þannig, a'ð þíngíð hafi áhrif á úrslit þess, og eg vil þess "egna á-
skilja mer breytíngaratkvæöi lÍ þií leið, að ef stjórnin skyldi ekki
samþykkja uppástringu alþingis, eða kríngumstæðumar a'ð öðru leyti
verða breyttar til næsta árs, þá verði aukaalþíngi haldið næsta ár
til a'ð ræða fjiírkLí'ðamlÍli'ð.

E. Ö. KúTd: Eg skal nú ekki tala margt í þetta sinn. Af
því hinn háttvirti 4. konúngkjörni þingmaður, sem var einn með í nefnd-
inni, hefir askilíð ser breytíngaratkvæðí víð 2. gr. í breytingarupp-

ástúngum nefndarinnar um tölu ánna, þií vil eg áskilja mer rett til
breytíngaratkvæðís um eitt orð : ))vorið 1859« í 26. gr. nefndarfrum-
varpsins, og setja í þess stað ))hausti'ð 1859((. Um þetta atriði
greindi mig á víð nefndina, því eg vildi, a'ð þeir mætti flytja til sín
fe'ð að haustinu, með því eg var sannfærður um, og sú sannfæríng
mín styðst víð álit dýralækna, a\') sýkin gæti leynzt, hversu mikil
varkárni sem væri við höfð, hús rofin og víðir þurrkaðir, og því væri
áhætta al) flytja fe híngað að vorinu til, ef fjársýkin væri ekki horfin

um haustíð 1858; en hins vegar væri það lítill halli fyrir Suður-
land, því að ullina af fðnu gæti menn fcíngíð með ser, og lömbín
ætti þá að fylgja með a'ð haustinu, en það er kunnugt, að fe, sem
Ungt a'ð er rekið að vorinu, og kemur óhagvant, gjörir ei míkib
sumargagn, SYO eg se ei, a'ð Sunnlendíngar missi í við það, þó þessi
~arkárni væri vit> höfð. Eg er hræddur um, að hinum helbráða
þíngmanni Gullbríngusýslu hafi orðíð rnismæli, þar sem hann sagN,
a'ð fj;írsýkin fyrri hefði ekki kornið á Vestfjörðu, því hún komst þó
all minnsta kosti að Þorskafírðí. Eg skal nú ekki tala margt um
uppástúngur hins hefðraða varaþingmanns Reykjavíkur, því 2. grein-
in í uppastungum hans er nóg til að fella þær allar, og sýnir, hvern-
ig allt rekur sig hvað lÍ annað ; þar stendur, að aðskilja eigi sjúkt
fe frá ósjúku, a'ð afloknum fjallgaungum. Eg veit nú ekki, hversu
vongéður hann er um fe'ð á fjöllunum, en eg held, að það se ekki
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lIVO heilbrigt, a~ þar se ekki einhver klaðaklnd innan um, og a~
minnsta kosti komi ein í hverja rett, og nú þarf ekki, eptir sögn
kunnugra manna, nema a~ kind snerti snöggvast aðra, til þess hún
sýkist. Nú ímyndar einginn ser, að fe~ verðí teki'ð úti i haganum,
án þess það se rekið einhverstaðar inn í rett og aðskllið þar, og
þá fær ein kindin sýkina af annari, og svona geingur koll af
kolli, þangað til allt er orðíb sjúkt og allt verður að skera. Eg skal
ekki fara neinum orðum um hinar einstöku greinir, en þó vil eg
geta þess, a'ð 10. greinin sannar það, a'ð honum hefir orN'ð það líka
á, a'ð skerða eignarrðttlnn, sem hann hefir þó álasað nefndinni fyrir.
Í 11. greininni hugsar hinn heiðraði varaþingmaður ser hreppanefndir
lærðarl en eg, ef þær geta gefið hverri kind læknisattest, á~ur en
hún fer á fjöll upp.

G. Brandsson: Eg verð a~ svara hinum heíðraða varaþing-
manni Snæfellfnga því, ab eg vissi mlklð vel, ab allir VestfirMr fóru
ekki varhluta af kléðasýkínnl lÍ 18. öld, en hún geisaðí þó ekki yfir
nema nokkurn part af Barðastrandarsýslu og í kringum Breiðafjörð.
Eg ee það á breytíngaratkvæðl hins háttvirta 4. konúngkjörna þíng-
manne, að hann vill þó samþýða beggja meiníngar, svo að eg get
gjört mer von um, að menn geti borlð sig saman milli undírbún-
íngs- og .ílyktarumræðu, og þá má ske korníð ser saman, og þykir
mer það mjög svo æskilegt, því það er illa fari~, ef mikill tvístr-
Ingur verður á meiníngum manna, allrahelzt í svo árí~anda máli,
sem þetta er.

St. Jðnsson: - Af því það mun vera svo tilætlað, að inngángs-
umræðu þessa máls verðl Ioklð í kvöld (Forseti: Ef þíngmenn óska,
a'ð halda leingur áfram, þá er eg ekkert á móti því); það munu
fleiri vilja, en eg vildi a~ eins áskilja mer breytfngaratkvæðí í þá
stefnu, ab sú ærtala, sem í uppástúngum nefndarinnar er ætlazt til
að hin örntin skuli láta af hendi ,'i~ suðuramtlð, se ekki bundið vlð
hálfa ærtölu, þá er Sunnlendíngar áttu vorið 1856, heldur vi~ einn
þríðjúng hennar eður því um líkt. Menn gátu se~ af nefndarálitinu,
a'ð gjört er rá'ð fyrir, að það gæti komizt a~ almennum niðurskurði
að hausti her í Sunnlendíngafjór'ðtíngi, og því ákvá'ðu nefndarmenn,
a~ Sunnlendingar skyldu f,í helmíng ærtölu þeirrar, er þeir áttu vor-
i~ 1856, en nú get eg hugsað, ef þessi undandráttur verður á nið-
urskurðí, eins og líkur em til, þá geti svo fari~, a~ fe fækki fyrir
norðan, því líklegt er, að menn skori þar og lógi talsverðu af fe
sínu af ótta fyrir sy1dnni; líka getur hún flutzt þánga~, svo grípa
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þurfi til skurðar fyrir hana; því vil eg ekki, 010 ærtala sú, sem Norð-
Iendíngar láta af hendi, sð ákveðin svona hátt, ef þar skyldi verða
talsverð fjárfækkun, og fyrst ekki fer fram almennur niðurskurður í
haust, þurfa ekki Norðlendingar að vera bundnir við frumvarp amt-
mannanna í þessari grein.

J. Sigurðsson: Eg held eg haldi aldrei langar umræður íþessu
klabamali, því mer virðist þess ekki þörf, því það gjöra aðrir, og
eg ætla ekki að svara neitt sitt hverjum, því mer kom það ekkert
óvart, þó að ýmsar skoðanir eða meiníngar kæmi upp um þetta mál,
því það er vandskoðað, og er sannarlegt vandanníl. þao hafa ser í
lagi gjörzt 2 þíngmenn til að setja sem mest út á' nefndaralítíð, og

vilja~ rífa það niður, en aptur hafa þeir menn af nefndinni, sem
hafa talað, bæði kurmað að forsvara álit sitt, og mer virðist líka,
ao þeir hafi gjört það, svo eg ætla ekki að bæta þar neinu vi~; það
var einúngis að eg með fám orðum vildi skýra hugmynd mína við
þessa athugasemd, sem eg let standa vi~ nafn mitt, undir nefndar-
álitinu; það var ekki svo að skilja, að eg væri ósamþykkur nefndinni
í neinum hennar aðalpörtum yfir höfuð að tala, því mer vlrtlst, að

allir nefndarmenn bæði vildi vanda álit sitt sem bezt, og líka fara
því fram, sem þeim þótti forsjáIlegast; og eg mun aldrei gjöra mörg
hreytíngaratkvæðl við nefndarálitið, þó mer þætti það vanta, ao skýlaust
væri framtekið, a~ allt sjúka fe~ skyldi skera. Þegar mál þetta "ar
lagt fyrir þíngið, þá virtist mer það vera lagt fyrir það í þeim bún-
íngi og áformi, að menn ætti að leggjast á jafntök með, að finna
upp ráð, til að út rýma fjárIdáoanum, og varna útbreiðslu hans;
nmtmennirnir allir höfðu lagt fram álit sitt til eptirsjónar fyrir þíng-
íð, og þó þeir yrði ekki allir samdóma, þá miðaðl þó álit aIlra nokk-
uð í sömu stefnu, nefnilega að níðurskurðurlnn yrðí það öruggasta
ráOio, að út rýma sýkinni ; 2 vildu hafa hann algjörðan, en 1 þó nokk-
uð takmarkaðan. Eg held nú, að rá~ þeirra 2 smtmanna hefði nú
kann ske verið aIIrabezt, ef sýkin hefði þá í sumar ekki tit brelðzt
til hinna héraðanna, svo þau hefði verið fær um, að hjálpa um feð
aprur, en bæði af því, að eg var nú ekki ugglaus um það, og svo
þótti mer nokkuð þurfa að fara eptir ráðum og vilja stiptamtmanns,
þar til hans kæmi framkvæmdin á mestu á eptir, þá gat eg ekki lagt
til algjörcan niðurskurð, heldur það sama, sem nefndin hefir gjört,
ao fénu yr~i fækkað, SYO við það yrði ráOi~, al) hirða vel um það,
sem eptir yrði ; en eg vildi, a~ það hefði verið skýrt fram tekið, a~
það sjúka og grunaða væri skoríð í haust, og ef sýki þessi er svo
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mikil og víða, sem menn hafa af henni latíð, þá held eg a~ fe'ð
mundi svo fækka, að hægt yrði að fó~ra og hirða það, sem eptir
væri. þessi rá~stöfun held eg hlyti a~ verða vinsæl, því fyrst bú-
ast allir ,'i~ því, og hafa það hugfast, ab skera undir veturinn það,
sem ,:eikt er, og svo væri það mesta heilræði, sem alþíng legði í því
tilfelli, a~ menn færi ekki a~ eiga það ci hættu, atl kosta meðulum,
fyrirhöfn og fjármönnum til læknínga þess sjúka í haust, og missa
það svo kann ske á eptir. þessi skoðun mín geingur nú út á það,
að eg hefi einga tni á læknisdómunum, og þá eg lít nú yfir tilraunir
stiptamtmannsins (sem þíngmanni Reykvíkínga þótti vest að yrði að
eingu, ef niðurskurður fram færi), þá se eg ekki enn, að þær hafi
gjört nokkurt gagn, og af þeim skýrslum og tilraunum, sem dýra-
læknarnir hafa gjört, hefi eg ekki Jeingið hina minnstu vissu um,
að lækníngarnar se eingáng mögulegar, því síður að þær gángi í
gegn hjá almenníngi. Þíngmaður Árnesínga hefir nú lýst því, hvað
vel þeim hefir gelnglð að lækna, svo eg þarf ekki að gjöra það, og
eg vil spyrja, hvort þeir menn, sem taka nú þessa menn a~ mönn-
um fornspurðum upp á kostnað þeirra, narra menn svo til að fara
a~ kosta felllunum sínum til að lækna sjúka fe~, og svo skyldu með-
ulin og lælmíngarnar draga það fram í horinn og dauðann, eg vil
spyrja, segi eg, hvort þessir leiðtogar taka þ,í ekki býsna-mikið hend-
inni inn í eignarrétt manna, og skerða eigur manna? Eg held þau
45000, sem þíngmaður Reykvíkínga gat um, væri þá betur skorin í
haustholdum, svo a~ menn ætti verðlð þeirra, heldur en bæði a~
missa þau fyrir ekkert a~ vori, og svo annað eins f Iækníslaunum,
meðulum og f6ori; eg ætla því einúngis að gánga inn á aðra grein
í reglum þessa þíngmanns, a~ allt sjúkt fe, sem ekki er búið að
lækna á veturnóttum, skuli skorið, því eg vona hann láti þá verða
framhald af því, og láti til að mynda allt það fe, sem sjúkt og ó-
læknað finnst með jólaföstu, verða skorið, og svo vi~ árslok, og svo
með þorra, og þá er fe~ þ6 enn þá ætt; verðl þetta mí vel fram-
kvæmt, á eg von á, a~ fe~ verbl í þessum 3 sýslum farið að fækka
svo, að hægt verði að hirða vel það, sem eptir er, ef það væri heilbrigt,
og þá líka heldur þaðan í frá reynanda og kljúfanda, atl leita lækn-
ínga því, sem kynnt av sýkjast; þetta væri nú sú eina tilraun a~
út rýma fjárklá~anum með takmörkuðum niðurskurðl, og hver veit
nema það kynni að lukkast, Nefndin hefir nú reist skorður vi~ út-
breíbslu fjárldá~ans með því, a~ allt geldfð skyldi skera, svo það
ekki gæti að sumri rasað á afréttlr hinna ósýktu héraða, og stipt-
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amtmaður hefir líka áliti~, a~ þab fe ætti að verba fyrir niðurskurðí,
sem leitaði á afrðttl ; en eg heit, a~ sú ákvörðun hans kynni líka
kann ske a~ duga, að skera geldfe~ á takmörkum klábans, eða í þeim
sveitum, sem ætti afrettir nálægt eða saman við hin ósýktu hðruð,
og þess vegna gat eg þess í nefndinni, ab eg ekki fyndi mer or-
sök til, a~ æskja niðurskurðar á heilbrigðu geldfð út á Akranesi eða
suður á Strönd, eða Suðurnesjum, þVÍ þaðan gæti eg ekki óttazt
samgaungur a~ sumri til Norðlendinga eður vesturamtsbúa, en nefnd-
inni þótti það óhuItast og réttvísast, a~ ein regla geingi yfir allt í
þessum sýslum, en þó mer þyki stundum munur, hvernig á stendur,
þá fann eg litla orsök fyrir mig, að gjöra ágreining í þessu. Eg
þykist líka vita, að allir forstandsmenn, sem búa í þessum sýslum,
og eru orðnir umflækrlr þessum haska, að þeim muni þykja það rá~-
legast, ~l~ skera alla þá sauðí, sem þeir eiga í haust, á meðan þeir
eru Í fullu gagni, eða selja þá, en eigi þá ekki á hættu, a~ þeir
kunni a~ sýkja~t af klaðanum og verba SYO ónýtir, og þá kemur
ekki skaðinn fram, nema lÍ lömbunum, að mega ekki setja á lömbin,
þau heilbrigðu, því veturgömlu gimbrarnar má setja á; þær koma í
ærtöluna; eg vildi því, a~ StÍ ákvörðun yrbl gjör~, að allt það sjúka
og grunaða fje yrði skorið, allt til míbsvetrar; þaðan frá yrði hirð-
íng og lækningar reynt til hausts, og ef þ;í ekki yrðí se~ fyrir end-
ann á klabasýklnnl, fram færi niðurskurður eptir nefndarinnar upp.í-

stiingum, og a~ sumri yrði eingin skepna látin fara til fjalls úr nær-
sveitunum vi~ ósýktu herU'ðill. Eg vil nú ekki leingja meira ræð-
una í þetta sinn, því það er korníð myrkur, og það, sem eg vildi
hafa meira sagt, er ekki svo árfðanda , ao eg ekki geti látio það
bíoa.

Forseti: þar e~ eg se, a~ það eru fleiri þíngmenn, er vilja
enn ræða mál þetta, en svo mjög er áliNo tíma í kvöld, ao þa~
getur ekki orðið fullrætt til undirbúníngs, þá skal eg slíta fundi í
kvöld, og láta halda áfram umræðunni lÍ morgun, og ákveð eg þVÍ
fund kl. 12 á morgun.

Fundi slitið.

13. ág. - tuttugasti og níundi fundur.
Forseti: Eg skal geta þess, ab eg hefi feíngið bréf fni hinum
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háttvirta fimmta konúngkjörna þíngmanni um, að hann se hindrað-
ur frá a~ koma á fund í dag, að minnsta kosti framan af.

Þíngbók frá síllasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Það, sem þá fyrst kemur til umræðu í dag eptir dag-

skránni, er framhald af undirbriníngsumræðunni í fjárklállamálinu.
Eg vildi leyfa mer að tala nokkur orð f þessu máli, til þess all þíng-
menn viti, hvað eg vildi til leggja; því mer finnst það eiga víð, að
frá forseta komi nokkur bendíng um, hverja stefnu eg vildi óska að
þíngiO tæki í þessu máli.

þall hefir verið mjög svo opt talall um, hversu fráleitIegt allt
ástand ;i Íslandi væri frá Því, sem er í öðrum löndum; það eru til
margar útlendra manna ferðabækur um Ísland, og það hefir stundum
verill tekið til dæmis, að einhver þeirra segi svo fd, að á Íslandi se
2 bæir Skálholt og Hekla, þar sem biskupinn býr. Slíkar sögur
ern margar, og það má segja um þær, all því betur sem þeim hefir
tekizt, all skýra frá, hversu ólíkt allt væri á Íslandi og frábrugðið,
því merkilegri hafa þær þótt; sama skoðun hefir og kornið fram her
á landi, því margir hafa opt álitið, al'l Ísland og Íslendingar værí
allt öðruvísi, en önnur lönd og abrír menn í öllum heimi, og því
tjáM ekki að hafa her neitt eins og það er haft í öðrum löndum;
menn hafa t. a. m. sagt, al'l þótt verzlunarfrelsíð væri gott fyrir alla
menn í öllum heimi, þá væri það samt óhafanda fyrir Íslendinga,
því þeir væri öðruvísí en aðrir menn. þessari skoðun bregður eins
fyrir í mal! þessu um fjárk);í'ð,lnn, þar sem svo lítur lít, sem margir
byggi á því, ao her verði all fara allt öðruvísi að með hann, heldur
en alstabar annarstaðar er tíðkanlegt. Þab er ab vísu satt, all Ísland
er í nokkru frabrugðíð, en hitt er eins raung skoðun, al'l álíta, a~
ekkert eigi her víð, sem almennt er reynt og j;ltal'l að eigi "ill í öll-
um öorum löndum. þessari skoðun ættum ver all lít rýma. Fj;ír-
kláM er einginn óalmennur sjúkdómur í öOJ'llm löndum, og þekkja
hann þar allir, að hann er bæðí "el læknandí, og alls ekki hættu-
legur, þegar hann er tekinn í tíma. Þegar mí sýkin kemur híngað,
þá liggur ágreiníngurinn beinast "ill um það, að sumir "ilja láta drepa
allt niður, en aðrir vilja gefa öllum mönnum fullt sjalfræðí ; gjöra
svo hvorir öðrum gersakir UDl, að hinir vilji spilla öllu málinu. Mer
virðist auðsætt, að her verði al'l fara nokkurs konar meðalveg, og
þá er vandinn í að rata hann. Eg er ekki svo mjög harbur á móti
því, þó skoríð se niður á einum bæ, þó menn reyndar ætti fyrst al'l

vita, hvort fe~ yrði ekki læknað, en þó það væri rett, að skera nib-
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ur a emum bæ, þá verður það samt bersýnilega rángt, að skera
niður allt fe í 3 sýslum, því auk þess, að allur almúgi missir þar
með sinn aðalbjargræblsstofn, þá Ieíðír af því, að menn geta ekki
goldib til allra stðtta, og almenníngur fer, ef til vill, á vonarvöl, og
mörg önnur vandræði geta af því floti'ð, sem ekki er hægt að sjii
fyrir. En þegar eg mí ekki vil láta skera allt niður eða gefa mönn-
um sjalfræðl í öllu, þá hlýt eg a'ð reyna til, að þræða eitthvert með-
alhóf, en það er, eins og menn vita, jafnan vandratað. - Hvaða rá'ð
eigum ver mí a'ð taka? Eg veit menn muni segja: }}Ver fálmum
nú ekki í blindni í þessu máli; ver höfum dæmin eg reynsluna fyrir
oss, því ver höfum haft einmitt sama kláðann her á 18. öld, og
þá var allt skorið níður ; nú stendur öldúngis eins á og þá, fyrir
Því er almennur niðurskurður eina rá'ði'ð('. Her held eg þó se mikið
(i'ðru máli að gegna, en var um 1772; fyrir það fyrsta ætla eg, að
það se talsvert' öðruvísi ástatt mí, en var her ii landi fyrir næstum
100 árum síðan, og þarf eingan serlegan kunnugleik á sögu lands
þessa, til a'ð sjá það ; eg ætla, að mönnum megi vera það ljóst, a'ð
fjárklá'ðinn hafi þó verlð öðruvísi tekinn nú en þá; nú hefir verið
míklð um hann rætt og ritað, menn hafa komizt :i ferð og flug, og
gjört ýmsar tilraunir til a'ð lækna hann, og til a'ð varna útbreiðslu
hans, og það hefir í öllu þessu lýst ser almennur áhugi manna, og
margar tilraunir sýna, a'ð menn geta þó miklu komið til Ieíðar, ef

þeir vilja, og viljinn tekur retta stefnu. Af því menn hafa nú verið
miklu framkvæmdarsarnarl, en 1772, þá getur líka betur farið mí
en þá. þá var heldur eingan veginn drepið allt niður í heilum 3
sýslum í einu, heldur a'ð eins í yztu sýslunum beggja megin, svo
Língt var á milli fjársjúku og heilbrigðu héraða, og svo færðu menn
sig smátt og smátt saman. Þegar menn nú tala um 1772, þá verða
menn líka a'ð gæta þess, að þá höf'ðu menn ekki eins gó'ð læknis-
meðul, eins og nú; nú hafa menn óbrigðult meðal vi'ð fjiírklá'ðanulll,
sem ekki var þá fundið, og því finnst mer, að þa'ð se sá retti með-
alvegur, sem menn eigi að taka, að frelsa það, sem frelsað verður,
og því reyna að lækna svo mikið, sem menn geta, en síðan se skoríð
það sjtikt fe, sem menn geta ekki læknað, en sem getur or'ði'ð hinu
fðnu a'ð tjóni, þegar það er élæknab. Þa'ð álít eg eigi a'ð vera grund-
vallarreglan í þessu máli, að menn hafi þa'ð fyrir augum ser, sem
dýralæknar segja og rá 'Oa til, en treysti ekki um of sínu eigin viti
í þeim efnum, sem menn hljóta a'ð hafa líti'ð eður ekkert vit á, því
ef hver fer her eptir sínu eigin höfðt, þá verð eg að álíta, hversu
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míkíb álit sem eg annars gæti haft á þeim sem göðum bændum, að
öll trygging se farin. Petta skal eg nú láta sagt um sjúkdóminn
sjálfan; en auk þess, að eg viI fara þar meðalveg. þá vil eg og
líka fara meðalveg í takmörkun eður skerðing elgnarrðuaríns ; eg vil
ekki grípa inn í eignarréð manna um skör fram, og þannig raska
grund vallarstólpa þeim, sem allt mannlegt fðlag er á byggt; eignar-
rðtturínn og verndun hans er ekki að eins í hinum dönsku grund-
vallarlögum ; hann er máttarst6lpi undir hverju þjó~felagi í öllum
menntuðum heimi, og 1851 var það her ein af uppástúngum þj6~-
fundarins: að eignarrétturinn væri fríðhelgur, og einginn væri skyld-
ur, að láta eign sína, nema almenníngs þörf krefði, og kæmi fullt
verð fyrir. Frá þessari uppástúngu þjððfundaríns vill nefndin nú
breyta, og henni er ekki n6g, að sleppa aptan af greininni skílyrð-
inu fyrir því, að skerða megi elgnarrðttínn, sem er, að ahnenníngs-
heill krefji svo, og þá því a~ eins, a~ komi fullt verð fyrir, því hún
setur mönnum í hinum ömtunum taxta, til a~ selja Sunnlendíngum
fe sitt eptir; þetta er bæði takmörkun á elgnarraðum manna, og
þar að auki er það mjög óforsjáll egt, því með því sviptast kaup-
endur, ef til "ill, þeim hagnaði, að kaupa fe fyrir minna verð, en
taxtinn ákveður. þessara tveggja atriða hefir nefndin ekki gætt.

En hvað víðvíkur aðferð stiptamtmannsins, þá getur það "el
verið, að hrin hafi ekki verio að öllu leyti g60, en þetta er kríng-
unistæðunum að kenna. Stíptamtrnaðurínn byrjaði eins og aðrir með
tilskipuninni frá 1772, og skipaði að skera fe niður, en það kom
þó líklega ekki að öllu leyti til framkvæmdanna. þessi skipan
stiptamtmannsins, að skera niður fe manna b6talaust eptir hundrað
ára gamalli tilskipun, varð nú svo víðfræg, að hún komst til Dan-
merkur; en þegar menn heyrðu slíkar aðfarir, þá hlógu menn al-
mennt og sögðu: "þao er skárri stiptamtmaður að tarna, að skipa
30 skera niður fenao fyrir mönnum bótalaust, og það af eint6mum
klaða", Þegar hann heyrði nú þetta, og f6r að kynna ser hugsun-
arhátt skynsamra þjóoa, og rit dýralækna um fjárkláoann, þá held
eg hann hafi sansað sig, og hætt víð ao skipa ab skera, en fallizt
á hitt, að reyna a~ frelsa það, sem frelsað yrbí, Þegar nú svona
er ástatt, þá finnst mer embættismanninum se mikil verkun, þótt
hann skipabí að skera niður, og fylgdi tilskipun þeirri, sem allir
geingu með í vasanum, og voru fúsir til að láta fram fylgja, ao
minnsta kosti á fe naunga síns, þó þeir kann ske ekki kærði sig
um það á fe þeirra sjálfra. Mer finnst ekki heldur, að menn geti,
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me'ð rðtm álasað stiptamtmanninum, þótt hann breytti úrskurðum
sínum, þegar hann sá, að lækningarnar dugðu nokkuð, því a'ð í
fyrstu hafði hann ekkert annað en tilskipunina vi'ð að styðjast, Allir
byrjuðu líka fyrst með þessa 100 ára gömlu tilskipun, en þegar menn
sáu, a'ð lækníngarnar tókust, þ;í fóru þeir fyrst að efast í trúnni ;1

hana og reyna betur lækningarnar. Eg skal leyfa mer a'ð nefna
nokkra heiðursmenn, sem eg þykist hafa áreíðanlega vissu fyrir a'ð
reynt hafi lækningar, og hafi tekist vel; það er dannebrogsmaður
Árni Magnússon á Ármóti, Jón Halldórsson lÍ Búrfelli í Grímsesi
og Guðmundur Thorgrímsen á Eyrarbakka, enn fremur Hannes
Hannesson ;í þórustö'ðum, og þessi síðast nefndi læknaði allt sitt fe,
yfir 200 fjrír, og læknaði það svo, a'ð hann heit hverri kind, og seldi
ull sína fyrir hæsta ullarverð nú í vor ; en þar hj;í má þess geta,
að hann varði til læknínganna margfalt meiri fyrirhöfn og kostnaði,
en ef hann hefði kunna'ð þ.í aðferð, sem dýralæknar nú hafa. Vitn-
isburð þessara lllanna mun einginn her vilja reingja, og þá ekki
heldur hinn háttvirta þíngmann Gullbríngusýslu, sem sjálfur hefir

líka læknað margt fð ; af þessu ætla eg megi ráða, að lækníngar
eru ekki eins óvissar, eins og margir halda, ef sýkin er að eins tek-
in nógu snemma, og tilhlýðilega sinnt hinu sjúka fe. Einn merkis-
bóndi í Árnessýslu hefir játa'ð um sjálfan sig, að þa'ð hefði gjört
ser fjármissi, að hann hefði ekki teki'ð klá'ðann nógu snemma, og
því hefði hann misst fe sitt. því undarlegra þykir mer það, a'ð
hinn heiðraði þíngma'ður Árnessýslu skyldi vilja gjöra svo Iítið úr

ser, að minnast á þau 3 lömb, sem her hafa verið og þíngmenn
letu taka í lækníngaskynl, því þa'ð vitum ver allir, a'ð eitt af þeim
var svo a'ð segja sjálfdautt, þegar það kom; annað var svo mikill
vonarpeníngur, að dýralæknirinn tók það aldrei í öðru skyni, en
rett til reynslu, því hann áleit þa'ð ólæknanda; hið þriðja hefir ekki
haft pössun til hlítar, en er þó í bata, svo þó þau dæi öll þrjú,
þá kalla eg þa'ð ekkert sanna móti lækníngunum, Eg get ekki
gjört að því, að mer hefir fundist, þó það geti nú verið a'ð mer
skjátlist í því, eins og sumum mönnum kom það illa, ef þeir heyra,
að nokkur kind verðí læknuð, heldur elska þeir mest þær sögur,
sem segja klá'ðann sem hryllilegastan og með öllu ólæknanda, en
reynslan mun sanna her sem annarstaðar, að klabí se eingin drepsótt,
heldur vel læknandi. Þegar nú stiptamtma'ðurinn vill láta lækna
og gjöra allt sitt til, ab lækníngunum verði framfylgt sem bezt, og
hinna beztu bænda eru á hans nnili, þá held eg alþíngi gjör'ði rðtt-
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ast í, a~ styrkja stiptamtmanninn og þessa heiðursmenn, sem gánga
á undan í lækníngatilraunum. Eg held, a~ hinir hattvirtu alþíngismenn
gjörðu rettast í, að hafa ekki leingur þenna þór frá 1772 í stafni
heldur setja skynsemina í stafn, því ef þíngmenn gjöra allt sitt til, að
styrkja þ;í skoðun hjá landsmönnum sínum, að bjarga því, sem bjarg-
a~ verður, þá er eg sannfærður um, að þeir geta komið bæði miklu
meiru og betra til leiðar, heldur en ef þeir stuðla til þess her með
atkvæðum sínum, að eyðílegg]a allar tilraunir til a~ lækna fena~
eptir þeim reglum, sem víð eru hamar í öllum menntuðum löndum.
Eg held alþínglsmönnum væri auðgefíð, a~ gángast fyrir því, hver
í sínu kjördæmi, að menn úr hinum fjórMngunum sendi efnilega
únglínga til dýralæknanna, til að vera með þeim og læra af þeim
lækníngar, góða fjárhúsaskipun, retta meðferð í allri kvlkfjarækt og
einkum fjárræktinni, og eg held þíngmenn gjörðí betur í, að styrkja
þetta mál, heldur en a~ sitja her ii þíngi og greiða atkvæði til a~
eyðileggja sem mest að mögulegt er af því, sem gjöra mætti til gó~s
í þessu efni. Hvort sem menn nú vilja með sjálfum ser hafa niður-
skurð, eða ekki niðurskurð, þ:i held eg, að þeim beri þó samt fyrst á það að
líta, hvað "er getum feingíð framkvæmt og hvað ekki. Mer virðist það
ljóst og óefa~, að eptir því sem her stendur á, þá tekur þíngfb á sig
alla ábyrgð fyrir það, sem forsómast, ef það kemur ser ekki saman
við stíptamtmann, sem her hefir æðstu umsjón yfir framkvæmdunum.
Þegar stíptamtrnaður býðst til að hafa sem snarpasta tilsjón með
mönnum, þ:í eigum ver að styrkja hann í því, og koma oss saman
vi~ hann og dýralæknana um reglur þær, sem setja þarf, til þess
a~ tilsjónin verði sem skörpust ; ef ver gjörum það, þá höfum ver
Ieínglð allt, sem feingizt getur. það má vera öllum ljóst, að ver
vinnum fyrir gýg, ef ver ætlum, að stjórnin fallist á það lagafrum-
varp, sem skipar niðurskurð á heilbrigðu fe bótalaust; það er, sem
brýtur alla helgi elgnarrðttarlns á bak aptur, sem kippir burt mátt-
arstólpunum undan öllu mannlegu felagi ; en ef stjórnin samþykkir
ekki frumvarpið, þá eru veiktar tilraunir stiptamtmanns, en styrkt
sú hugsun almenníngs, að ekkert se til bjargar nema drepa allt nið-
ur, og mer þykir það sannarlega undarlegt, að alþíngi vilji stuðla
til þess, a~ ónytjúngarnir raðí, sem ekki vilja eða nenna að lækna,
en hinir duglegri mennirnir, sem vilja stuðla til að frelsa það, sem
frelsað verður, verði látnir líða og beygja sig undir ónytjúngsskap hinna.
þetta háttalag minnir mig á þá hugsun manna her fyrir skemmstu,
þegar sumir álitu, a~ þilskip væri til skaða. Eg man svo lángt, a~
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það komu menn til mín, sem kYá'ðust vera sannfærðir um, a~ þil-
skip væri ekki nema til helbers skaða fyrir hina fátæku, sem ekki
hefði efni á, að leggja í þílsklp, heldur yrði a'ð fiska á bátum, því
þat væri svo sem auðvitað, ao þilsklpin drægi fr<Í. þeim alla björg,
þar eð þau gæti farið djúpt undan landi, en bátarnir ekki, og tælt
þannig aflann frá b.itamönnum, sem væri þó allur þorrinn. Eg get
ekki neitað, að eg varð nokkuð hissa, og spurði því, hvort þeir vildi
fyrirbjóða öll þílsklp ? "Já, einmitt þao((, sögðu þeir; "yer viljum fyrir-
bj60a a'ð fiska nema á bátum". þetta og því um líkt forsvar eiga

þeir jafnan, sem ekki vilja taka ser fram; það er ætío af umhyggju
fyrir þeim fátæku, en endalyktin verður, ao það verður til að gjöra
fleiri fátæka. Ef þíngíð verður nú ekki með stíptamtrnannl, þá er

auðvitað að það ónýtir með því allar tilraunir hans, þar eo það stæl-
ir alla þá menn upp, sem hugsa, að her se ekki annað við all gjöra,
en ao skera allt nlbur ; hinir duglegri hika ser víð að kosta upp ti
lækníngar, þegar þeir heyra á alþíngismönnum, ao það komi fyrir
ekki, því fenaourinn verði skorinn, hvort sem sé, allar Iækníngatíl-

raunir hætta, og ver missum 3 beztu hausrmanuðlna, svo að ekkert
verour gjört, menn forsóma að byrgja sig með meðölnm, breyta hús-
um sínum, tala sig saman, kjósa nefndir og gjöra ýmsar aðrar nauð-
synlegar raðstafanlr. Eg veit, ao menn muni segja: "Stj6rnin sam-
þykkir sjálfsagt frumvarp það, sem kemur frá þínginu,,; eg vil nú ekki
lelða neinar getur að Því, en hitt get eg sagt, ao ver missum allt
haustíð eins fyrir því, og það er sá tími, sem mest verður gjört á,
og á þessar krlngumstæður álít eg mönnum beri all líta, en ekki

stara einúngis á sannfæríngu sína, sem ekki er byggð, og ekki getur
verið bygg'ð, á nægilegri þekkingu. En her er annað enn verra.
Eg get ekki varízt þess, að eg er nokkuð eigingjarn fyrir þetta þíng,
og eg vona, ao hinir háttvirtu þíngmenn taki mer ekki þessa eigin-
girni illa upp; en einmitt af þessari eigingirni vildi eg æskja þess,
ao ,-er komum oss saman við stiptamtmann, því ef ver gjörum það
ekki, þá losum ver hann víð alla ábyrgð, en köstum henni upp á
sjálfa oss, með því ver skipum honum ao framkvæma það, sem all-
ur skynsamur heimur hlýtur ao fordæma, og viljum, að hann fylgi í
þessu 100 ára gamalli tilskipun, og það í enn strángari skílníngí,
en hún nokkurn tíma var. Nú verour þá annaðhvort, a'ð stíptamt-
maður leggur árar í bát, eður hann stíngur upp á vlð stjórnina ein-
hverjum reglum, sem hún þá kann að fallast á, og segja honum að
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framkvæma, og getur þ:i alþingi auðsjaunlega eingan þátt tekið i því.
þetta segi eg er oss sjálfum að kenna, ef þannig færi.

það hefir verír sagt her, að í nokkrum bænarskrám hafi verið
farið fram á hið sama, sem nefndin stíngur upp á; einkum er til
þessa nefnd bænarskráin úr Kjósarsýslu. pa'O geingur nú öldúngis
yfir mig, að nefndin skuli hafa getað skilið þessa bænarskrá þannig,
og yfir höfuð allar þær bænarskrár, sem biðja um að halda nokkr-
um fjár:ltofni; að skilja þær svona er öldúngis eins, og ef einhver
vildi kaffæra mann, og maður segði: "Blessa'Our, láttu þó standa upp
úr á mer nefið, svo eg kafni ekki til fulls;" og þá segði hinn: "Nú,
það er auðs eð, þú "ilt láta halda þer öllum í kafi, svo ekkert standi
upp úr nema nefið". Eg get ekki skilið þessar bænarskrár öðruvísi
en svo, að þær se neyðarhróp til alþíngis í þeim mikla kvíða manna,
sem almennur er, fyrir þVÍ, að alþíngi yrði með almennum niður-
skurði eptir frumvarpi amtmannanna.

Hinn háttvirti 3. konúngkjörni þíngmaður sagði, að sú aðferð,
sem nefndin vildi við hafa, væri þó ekki éheyrð , og tók til dæmis,
ef eldur hlypi í hús í einhverjum bæ, þá bryti menn það niður, og
önnur hús í krfng ; en eg verð þó að biðja hinn háttvirta þíngmann
að gæta vel að því, að fyrst brjóta menn ekki húsið niður, fyr en
menn sjá, að því verður ómögulega bjargað, og þá fyrst brjóta menn
niður hús í kríng, þegar menn sjá, að það er eina ráðið til að frelsa
hin húsin; svo að þetta dæmi held eg sanni einmitt, að það er al-
menn regla, að bjarga því, sem bjargað verður. Menn útvega ser
jafnan þá tryggíng, sem "ið á, og þeir geta feingíð bezta, og með
sem beztu móti, eptir því sem á stendur, en sú bezta tryggíng, sem
ver getum feingið í þessu máli, er, að nefndin og þíngið komi ser
saman 'við stiptamtmann um vissar reglur, og hvort sem nú skoð-
un stiptamtsmanns er rett eða raung, sem eg eptir minni fullkomn-
ustu sannfæríng held að se rétt, þá er það hin bezta tryggíng, segi eg,
fyrir því, að ver fáum gjört það, sem gjöra þarf, því það er hið eina,
er ver fáum framkvæmt, eptir því sem her stendur á.

Mer finnst sem sumir vilji ekki lækna, af því þeir látast ekki sjá
khíbann í hinum ömtunum, heldur álíta þau öldungis hrein, og þeg-
ar kláðasögurnar berast þaðan, þ:i segja þeir, að það se ekki annað
en éþrífaklaðí ; en þó það nú aldrei væri annað en óþrlfakláði, þá

held eg, að það væri þó betra að lækna hann samt. Ver höfum
feinglð svo margar fregnir, bæði fastar og lausar, að eg kalli þær
svo, bæði að austan, norðan og vestan, og þessar fregnir bera það
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með ser, að það se líklega klá~i Í hinum öndunum, sömu tegund-
ar, sem hinn mildasti her fyrir sunnan, og einginn annar munur,
en hann er þar á lægra stigi. þetta held eg se líka eðlilegt og
getur komíb, ef til vill, af mismun á veðurattufari, og svo verða menn
einnig að gæta þess, a~ fe er nú orðið svo margt, ab það hefir aldrei
eins margt verlb, en hirðíng fjárins og hrisaskípun hefir ekki farið
fram a~ þVÍ skapi, sem fe~ hefir fjölgab. Mer þykir því næsta und-
arlegt, a~ hin hefðraða nefnd skuli ekki hafa svo míkíb sem spurt
um álit dýralæknanna á skýrslum þeim, sem komið hafa um klab-
ann í hinum ömtunum, þVÍ vissan um, hvort þar se kláN eða ekki,
skiptir mestu í þessu máli, eins og nefndin sjálf byggir á. þar á
móti hefir víst hin heíbraða nefnd þá æru, að hafa fundið upp þá
spurning, sem er líklega ný í þessari víslndagreln, og það er, hvort
lömbin Jæöist ekki með kláða, eða og hefði hann í méðurlífl. þessi
spurníng verður líklega, eða ætti að minnsta kosti skílíb ab verða
eins nafnfræg, eins og spurníngln, sem víslndafélagíð danska lagðí
fyrir fræðimenn á Íslandi á fyrri öld, þegar það spurðí , hvernig á
því stæðí, a~ ísinn yrði svartur með aldrinum, og svo harður, að
honum yrðí brennt. Eg skal nú ekki þreyta þingið leingur, en eg
vil innilega ráða því til, a~ þab leitist víð, ab fá þá einu tryggíngu,
sem það getur feingíð, og ab nefndin komi ser því saman "ib hinn
háttvirta þíngmann Reykjavíkur, og svo síðan vlð stíptamtmannínn,
um a~ fá tilsjónina og aðhaldíð sem sterkast, til þess að allt verði
læknað, sem auðíð er a~ lækna, en því að eins slatrab, sem veikt er
og ekki verður komizt yfir all lækna.

Þ. Guðmundsson: Eg hugsaði altðnd, að það mundi reka a\)
því, að eg þyrfti ab skýra frá feril mínum í þessu kláðamáli. Fyr-
ir fram skal eg lýsa því yfir, að eg þekki bæðí Skálholt og Heklu,
og hið sorglega kláðafaraldur í Árnessýslu, sem síðan í fyrra haust
er búið að gjöra þar svo Ijarskamlkíð illt af ser. Eg skal þá fyrst
geta þess, ab n6ttina milli þess 23. og 24. september 1856 móttók
eg með hraðboða bréf frá landlækni dr. Hjaltalín. hvar í hann bíð-
ur mig um, að koma daginn eptir út í Ölfusrðttir, til aðgæta sísamt
Ser hið kláðasjúka fe, sem þá var korníð af aírðttunum, og ab gjöra
ráðstafanir áhrærandi það, en eg neitaði að koma þánga~, af því eg
haíðí af ráN~ að ferðast daginn eptir upp í Flóamannaréttir, til að
gjöra þar nauðsynlegar ráðstafanir, ef klá~asjúkt fe kæmi fram þar
í safninu. -- Þegar eg er þangað kominn, fæ eg a~ vita, að 3 kind-
ur mco klá~a hafi sezt daginn aður í fjárrettum Hrunamanna, en úr
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þeim rettum geingur árlega mikill úrgángur til Flöamanuarðtta.
þessar kindur, sem voru frá Bytru í Hraungerðishrepp, höfðu kvöld-
i~ aður verið látnar inn í hesthús Í Syðra-Langholtí, og var eiganda
þeirra sagt til þeirra í Fléamannarðttum, og honum munnlega skipað
af mer þar um daginn, að skera þær strax. Með þyí nú eg mátti
óttast fyrir, að Fléamannafð, sem kom af afrettunulll og nr þar í
rðttínnt, væri grunsamt, jafnvel þótt menn ekki gæti se~ kláða á
nokkurri kíud, beiddi eg bóndann Guðmund Magnússon á Minna-Hofi,
að safna saman á einn háan hól nálægt rettunum öllum þeim mönn-
um úr Rángárvallasýslu, sem heimtu sauðfé sitt þar Í réttunum, og
bannaði eg þeim að reka fe sitt heim til sín austur yfir Þjórsá, til
þess a~ sýkin ekki útbreiddist til Rángárvallasýslu. Mennirnir gáfu
a~ banni þessu hinn bezta róm, og hlýðnuðust því fullkomlega, með
því þeir seldu þetta sauðfé sitt Árnesíngulll þar í réttínni. Sama
dag bannaði eg bréflega öllum ferjumönnum á ÞjórslÍ, að flytja nokkra
sauðkind austur yfir lína inn í Rángárvallasýslu, og hafa allir þessir
ferjumenn nákvæmlega hlýðnazt þessu boði mínu. Vi'ð þessa Ierð
mína upp í Skaptholtsréttir og raðstafanir þær, sem eg þar gjörðl,
var þannig unnin tryggíng gegn útbreiðslu fjárklá'ðans til Rangár-
vallasýslu, og þótti mer vænt um, a~ eg ekki fór út í Ölfusrðuír ;
eg þóttist líka sjá fram á, að það mundi lítt mögulegt þar í rettinni,
að aðskilja hið sjúka fe frá því heilbrigða,

Me'ð bréfi frá 29. september 1856, er eg móttók þann 6. októ-
ber næst á eptir, skipaði amtmaðurinn í suðuramtinu að rannsaka
nákvæmlega allt fe í Árnessýslu, og a~ skera hið sjúka, hvar a~
auki hann bauð, a~ tilskipunin af 12. maí 1f72 skyldi setjast í krapt.
Eg tilkynnti öllum hreppstjórum í sýslunni þetta amtsbrðf, og sendi
í alla 13 hreppa sýslunnar eptirrit af fyrtððr! tilskipun in extenso ;
voru það 26 arkir skrifabar. Hinn háttvirti forseti sagbí, að hver
maður geingi í vasanum með þessa tilskipun af 12. maí 1772, en
það held eg ekki se, því í Árnessýslu eru einúngis 13 skrifuð eptir-
rit af henni. Hann let ser líka um munn fara, að mjög fátt re hefði
verið sjúkt íÁrnessýslu í fyrra haust, en þetta er heldur ekki rett hermt,
því eptir skýrslu, sem eg "endi amtmannínum í suburamtínu, mig
minnir í nóvemberm. í fyrra, fundust við rannsóknirnar í Árnessýslu,
eptir því sem mig bezt rekur minni til, hátt á 3. þúsund klaðasjtikar
kindur, sem öllum var strax lögað. Af því kláðasýkin allt af fór
vaxandi, rítaðí .. eg þann 31. desember stjórninni og stiptamtmanni
um þetta sorglega ástand, og let í ljósi í því bréfi, að heidi sýkin
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áfram framvegis með sama ákafa, eins og þángað til, uggð! mig, a~
Árnessýsla mundi með öllu verða sauðlaus a~ ári líðnu ; beiddi eg
því stjórnina innilega um, að senda duglega dýralækna snemma í vor
híngað til landsins, sinn í hverja af þeim af fjárklá~anum meíngubu

sýslur, um það leyti sem fe~ færi úr ullu; kom þetta af þVÍ, að eg
var þá sannfærður um, all lækna mætti fjárklá\)ann, á\)ur en hann
magnaNst frekar. Eptir milljan vetur, þegar vetrarhörkurnar byrjuðu,
espaðist sýkin geysilega, og hefir haldíð því stöðugt áfram sfðan,
þrátt fyrir hrósverbar lækníngatilraunlr margra hverra af bændum,
og serlega gó\)a aðhjúkrun fjárins, sem alstaðar var tekið á beztu
gjöf strax í fyrra haust, enda voru hey in, er aflað var í fyrra sumar
afbl'ag~sgó\). A\) vísu var dýralækni Teiti Finnbogasyni af stiptamt-
manni falið, þegar leið fram á vetur, a\) ferðast um suðuramtíð til
ao lækna hið sjúka fe, en þær tilraunir gáfust illa, sem vonlegt var;
þVÍ bæði var það ofætlun fyrir einn mann, að af leysa vel þetta
ætlnnarverk, þrátt fyrir a\) eg skíkkaðí honum til aðstoðar 66 menn
í Árnessýslu; líka vantaði næg meðul, og voru þau ei næg komin,
þegar böðun fjárins átti að fram fara í vor, hvers vegna hún sum-
staðar fórst fyrir með öllu, en sau\)fe~ var allt af a~ hrynja niður
fram a~ Jónsmessu, þrátt fyrir það, a~ voríð, sem leið, var frá sum-
armálum eitthvert hið inndælasta, sem menn muna. Eg þekki bændur
í Árnessýslu, sem misstu á einni viku í vor 80 fjár fullorðið úr klá'ila
frá nógum húsum, hoyjum og særnilegum lækníngatilraunum, og var
hnmíð svona almennt í hinum flestu hreppum Árnessýslu. Upp úr
öllu þessu fe náðlst ekki svo mikið verð, sem nemur einum skild-
íng. Haustverð fjárins, mebulín, híð mikla hey, sem fór í þetta fe
í fyrra vetur - því reynslan hefir sýnt, a~ ein kláðasjúk kind er fó\)-
urfrekari en 3 heílbrlgðar c--, er allt hrunið með fenu og or'tJi'bmeð
öllu a'b eingu. þessi sorglega reynsla sýslubúa minna á næstliðnum
vetri, sem er orðin fjarska- dýrkeypt, knúði mig til, a~ rita stipt-
amtmannínum þann 15. maí í vor brer, hvar í eg let í ljósi það álit
mitt og hinna skynsömustu manna í umdæmi mínu, a~ skyldu lækn-
Ingarnar her í suðuramtínu í vor og sumar ekki gefast svo vel, að
þær með öllu hefðí getað út rýmt fjárklá~anum, mundi með öllu
verða nauðsynlegt, að stjórnin uppabyðl almennan niðurskurð sauð-
fjárins strax í haust í Árnes-, Gullbríngu-, Kjósar- og Borgarfjarðar-
sýslum, þó einúngis undir því skilyrði, að á~ur væri feingin öld-
úngis líl'ei\)anleg og óbifanleg vissa fyrir þVÍ, að sýkin ekki þegar
eða þ,í væri komin norður eða vestur. Á~ur hafði amtmaðurinn í
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suðuramtínu, eptir uppástúngu frá mer, ákve'bi'b, að verðir skyldi"
setjast á fjöllum uppi í skarðinu milli Hofsjökuls og Langajökuls,
og á Spreingisandsveginum.

Þegar eg, eptir að eg var kominn suður á alþíng, varð þess
vísari, að menn grunaðí, að kláðasýkin mundi, ef til vill, hafa þreingt
ser inn Í norður- og vesturarntlð, og á hinn bóginn 2 dýralæknar
voru sendir híngað til suðuramtsíns með seinasta péstskípl, er kom
híngað 20. júlím., "ar eg með öllu frá fallinn almennum niðurskurði
sauðfjárins í hinum umgetnu sýslum í suðuramtínu, heldur vildi eg
þá einúngis halda eptir ærstofninum, er lækníngatilraunirnar skyldi við
hafa á, og þótti mer ekki n6gu tryggjanda fyrir hina fjórMngana,
að leyfa að setja geldfð á vetur, af hverju þeim gæti orðið hætta
búin á næsta sumri, og finnst mer með öllu óréttvíst, að neyða hina
ósýktu fjórMnga með þessu móti, til að halda á næsta sumri hina
kostbæru verði á fjór'búngamótunum.

Nefndin hefir með tillögum sínum viljað vernda eignir manna
her í suðuramtínu frá að falla á næsta vetri, ef til vill, fyrir ekkert
verð; líka hefir hún viljað tryggja hina fjórMngana fyrir, að kláða-
faraldríð, þetta óttalega eitur, dreifist út í þá; einnig hefir hún viljað
gefa læknunum og þeim vísindum hæfilegt vínnusvíð, og gjöra lækn-
fngarnar mögulegar, því hún gat ekki skilið, hvernig það væri mögu-
legt fyrir 3 lækna, að komast yfir að lækna þann fjárfjölda, sem enn þá
skrimtir her í suðuramtínu. Eg vona, að hinir heiðruðu þínginenn
sjái, að nefndin ekki hefir verið nærsýn, og að hún hefir bæði munað
eptir að vernda eignir Sunnlendínga, og ekki að láta þær gjöra Norð-
le.ndíngum og Vestfirðíngum - því þeir eru þó náúngar okkar
og okkur sjálfum, eða öllu landinu óbætanlegt tjón.

Menn hafa her talað svo mikið um helgi eignarréttarins, og
skal eg aldrei gjöra Iítið úr henni, en verð samt að IÝ:3a því yfir,
að menn verða þó altend að vera nokkuð takmarkaðir í eígnarrðttí
sínum af elgnarrðttí annara, sem er eins heilagur og vor, með öðr-
um orðum: eignarréttur hins einstaka takmarkast og hlýtur að tak-
markast af almennri nauðsyn og heill hins gjörvalla. Retturlnn til
lífsins er heilagri en eignarrétturínn , og leyfa þó lögin í ýtrustu
nauðsyn að svipta annan lífinu öldúngis straffslaust. þetta nefnist
nauðvarnarréttur. Allir sjá nú líka, að nauðvarnarréttur á ser einnig
stað í ýtrustu nauðsyn með tilliti til eigna; fæ eg því ei betur séð, en
að Norðlendingar og Vestfirbíngar hafi fullkominn l'ett til, að drepa
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þær kl.íðasjúku sauðkindur Sunnlendínga, sem sækja í sauM'l þeirra
sökum vangæzlu þessara á þeim.

Jón Guðmundsson: Hinn háttvirti forseti byrjað! hina fögru
og laungu ræðu sína á því, a~ vitna í útlendar ferðabækur um Ís-
land, þar sem sagt se, að ekki væri her á landi aðrir bæir heldur
en Hekla og Skálholt; en slíkar ferðabækur bera ljósastan vottinn
um það, hvað hinar síðuðu þjóbír þekkja vel til, hvernig til hagar her
á landi, hversu árei'ðanlegir dómar annara þjéða ern um oss, og þó
þær nú kunni a'ð þekkja fleiri bæi her á landi, þá mun dómur þeirra
um það, hvernig her hagar til og hvað her henti bezt, verða eins
marklaus í þessu máli, eins og meðan þeir ekki þekktu nema Skál-
holt og Heklu. þa'ð er að vísu aldrei nema gott, að taka upp eptir
öðrum þjóðum sem flest af því, sem gott er og til framfara má horfa,
en hitt er ekki ráðlegt, heldur heimskulegt, að láta óttann fyrir á-
fellisdómi þeirra breyta áliti manna á því, sem her eigi bezt víð, og
byggt er ,í þekkfngunnl um það frabrngðið ásigkomulag her á landi,
sem aðrar þjóNr geta ekkert þekkt til, þv] sá dómur mun optar
verða rángur og byggður í lausu lopti.

þa'ð hefir verið mikíð talað um, að nefndin færi helzt til of frek-
lega fram á að skerða eignarrðulnn, þenna máttarstólpa mannlegs
felags; það dettur nú eingum í hug, að bera í móti þessu, en eign-
arrétturinn á ser líka takmörk, eins og hvað annað ; hvað er réttar-
hærra en mannhelgin, og þó má rnabur verja líf sitt með því a'ð
leggja annan að velli, eins og hinn hattvirti 4. konúngkjörni þíllg-
maður tók til dæmis, þegar menn eiga líf sitt að verja, og geta þnð
ekki með öðru móti, heldur en því, a\') verða hinum að bana; réttur
hins einstaka, í hverju efni sem er, má til a'ð víkja fyrir heill og
velferð hins almenna; þetta er tilfinníng, og grundvallarregla, sem
gjörir sig gildandi bæðl hjá skrælíngjum og slðuðum þjó'ðulll. Vi'ð
hvað verður nú takmörkun eða skerðing eignarréttarins að vera bund-
in her í þessu máli? eingan veginn víð það, hvort re'ð er sjúkt eða
ósjítkt, heldur vi'ð kríngumstæður og ásigkomulag, sem her á landi
er einkennilegt og sérsraklegt , og sem útheimta öðruvísi skerð-
íngu eignarrðttarins her, heldur en í öðrum löndum, til þess a'ð hin-
um ósjúku hðruðum og almenníngsvelferð megi vera borgið ; því
þó það eigi vel. vill í öðrum löndum, að drepa niður híð sjúka fe,
þar sem menn hafa nógan mannafla, til þess að geta hæglega að-
greint sjúkt re og heilbrigt, og sett hvort um sig í sjálfheldu, en
þetta hvorttveggja er næsta auðgeflð, bæbí sakir veðurblíðu. þðttbýlíe
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og a~ hver maður hefir þar umgirt beitilönd sín, þá mega menn
samt til a~ gánga leingra her, heldur en til hins sjúka, þar sem
allt fe geingur her saman, bæði í byggðum og lÍ fjöllum uppi, og
ekki verður lögum yfir annað komið, Menn segja, og halda því fast
fram, að það megi með eingu móti skerða eignarrétt manns, þegar
um heilbrigt fe er að ræða, en úr eignarréttinum á hinu sjúka fe
gjöra menn ekkert, og það er eptírtektaverð kenníng, að halda því
fram, a~ helgi elgnarréttarlns se horfin, undir eins og kindin er orð-
in sjúk; en eg vil spyrja, hvort ekki mundi svo fara, að hjá hinum
ríka, sem á 400 fjár, muni allt verða álitið heilbrigt, eu hinir f,itæk-
ari verða látnir skera niður hverja sína kind, af því fe þeirra se
sjúkt? þetta er eg sannfærður um að yrði upp á í þessu máli, og
eg vil öruggur leggja þa'ð undir dóm allra síðaðra þjóða, hvort her
af Ielði ekki það, ab menn verði a'ð skerða eignarrðttinn meir, held-
ur en ab eins til þess, a~ skera niður sjúkt fe; sá, sem á sjúkt fe,
en fátt, á einatt eins hægt með að gæta síns fjár svo, að það gjöri
ekki ö~rum skaða, eins og hinn, sem á þa~ margt, þó það kunni a~
vera heilbrigðara í þann svipinn, því ekki þarf nema eina kind til
a'ð gjöra það allt sjúkt. þa'ð hefir verið talað svo margt um rðttan
skilníng á tílsk, frá 1772, a'ð eg skal ekki ~arpa um hann í þetta
sínn ; til sk. ber það sjálf með ser, bæði í inngánginum, í 1. gr. og
8. gr., a'ð hún geingur út frá því, að allt fe se sjúkt eða "spillt« í
þeim héruðum, þar sem sýkin var komin, og því skipar hún a'ð skera
allt fe niður í þeim héruðum, eins og líka var gjört, þó það væri
ekki gjört í öllum heru'ðum á ~ama árinu, eða því fyrsta ári, sem
tilskipunin var her Higleidd; og því vil eg biðja hinn heiðraða þíng-
mann Reykjavíkur, að setja sig betur inn í skilníng tilskipunarinnar,
því þenna skilníng mun hver lagamaður hafa lagt í hana, þeg-
ar hún kom út og henni var framfylgt, og verða að leggja í hana
enn í dag. Hinn háttvirti forseti tók það svo opt fram, að menn
ætti að bjarga því, sem bjargað yrði ; eg er því a'ð öllu leyti sam-
dóma, en þó með því skilyr'ðÍ, a'ð öðrum héruðum, sem hafa heil-
brigt fe, se ekki skaði búinn; og þessa hefir nefndin líka gætt; þa'ð
hefir verið sagt, að nefndin hafnaði lækníngum; nei 1 hún vill ein-
mitt hafa Iækníngar fram, en hún vill gjöra þær mögulegar, og "ill
ekki takast það í fáng, að reyna til a'ð láta lækna allan þenna grúa,
sem nú er til af fe, þVÍ það yr'ði ekki mögulegt, enda þótt dýra-
læknir væri á hverjum bæ, það væri tómur hugarbur'ður, a'ð hugsa
ser, a~ hafa her fram Iækníngar með þessu móti; og þótt hinn hátt-
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virti forseti vilji bregða mönnum um það, að þeir Í þessu máli giÍngi
með tilsk. 1772 í hjartanu, eða í vasanum, eins og hann sagði, þá
held eg menn verði að gá að því, að eingar af þessum kl.íðalækn-
íngum se íormandí, nema menn hafi fyrir hið sjúka fe nóg og gott fóður

allan veturinn út í gegn, góð fjárhús og nægan mannafla, til að hirða það
og hjúkra því; þetta er skilyrðið fyrir að hafa fram lækníngar á klaðafé,
og geta haft þær fram Í öllum öðrum löndum, og það segir sig líka sjálft.
Eg held, að mjög margra undanfarinna ára reynsla hafi bezt sýnt,
hvernig menn hirða her heilbrigt fe, og þá vil eg spyrja, hvort slík hirð-
ing muni verða holl ii sjúku fe; hvort nokkurt vit se i, að hugsa
til að lækna kláðafe, sem eru ætlaðar útigaungur, hve nær sem jarðir
eru uppí, og það með mjög misjafnri hir'ðíngu; eða vita það ekki
allir, að sauðfénaði, einkum her á Suðurlandi, er upp og ofan ekki
ætlað nema frá 6 - 8 vikna gjöf allan veturinn, eða með öðrum orð-
um, að vart % -- 1/6 af þeim fena'bi, er menn setja á, er ætlað fullt fÓður
allan veturinn út? Eg "eit, að menn munu svara: Ver viljum koma
mönnum til, að leggja af vanhirbínguna, og til þess að bæta fjár-
ræktina. Allir verba a'b játa, að það væri æskilegt, og að þess er
mesta þörf; en þeir, sem þekkja nokkuð til í sveit, munu allir vera
mer samdóma í, að þessu getur ekki orðið framgeingt svona í einum
rykk. Og þegar hinn háttvirti forseti fór að leiða rök að því, að
lækníngarnar væri vel mögulegar, þá gat hann þó ekki nefnt, nema
eina 4 menn, sem hefði tekizt nokkurn veginn að lækna fe sitt, - eina
fj úra menn, takið þið vel eptir því! er þetta ekki bein sönnun fyrir
því, að lækníngarnar verði övínnandi og ömögulcgar fyrir almenníng

með sama fjárgrúa og sömu aðferð? en fyrst að hann hefir nafn-
greint menn, þií vil eg líka leyfa mer, að nefna aðra merkisbændnr,
sem ekki sjá annað úrræði í þessu máli, heldur en talsverðan niður-
skurð; tel eg þá helztan Magnús bónda Jónsson í Austurhlíð ; allir
vita, að hann er einn hinn merkasti maður, skynsamur og reyndur
bóndi, og hann hefir sagt "ill mig fyrir fáum dögum: Ef menn af
r,llla ekki algjörlegan niðurskurð, þ,l vil eg láta tiltaka þá mestu ær-
tölu, er hinir beztu bændur megi á setja, því með þessu eina móti
er hugaanda til, að reyna lækníngar, en ekki með því, að láta alla
vera sjálfT<iða um, hvað mikill þeir setji á. Eg veit, að memmgar
IIIanna eru misskiptar um þetta m.il, og það er eðlilegt, en eg fer
ekki eptir meiníngum einstakra manna, heldur eptir þVÍ, sem eptir
eðli hlutarins og órækri reynslu, og hinu sanna ásigkomulagi her á
landi verður að álíta hið eina úrræði, til þess að lækningamar verði
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ekki til eínkis, og öllum kostnaðínum, sem af þeim leiðir, hirðíng-

unni og föðrinu, sem til er kostað, eins og kastað í sjóinn, og þetta
iirræðl er takmarkaður niðurskurður. Hinn háttvirti forseti re'ð þíng-
inu til, a'ð fara mest eptir tillögum dýralæknanna, bæði í því, hvað
margt og hvaða fe skuli setja á, og hvernig skuli lækna; eg YiI trúa
dýralæknunum fyrir lækníngunum, fyrir að skýra frá eðli sjúkdómsins, og
hvaða meðul og Iækníngaaðferð eigi bezt víð hann, en ef þeir fara a'ð

gefa rá'ð um það, hvað margt fe og hverrar tegundar her se hentast að
setja á, og um annað, sem snertir serstakt ásigkomulag þessa lands,
þá hefi eg þau rá'ð þeirra og tillögur að eingu marki, því þeir hafa
þar á ekkert vit; eg held og, að ekki dugi, að míða við skýrslur
þessara fllu manna úr Árnessýslu, eða byggja á þeim, að allt megi
lækna, því eins og ein svala gjörir ekkert sumar, eins eru læknínga-
tilraunir þessara fáu manna eingin sönnun fyrir, a'ð almennar lækn-
íngar geti tekizt með sama ~jlírfjölda; þvert í móti, það er fram
komin sönnun fyrir, a'ð almenníngi se ekki mögulegt a'ð lækna, nema
því að eins að fjártalan se mjög svo takmörkuð, fyrst ab svo fáum
sem eingum hefir tekizt það , ekki nema þessum fáu svölum. þa'ð
er og eintóm svala í loptinu, að hugsa ser að umskapa alla á einu
ári eptir þessum 5 mönnum, og að geta steypt alla í sama mót, sem
þá, og naumast verða einhlítar til þess hreppanefndirnar, er hinn
heiðraði varaþingmaður Reykjavfkur hefir stúngíð upp á, og sem
menn hafa réttilega kallað kast.ala í loptinu, og eg verð a'ð álíta allt
þetta frumvarp hans líkast því, þegar menn eru að banda eða "fikta((
í lausu loptí ; eg er á því, eins og eg hefi áour sagt, að ekki verði
gefnar neinar bætur fyrir það, sem skoríð er niður í haustholdum,
og ætla eg, að uppástúngur nefndarinnar se ekki í því tilliti lakari,
en uppástúngur varaþíngmannsins, því eg má spyrja, ef allt veikt
fe er skorio niður allan veturinn fram á vor, eins og hann vill láta
gjöra, og það bótalaust, hvort það se ekki töluvert meiri skabí, sem
bændum er þar með Minn, heldur en með haustskurðínum, sem nefnd-
in hefir stúngi'ð upp á; nefndin hefir og alls ekki veikt traust manna
á lækníngum, heldur að eins víljað gjöra þær mögulegar; en hreppa-
nefndir varaþíngmannsins, sem ávallt eiga a'ð vera á flugferð, haust
vetur og vor, og hverju sem víðrar, gjöra sannarlega allar læknínga-
tilraunir 6mögulegar, að minnsta kosti eiga þessir nefndarmenn ekki
hægt með a'ð hafa fullt eptirlit með fe sjálfra þeirra, og lækninga-
tilraunum við það, þegar þeir eiga að vera svona allt af fjærri heim-
ilum sínum. Hinum háttvirta varaþíngmanní Reykjavíkur tókst sann-
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arlega í gær að tala mig í rot, í orðsíns eiginlegasta skilníngi þvi
hann talaði svo fjarskahátt, en mer var illt í höfðinu undir, svo að
eg gat ekki svarað honum, þó eg hefði viljað, en það vildi svo vel
til, að aðrir þíngmenn náðu í vænginn á honum, og þa~ í þeim efn-
um, sem honum eins og menntuðum manni hefbí átt a~ vera fært
ab gánga frá lýtalaust, t. a. m. um það, hvort mannfellirinn 1784 - 5
hefði leitt ar niðurskurðinum 1772 --1778, og eins um reikníngsdæmi
þa'ð, sem hann setti upp víðvíkjandi arði af Iðnaðínum, sem skera
yr'ði niður ; þegar honum hefir nú skjátlazt svo mjög í þessu, sem
hann ætti að hafa vit á, þá er eingin furða, þó hann fari flatt í þeim
efnum, þar sem hann hefir einga reynslu fyrir ser. Einn þingmanna
spurði hann um, út af 12. gr. í uppástúngum hans, hvernig færi,
ef einhver búandi ræki sjúkt fe á afrett, því ekki yrði auðgefið a~
sanna upp á hann, að fe'ð hefbi verið veikt, þegar hann rak það, þó
að það fyndist seinna sjúkt á afrétrínni, en þá sagði hann: þa'ð fer
þá eins um þessa ákvör'ðun, eins og hverja aðra, sem ekki verður
se~ fyrir endann á, og ómögulegt er að fram fylgja, að hún fellur um
koll af sjálfu ser; en svona eru allar greinirnar í uppástúngum hans,
a'ð þær falla mn sjálfar sig. Hinn sami heiðraði þíngma'ður sagði,
að nefndir sínar væri eins gó'ðar og nefndirnar, sem þíngnefndin hefir
stúngi'ð upp á, að hennar hreppanefndir hefði eins mikinn og "anda-
saman starfa, eins og hans nefndum væri ætlaður, en eg ætlaði þó
þíngmanninum SYO mikið, ao geta gjört mun á 3 og 10, eða á því,
að hans nefndir eiga a'ð hafa fram 10 skoðanir lí 10 mánuðum, nefnd-
irnar, sem ver höfum stúngi'ð upp á, ekki nema 3 skoðanir alls; en
eins og starfi sá, sem þíngma'ðurinn leggur sínum nefndum á herðar,
er töluvert meiri, þá er hann einnig allt öðruvísi, því það er allt
annað, a'ð kasta lauslega tölu á fáar kindur, eða að skoða margt fe
í krók og kríng, til a~ fullvissa sig um, hvort nokkur klá'ði s.l í
þeim; en það getur verið, a~ þíngmanninum se ekki þessi mismun-
ur lj ós, því hann hefir víst líti~ feingizt víð kindur; þar á móti hafði
sami háttvirti þíngma'ður reU í því, a'ð eg í gær hafði mlsskíllð hann
um, að hann vildi hita skera sjúkt fe niður að vorinu eða sumrinu,
á'ður en rekið væri á afrðtti ; en það kom til af því, að eg hugsaði,
ao fyrst hann mí einn sinni hafði læst sig í lag'ðinn á stíptamtmann-
inum með allar aðrar uppástringur sínar, þá mundi hann ekki hafa
sleppt honum í þessu eina atriði, og eg held það hefði verið betra
fyrir hann, að halda í stiptamtmanninn einnig í þessu atri'ði, því þá
hefði verið se'ð fyrir því, að ekkert sjúkt fe væri reki'ð á afrett, en
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nú er emgm tryggíng fyrir því eptir 12. gr. í uppástúngum hans.
þá vildi hinn sami heíðraðl þíngmaður ekki með neinu m6ti segja
mer það í gær, hvað nefndir hans mundi kosta, þvi hann hefir þ6
heltíð þeim þ6knun fyrir starfa sinn; eg álít mer því skylt, að nálg-
ast hann og segja honum frá því; það eru nú 176 hreppar í öllu
landinu, og gjörum, a'ð 5 menn verði að meðaltalt í hverri nefnd, og
fyrir ferðir og skoðanir um hreppinn einu sinni um mánuðinn í 10
manuði getur rnabur ekki gjört neinum minna, en svo sem eins mán-
aðar kaup eða 1 rdl. um daginn; það yrði 26,400 rdl, sem kastað
væri út fyrir alls eingan árángur, því nefndum hans er ekki ætlað
neitt vinnanda verk.

E. 6. Kúld: Eg vildi Svara hinum háttvirta forseta fá einu,
því eg virði mikils ráöleggíngar hans, þ6 að þær her fari í gagn-
stæða stefnu vi'ð skoðun mína á málinu; hann kom fram með vítn-
ísburð nokkurra manna í Árnessýslu, og skal eg eingan veginn reingja
þessa menn, ne skýrslur þeirra, en mig vantaði nokkuð í endann á
frásögn Hannesar Hannessonar á þórustö()um, sem hefir læknað 210
kindur; hann hefir talað víð nokkra þíngmenn og sagt þeim, að kláð-
inn væri farinn a'ð magnast aptur, síðan hann baðaði eptir leiðsögn-
inní 1vor. Eg held, að menn hafi ekki mikið traust á þessum lækn-
ingum her fyrir sunnan, því eg hefi heyrt borið fni prestinum á
Þíngvöllnm, sem þó er talinn gó'ður brimabur, að hann ætlaði a'ð
setja einar t6lf ær á vetur, einúngis ser til gamans, en lóga öðru fe
sínu. Fregnin um veiki í hinum ömtunum eru næsta lausar og 6á-
reíbanlegar, enda virtist mer hinn háttvirti forseti ekki heldur byggja
mjög mikið á þeim. þa'ð hefir verið sagt, ab uppástúngur nefndar-
innar muni verða fyrir álasi af öðrum þjóðum og áfellisdómi, en eg
vil sjálfur gángast undir hann fúslega, því hann verbur að líkind-
um ekki mjög áreíðanlegur ; eg vil út rýma fjárklá'ðanum, en ala
hann ekki í landinu; af því kunna rr'ð leiða vandræði og mannfelli;
eg hefi fulla sannfæríngu um þetta í þessu máli, og að gefa atkvæði
móti henni, get eg ekki með göðr] samvizku, en hana vil eg ekki
híta fyrir dóm annara, sem líti'b eða ekkert þekkja til, hversu her hagar
til á landi voru; en eg er líka ekki hræddur um, að þessi áfellisdómur
komi. Frumvarp tillaga, lagt fyrir landsþfnglð 3. des. 1856, um lækn-
ingar á heimadýrulll í Danmörku til tekur í 3. gr., a'O loka skuli fe
inni; her er þa'ð ei mögulegt, og því verðum ,"i'ð a'O taka verðina
í þess stað, og það sýnir, að verðírnir eru 6umflýjanlegir, og þetta
er veruleg astæða fyrir því, að hafa ekki nema ær, þvi með því
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kemst maður fyrir það, a'b kosta upp á verðina, sem útheimta ærið
fe, en ærnar eru þar a'b auki arðmesti og bezti stofninn. Eg skal
ekki mæla meir að sinni, og eg mun ekki optar standa upp, til a'b
mæla fram með nefndarálitinu.

Þ. Gudmundsson: Af því eg áskildi mer breytíngaratkvæðl
um ærtöluna vi'b 2. gr., þá verð eg líka að áskilja mer breytíngar-
atkvæði vi'b 10. gr., af því hún stendur í sambandi víð 2. gr., að
or'bin: "innan þeirrar tölu, sem til er tekinn í 2. gr. ", falli úr, og
svo vil eg áskilja mer viðaukaatkvæði um það, "a'b þeir, sem byggja
á umflotnum eyjum, væri undanþegnir niðurskurðínnm eptir þessum
lögum".

H. Kr. Friðriksson: Þa'b er vel farið, a'b eg hefi þó getað
reki'b hinn háttvirta varaforseta Í gær, og hefir hann orðið sjálfur
a'b jríta það, þar sem hann sagðl, að eg hefði rotað hann; enda
reyndi hann alls eigi til, að koma með svo miki'b sem eina ástæðu-
mynd gegn því, er eg sagðí ; því þa'b get eg ekki kallað astæðu,
þótt hann segi, að eg þekki ekki fjárhir'bíngu, því eg þekki hana, og
ef til vill eins vel og hann. Hinn háttvirti varaforseti og hinn
hattvirti 4. konúngkjörni þíngmaður gjörðu miklð úr varnarréttin-

um, og tók annar þeirra það fram, að maður mætti jafnvel drepa
mann, ef svo bæri undir; eg veit gjörla, að svo er, ef maður lÍ

hendur sínar a'b verja, en það er líka skilyrðib, þa'b er jafnan neyð-
moúrræðið, sem þessi réttur er bundinn víð ; og eins mætti víst drepa
niður fe'b her fyrir sunnan, ef sýkinni eigi yr'bi varið með öðru móti
fr,l að flytjast inn í hin ésýktu hérubin ; en má eg þ/í spyrja: er

her ekkert annað rá'b fyrir hendi, en að drepa heilbrigt fe niður fyrir
mönnum bótalaust? þa'b hefir verið sagt, a'b eg vildi líka skera nlður ;
það er satt, en sá er munurinn, að eg vil láta skera sjúkt fe, en
nefndin heilbrigt fe. Menn segja, a'b bændur vilji sjálfir skera niður
geldfð sitt; gjöri þeir svo vel; eg skal ekki banna þeim það, en eg
vil ekki heldur neyða þá til þess; eg vil að hver skeri, sem vill,
en að þeim, sem vill hírða fe sitt og lækna það, gefist kostur á þVÍ,
þegar honum er trúanda fyrir því. Menn hafa og orðið til að finna a'b
reikníngi þeim, er eg kom með í gær, en eg hugsa, a'b menn þurfi þó
varla að vita miklu meira í relkníngl, en kennt er Í reikníngsbök hins
heíðraða varaforseta, til að vita, a'b 45,000 rdl. X 2 se 90,000 rd.,
og þetta kostar a'b minnsta kosti tiltæki nefndarinnar á ári, því að
arðurinn af geldkindinni er að minnsta kosti 2 rdl. um aríð, og í
þeim 3 sýslum, sem hún vill skera niður í, er geldfð a'l'! minnsta

844



kosti 45,000. þenna reíkníng hefir enn einginn hrakið, Hinn hátt-
virti framsöyumaður sagði, a~ eg hefði ekki tekið hirðíng fjárins
með í reíkníngínn, en það er mjög skiljanlegt, því menn lifa einmitt
á hírðíngunnl. En eg vil nú spyrja hina heiðruðu nefnd, og eink-
um hinn háttvirta framsögumann, hvaðan hann ætlar a~ taka gjöld
af lausafð til prests og kirkju, til komings og fátækra, til jafnaðar-
sjó~sins, o. s, frv., þegar hann er búinu a~ láta skera allt geldíð
niður í 3 sýslum. þetta og annað eins í nefndaralltinu hugsa eg
að sanni, hversu allt er hjá henni byggt í lausu lopti. Þa~ hefir
verið fundið a~ þessari fjártölu minni, a~ eptir henni yrði geldfð
minna í þessum 3 sýslum 1856, en nú eptir skýrslu minni; en mer
finnst þetta allt mjög svo skiljanlegt; því a~ sannleikurinn er, a~
fjárfelIirinn úr klábanum hefir ekki veri~ svo mikill, sem orð er á
gjört, enda held eg mer se óhætt ab fullyrða, a~ ekki hafi drepizt fleira
úr klaðanum, heldur en úr brábaséttinní á~ur, þar sem að dó 100
fjár á einum bæ í Norðurlandi á skömmum tíma, og þó vill eing-
inn gjöra víð því. Menn hafa þótzt hafa rekið á mig stampinn fyr-
ir það, er eg sagðí í gær, að mannfelIirinn 1784 - 85 hefði með-
fram kornið af fjárskurðínum, sem þá var ný geinginn úr garðí.
Eg "eit nú, a~ hinn háttvirti varaforseti og þíngmaður Rángæínga
eru vel að ser í sögu landsins, og þó hinn háttvirti þingmaður Ár-
nesínga enn betur, en þó verð eg a~ ætla, að Hannes biskup Finns-
son hafi þó vitað þetta eins vel, og eg trúi honum öllu betur; hann
segir svo frá: ,,1780 var af undangeingins árs bágindum meiri bjarg-
ræðísskortur, en menn í lángan tíma höfðu reynt, því kúpeníngur
gjörN líti~ gagn. Sau~fe hafði verið gjörsamlega niðurslátrað vegna
fjársýkinnar. Í mörgum sýslum haíðí búfólk fátt sauðfé, og margir
höf'ðu geingið nærri ser, til að kaupa það til víðkomu. þetta kreppti
þá að þeim á tvennan hátt, bæðl a~ lítillI sauðfjárstofn var til, flest
þó úngt og dhagvant, er iIIa gekk vetur, og líka a~ andvirði þessa
tilkeypta fjár hafði minnkað eigur kaupendanna". Reki menn þetta
ef þeir geta (heyrið, heyríð I); það liggur líka í augum uppi, að eins
og hver einstakur maður eigi er fær um a~ taka harðærmu, er
hann hefir misst eigur sínar, eins verður a~ hafa veríð um landið
allt. Menn hafa og sagt, a~ fjárstofninn hafi komið undir eins upp
aptur, og þa~ svo fljótt, a~ fe hafi verið orN~ því nær eins margt
1783, eins og það var fyrir níðurskurðínn, en M. Stephensen segir
svo frá í eptirmælum 18. aldar, að árið 1760 hafi allur sauðfénaður
veríb 500,000, en 1783 ekki nema 232,000; af þessu má sjá, a~ nokk-
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ur hnekkir hefir orN~ fyrir landið af níðurskurðínum, þar sem fjár-
fjöldinn 1783 eigi var einu sinni helmíngurinn af því, sem hann áður
var, og vil eg skjóta því til dóms allra skynsamra og óvilhallra
manna, hvort þetta muni ekki hafa leitt með fram af boðum til-
skipunarinnar 1772 i eg þori og að leggja þessa tilskipun fyrir
hvern Iögfröðan mann, með eins miklu trausti og varaforseti, og
mun hann hvergi finna það í henni,a~ boðið hafi verið að skera
niður annað, en sjúkt fe; eg fyrir mitt leyti þykist vita, að fleira
var skorm, en það var eigi tilætlun tilskipunarinnar, því að annars
gæti hvorki M. Stephensen ne J. Eiríksson sett upp svo mlkíð hól
á Erlend Sígurbsson fyrir þá föðnrlandsast, er hann hefði sýnt með
því, a~ skera niður allt fe sitt heilbrigt, og mundi þeir ekki hafa
gjört það, ef þeir hefði talið hann skyldan til að skera; ef hin
hefðraða nefnd og framsögumaður vill ábyrgjast, að ekkert tjón
leiði af því á eptir, og eingin harðærí komi að minnsta kosti 10
árin næstu, þá skal eg gjarnan játa, að landið geti stabizt það tjón,
er það bíður af niðurskurðinum. Þa~ hefir opt verið tekíð fram,
að menn vildi því a~ eins almennan niðurskurð, að fe væri heil-
brigt með öllu annarstaðar, en nú vita menn, að klá'ði er í hínnm

ömtunum, og er hægt að sannfærast um það, því að eg hefi her
fyrir mer lýsíngu héraðslæknis Jóseps Skaptasonar, og hafa 30 Sunn-
lendíngar og það margir skynsamir menn, skrifað þar á, og boðizt
til að sverja það, að lýsíng þessi væri einmitt lýsíng á klaðanum á
Suðurlandl, eins og hann var her í fyrra sumar. Eg hefi her og brðf frá
sýslumanninum rir Mýrasýslu núna í vor, og þar er svo aðorði kvebið :

"Í haust er leið, þann 19. október, barst mer sú fregn frá HVÍt-
ársí~u, að á Bjarnastöðum í hrepp þessum hefbí fundizt ein kind
með klaða ; sklpaöl eg því strax samstundis hreppstjdranum í Hvít-
ársfðu, ásamt með tveimur helztu og skynsömustu bændum í hreppn-
um, a~ fara fram að Bjarnastöðum, og skoða þar allt fe, og taka
þessa 'veiku kind og drepa hana, sem líka var gjört. Sfðan var
skobað allt fe í hreppnum, af hreppstjóra og þeim þar til kvöddu
mönnum, og fundust fáar kindur veíkar, en þar sem þær hittust,
voru þær drepnar. Síban sendi eg brðf til hreppstjóranna út um
alla sýsluna, til að skoða fe~ á hverjum bæ, ásamt með þar til
kvöddum mönnum í hverjum hrepp, og fór skoðun sú fram seinustu
dagana af oktébermánuði, og fundust þá kláðsjúkar kindur á mörg-
um bæjum, en allar þær vestu af þeim voru drepnar" .... "þar
sem vart varð vi~ klabann, nr öllu fe, sem veikin fannst í, haldið
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út af fyrir sig, og samgaungur bannaðar milli fjárins á bæjum þess-
um víð fe nágranna og annara. KláNnn sýndi sig helzt sem þurran
neglíngsklaða, bólurnar rauðleitar niður vi~, en með hniðrí í kollin-
um, mest í nárum og undir bógum fjárins niður á fætur. Líka voru,
þar sem klábinn var vestur, í herðakambínum bólur gulleitar á lit,
líkar smákýlum, sem stöðu nokkuð djúpt inn í hörundið á sumum
kindunum, en flestar af kindum þessum voru drepnar; hinar voru
út af fyrir sig, og batnaði annaðhvort af. sjálfu ser, eða með því að
brúka, eins og eg raðlagðl vi~ lömbin á Jarðlangsstöðum, sem flestöll
voru veik, smyrsli af tjöru og tólk með brennisteini og tóbakslög.
S~ara hluta névernberménaðar gjörbl her hart norðanskot og jarð-
leysur um suðurhluta sýslunnar, og voru þá á flestum bæjum kind-
ur teknar f hús, og bar þá lítið á kláða í þeim, nema á Stórafjalli
og Gröf, hvar óþrifin sýndu sig Í frekara lagi, en þar voru kláða-
mebul brúkuð, og þó að fénu batnaði seint af smyrslunum á Stóra-
fjalli, þá var þó "i~ skobunargjörb, er eg let hreppstjórann í Álpta-
neshrepp gjöra þar í miðjum marz, fe~ alveg kláðalaust og beztu
þrif Í þVÍ. Kláðínn sýndi sig í vetur mest sem þurraklaðí eða hnið-
ur um snoppu og fætur fjárins, en sem annaðhvort batnaði af sjálfu
ser, eða vi~ brúkun smyrslanna".

Af þessu má það raða, að klábinn hefir veríð í Mýrasýslu, og
að klaðinn hefir verið þar læknaður, og að þar hefir hinu sjúka fe
verið haldið aðgreindu frá hinu ósjúka; og ef því verður víð korníð
í Mýrasýslu, þá má sannarlega koma því eins við her í suðursjsl-
unum; það hefir verið fundið að hreppsnefndum mínum, að þeim
væri ekki trúan da, en eg held þó, að ef trúa má hreppsnefndum þrisvar,
þá megi og trúa þeim 10 sinnum. Þa~ er satt, að eg legg þeim
meiri byrði á herðar, hreppsnefndunum, en nefndin hefir gjört; en eg
ætla þeim líka þóknun; eg ætla og, að allir þakki og taki vel göð-
um raðum nefndanna, enda tel eg sjálfsagt, a~ hinir skynsömustu
bændur verði fyrir kosníngum, og þeir 'muni þá gjöra meira og ann-
að, en skemma hverjir fyrir öðrum ; en geti samt hinn heiðraði vara-
forseti fundið meira aðhald, en eg hefi gjört, þá skal eg manna fús-
astur fallast á það. þar sem það hefir verið fundið að 12. gr. í
uppástúngum mínum, ab verði það ekki sannað, að búandi hafi rekíð
sjúkt fe á fjall, þá verður honum ekki hegnt; en svo er þessu og
varíð með þjófinn; verði hann ekki sannur ab sök, þá er honum
ekki hegnt, og svo er það með hvert lagabrot. Nefndin hefir ein-
úngis barið uppástúngur mínar nlbur, en ef grundvöllur nefndarinn-
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ar væri ekki rángur, þá skyldi eg hafa reynt að lagfæra uppástring-
ur hennar; en það er r;lngt, þar sem hún setur lög um 3 sýslur
einar, en lætur allar hinar vera lagalausar ; hefði hún láti~ ein lög
gánga yfir land allt, þá "ar öðru máli a~ gegna; en í 21. gr. hefir
hún allt aðra reglu í hinum sýslunum, og skapar þannig tvenn lög
í landinu, og þá er illa a~ verið. Þa~ er eins og nefndin hafi ekki
heyrt: J)me~ lögum skal land byggja, en með ólögum ey~a"; og það
kalla eg ólög, er neyða skal menn til að selja eign sína fyrir ákveðið
verð, enda stendur í ástæðunum fyrir uppástúngum amtmannanna, að
fyrir þeirri akvörðun verði eingin rétrlætíng fundin nema nauðsýnin
ein. En hvernig verður því korníð víð, að neyða menn til að selja
ser í skaða ? og eg get sannarlega ekki kastað þúngum steini á Norð-
lendínga og Vestfirðíngn, þótt þeir selji fena~ sinn "i~ sem mestu
verði þeir geta, enda er hætt við, þegar fðnaður fækkar í landinu, að
hann hækki talsvert í verðlagsskranni, og hann verði Sunnlendíngum
fulldýr. þar sem menn segja, a~ lækníngarnar hafi mistekizt, þ{í
verða menn að gæta þess, að þær hafa ekki verið reyndar nema um
2 manuðl, og það er eingin reynsla; eg vil láta fækka fe, bæta hús
og hirbíngu, og gjöra allt til, a~ þeim verði hegnt, sem ekki hlýða
lögunum, og ábyrgðin lendi á þeim, sem eigi fara að skynsamlegum
ráðum , og tilsjónin verði sem traustust, og með þessu er feingið
það aðhald, sem feingizt getur.

Framsögumaður : Hinn háttvirti forseti hefir tekið fram mörg
atriði í þessu máli, og fært röksemdir fyrir þeim, en hinn háttvirti
varaforseti hefir svarað því flestu, svo eg get verið því friorbari ;
það var einúngis ein ástæða hjá hinum háttvirta forseta, sem eg
vildi svara; hann var hræddur um, að ef aðgjörðír þíngsins færi í
sömu stefnu og nefndin, þá mundi það spilla fyrir málinu hjá stjórn-
inni, þar sem nefndin stíngur upp á a~ fækka fe, og þar með mundi
áhugi manna á lækníngunum veikjast; eg get þó ekki se~, að á-
stæða þessi se næg ne. gild, því nefndin ætlar mönnum ærstofn handa
dýralæknum, til að reyna sig á, og þeir hafa einmitt játa~, að fækka
yrN fe; en það getur ekki deyft áhuga manna á lækníngunum, enda
þótt þíngíð skipi eða leggi það til, að skera geldíé, því þótt það fregnist
heim í sveit, þá berst það líka, að þingið hafi ætlazt til, að ærstofn
væri látinn lifa, og með því nú, a~ áhuginn getur ekki dofnað á
því, að láta lækna ærnar, og hann getur ekki doínað fyrir geldfð,
meðan það er á fjöllum uppi, þá get eg heldur ekki se~, að uppá-
stúngur nefndarinnar, þótt þingið fellist á þær, hindri lækníngatil-
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raunir, þangað til staðfestíng getur feingizt frá stjórninni, heldur
miklu fremur styrki þær. Eg fellst með öllu á þab, er hinn háttvirti
forseti sagði, að úngir menn væri sendir úr hinum ömtunum til a~
læra hjá dýralæknunum her; en þar sem hann var hræddur um, að
uppástúngur nefndarinnar mundu virðast nokkuð skrítilegar í augum
annara þjóða, þá held eg það gjöri lítið til, þó einhverjir spjátrúng-
ar á Kaupmannahafnar götum kunni að henda gaman af þeim, ef
þær ab öðru leyti eru skynsamlegar og nauðsynlegar vegna kríngum-
stæðanna, og yfir höfuð held eg ekki verði -hætt víð þVÍ, að þessar
uppástúngur verðí víðfrægar, því það eru sðrstaldegar ákvarðanir fyrir
Ísland; en in' ort spurningin, sem nefndin átfi a~ leggja fyrir dýra-
læknana, verðí nafntoguð eða ekki, um það vil eg eingu spá, þó eg
reyndar hafi heyrt, a~ hörundsveiki gæti geingið í erfðir, og ef svo
er, þá er spurníngin ekki svo kátleg, eins og elnstakír menn kynni
að ætla. Hinn hattvírt! varaþíngmaður Reykjavíkur sagðí, að nefnd-
in herði ekki gjört annað en að rífa niður uppástúngur sínar; þetta
getur nú verið, en það var einmitt af sömu ástæðum, sem hann þótt-
ist hafa haft til þess;-ekki að laga uppástúngur nefndarinnar, að nefnd-
inni þótti grundvöllurinn fyrir uppástúngum hans óhæfur; eg fyrir
mitt leyti hefbi óskað, að hinn heiðraði þíngmaður hefði lagt til grund-
vallar atkvæði stiptamtmanns; mer þykir uppástúngur hans of marg-
brotnar og mótsagnir í þeim, hvað grundvöllinn snertir. Hinum
hefðraða þingmanni hefir og orðið það á, að skerða eignarréttinn,
sem hann hefir þó líklega ætlað a~ forðast, þar sem hann hefir ætl-
að að framkvæma allt með raðleggjandí nefndum, en út af þessu ber
þó í 10. gr., þar sem segir: "þá skal hreppsnefnd taka sauMena~
hans og lækna, eða skera að öðrum kosti, og skal honum það a~
eingu bæta". Her fær hin raðleggjandi nefnd hans framkvæmdar-
vald, og í 7. gr. er henni aptur gefið frarnkvæmdarvald, þar sem
sagt er, að ef eigandinn er óhæfilegur til að greina hinar sjúku kind-
ur frá hinum hellbrigðu, þá er henni frjálst að láta skera sauðkindur
þær, er þannig sýkjast, auk þess, sem í sömu grein er mótsögn, því
þar er sagt, að ef nokkur sauðkind verður veik eptir nýár, þá skuli
hana tafarlaust aðskilja frá hinum ósjúku, en liður í greininni er
gjört ráð fyrir, að eigandinn se 6hæfur til a~ aðgreina fe sitt; það
ætti þá að vera, a~ eigandinn skyldi koma hinum veiku kindum fyrir
á annan bæ, en það held eg se lttt mögulegt um havetrardag. Eg
get því ekki fallizt á uppástúngur hins hefðraða varaþíngmanns,
eins og þær eru, en það kynni a~ mega laga þær. Þíngmaðurlnn
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vill ekki neyða menn, en hann hefir þú l'Ijálfur neyðzt til, ab neyða
aðra, og þetta held eg sanni, ao það verour aldrei komizt hj.í,
að neyða suma, að vísu ekki hina hyggnu, heldur hina, sem ekki
kunna ráo fyrir ser; hann hefir neyðzt til ao taka þær ákvarðanir,
sem grípa inn í eignarrettinn, en það hefir nefndin- ekki viljað gjöra,
enda þótt hún hafi neyðzt til, ao neyða vilja manna. Hinn heíðr-
abi þínginaður getur því ekki tekið hart á því, þó nefndin hafi rað-
io til, að láta drepa geldfé í hinum fjársjúku héruðum.

Á. Einarsson: Eg ætlaði mer ekki að leingja þingræðumar
þessu máli vlðvíkjandl, þær eru orðnar nógu lángar samt. En eg
sð, ao her er ekki til gó'Os að gjöra. Hinn háttvirti framsögumaður
hefir með svo skynsamlegum astæðum hrakið mótbárurnar lÍ móti
nefndarálitinu, að eg ekki se mer fært að bæta neinu víð það, og
eg vil ekki vera að taka það upp aptur. Samt sem aður skal eg leyfa
mer að fara fáeinum orðum Ulll Iormspursmalíð, sem komið hefir til
umræðu bæði í dag og í gær. Menn hafa talað um, ab nauðsyn
væri fyrir þíngið, að koma ser saman viú stlptamtmannínn, sem í
þessu tilliti mest væri komið undir, hvað framkvæmdina snertir;
þetta væri míkíð æskilegt, ef þess væri kostur; sömuleiðis hafa menn
talao um, að gott væri að fá samþykki konúngsfulltrúans sem amt-
manns í vesturamtínu, en einginn hefir þar á móti minnzt á, ao fá
samþykki amtmannsins í norðuramtínu , og þó hafa menn í öðru-
hvoru orði gjört ráCl fyrir, að kláðínn væri í öllum ömtunum. Setj-

um nú svo, a'O bæði stlptamtmaður og amtmaðurinn í vesturamtínu
fallist á ákvarðanir þíngsins, en amtmaðurinn fyrir norðan afsegi að
framkvæma þær, hvað er þli til bragðs að taka? Menn hafa líka
verið ao tala um það, að vafasamt væri, hvort stiptamtmaðurinn gæti
framkvæmt ályktanir þingsins, þó stjórnin staðfesti þær, en eg vona,
að þíngmenn muni - ao minnsta kosti er mer það ekki úr minni
lioi'ð -, að honum hérna um ári'O fullkomlega tókst ab framkvæma
skipanir stjórnarinnar. Samband þíngsins við stiptamtmanninn skil
eg ekki hvernig getur verið, því meðan innanlandsstjórn vorri er
hagað eins og enn er, á hann einúngis að standa stjórninni reikn-
Ingsskap sinnar ráðsmennsku, en fyrir þínginu hefir hann einga á-
byrgð ; herði hann abyrgð fyrir þínginu, mundi þíngib, ef hann skor-
aðist undan ao framkvæma ályktanir þess, vita, hvað til síns friður
heyrði. Jafnvel þó þínglð fái vald til að gefa braðabyrgðaltig, hafa
amtmennirnir eínúngls stjórninni að svara til þess, hvort þeir fram-
kvæm» þau, ef stjórnin skipar þeim það, en fyrir þínginu hafa þeir,
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jafnvel þó þeir fallist á uppástringur þess, emungis síbíerðislega
ábyrg~. Þa~ getur nú rekið að því, að hinn heiðrabi þíngmaður
Reykvíkinga sendi stjórninni, eins og hann hétaði, rnlnnahluta-upp-
ástúngu sína, samkvæmt 61. grein í alþíngistilskipuninni, og að
stjórnin samþykki hana, og verða þ,i amtmennirnir líklega að fylgja
henni. Eg hræðist nú ekki svo mjög hótanir hans um, að senda
ágreiníngsuppástúngur sínar, því menn vita, að slíkt hefir áður verið
gjört, og eg að minnsta kosti hefi ekki seo, a~ mikið hafi út af því
komið. Framsögumaður hefir lýst uppasningum þíngmannsins svo
vel, a~ eg hefi þar eingu öðru vi~ að bæta, en því, a~ eg óska
honum til lukku með þær. Ver erum allir skammsýnir menn, og
er því ekki von, að gjörðir vorar se fullkomnari ver vinnum her
má ske fyrir gýg, og kláðlnn er ef til vill, og þess vildi eg af öllu
hjarta óska, alveg horfinn, áður en komið er í kríng með samþykki
stjórnarinnar. Ágreiníngurinn á milli nefndarinnar og þíngmanns
Reykvíkinga og þeirra, er hans flokk fylla, virðist mer einkum liggja
í því, hvort skera skuli allt sjúkt eður þá allt gelt fe, svo að ein-
úngis hið heilbrigða geldíé er á milli, því hitt er önnur spurníng,
hvort þetta skuli ske móti, eða án endurgjalds, en þó að endur-
gjald þetta gæti á einhvern veg greiðzt, vlrbist mér það aldrei geta
orðið meira, en eins og samsvarar skaða þeim, er sá, sem sker níð-
ur, bíður vlð það, að hann ekki fær að láta það geldfð lifa, sem er
um fram það, er hann þarf ab skera til búsþarfa, og þannig taka
þeim framförum, sem orðil'l gæti, og yrN þ6 her frá að dragast fóð-
ur og hirðfng; eg vildi óska a\) menn vildi íhuga, hvernig þetta gæti
bezt komið fram. Eg hefi aldrei stutt að því, að skerða eignarrétt
manna, þar sem ekki er yfirgnæfandi ástæ\)a fyrir því. Á Kolla-
búð a fundi fyrir vestan kom það til tals, að bjóða endurgjald, ef
skoríð væri fyrir klá~ann t. a. m. í Borgarfjarðarsýslu, heldur en að
neyðast til að setja verði, en menn sáu fram á það, að ekki mundi
klabínn út rýmast, ef ekki allt væri skorið, og mundi hvað sýkjast
af öðru; reynslan mun sýna, ef uppástringur þíngmanns Reykjavíkur
fá framgáng, hversu miklu betur þeim reiðir af, en nefndarinnar;
hann vill vera at skera fram eptir öllum vetri, og setur þannig
slagbrand fyrir allar lækníngar, því varla ætlar hann ser að lækna
það, sem dautt er, og hið heilbrigða fe~, þarf ekki læknisins vi\).
GóNr búmenn, sem eru orðnir ærfáir, gjöra það opt, að setja á væn
gímbrarlömb, og láta þau fá, hafa þau svo í kvíum, en færa seint
frá þeim; eg vil þó ekki gjöra uppásttíngu um þetta her, þar eg er
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ekki kunnugur búreglum Sunnlendínga í þessu, og skyldi eg ekkí
hafa getíð um þetta, ef eg ekki hefði heyrt, að menn voru ao skop-
ast ao fyrirspurn nefndarinnar hjá dýralæknunum. t)ao er vissulega
ekki gott að eiga víð mál þetta; menn eru sinn á hverri skoðuninnt her
syðra, en hitt hefbí átt að vera mönnum hægt, að velja ekki nefnd-
inni þau blturyrbí, sem her hafa fram farið á þessu þíngi; orð þau,
er her hafa verið töl 110, koma fyrir augu stjórnarinnar, og fyrir augu
þjéðarinnar, og hver maður verður ao standa reikníngsskap af þeim
fyrir samvizku sinni; gæti þeir einkum að, ao hún ekki áfelli þá.
lIafi nefndin furið í mál þetta með morðhuga og eigingirni, hlýtur
dómur samvizku hennar ao minna hana á, að svipur hinna dauðu
verður ekki til baka rekinn; því það er fyrir dómi samvískunnar
timna, hvort maður drepur r.inglega skepnur þær, sem öðrum eru
ætlabar til Iífsbjargnr, og án hverra hann ekki getur lifað, eða hann
sjálfan. þao er víst og satt, sem her var sagt áðan, að menn eiga
ao styrkja hinn duglega og framkvæmdarsama mann, sem menn bezt
geta, en þar fyrir er ekki hann sá einasti, sem lí ao lifa; þeir, sem
hafa mest vit og krapta, verða ao leiða hina veikari og fávísari Ser
vi'b hönd á framfaraveginum, en ekki hlaupa undan þeim, og láta
þá slitna af lestinni, eins og ótemju. Hinar siðuðustu þjóoir í heim-
inum, sem leingst eru komnar í öllum framförum, hafa orðíð að
reka sig á, að þær hafa farið heldur lángt, hvað þetta snertir, t. a.
lll. Eínglendíngar, en þá þóknaðist forsjóninni ao vekja upp þann
mann, sem gat sýnt og sannað, .10 hinn fátæki einnig hefbí rett, og
al'l einúngis ætti ao vera eitt sauðahúsið, og hirðirinn einn. Eg skal
nú ekki fara her um fleirum orðum, og vildi eg einúngis óska þess,
ao mál þetta mætti gánga sem bezt, svo úrslit þess yrðí landi voru
til sem mests gagns, og þínginu til sem mestrar sæmdar.

M. Andresson: Hinum hattvirta forseta þótti eg gera lítio úr
mer í gærkvöldi með því, að minnast á klaðalöinbln, sem læknuð voru
hérna á dögunum á Arnarhólst.úni; það kann nú ao vera, að honum
virðíst svo, en það munar þli litlu frá því, sem er i raun og rðttrl
veru, i hlð minnsta hefi eg aldrei verið stór i sjálfs míns augum, en
það dró mig til þeirrar smamunasemi, ao Iambaumíngínn hefir dag-
lega verið ao sýna sig mer, nálægt húsi því, sem eg bý i, og hvað
meira er, í gær virtist mer, að það híngaðí til, .10 sýna sig (illum
þingmönnum, þegar það var að klóra ser her við húsdyrnar, sem víð
allir gaungum um daglega. Hann sagðí, al'> lítil'>hefði verið ao marka
lækníngatllraunlr á því, þal'> hefði lítio veríð um það hirt, en eg vil
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spyrja: hvernig hefði hírðíngin átt a\'J vera? víst tvisvar var borinn
í það kláðalögur og burstað úr honum; svo hefir það verlð her á
þurru og gó'ðu túni í sífelldu blíðviðri, og kom nærri eingri kind,
hvað vantaði nú á góða hlrðíugu ? þó eg gjörM líti'ð úr mer, að minn-
ast á lambíð, þá ætla eg þó ekki aa láta þar via lenda, eg ætla aa
gjöra lítio úr fleirum, og það mínum kæru Árnesíngum, því mer
skilst það af. orðum hins háttvirta forseta, að hann ~í1íti þ;i alla í
minnimannatölu, sem halda með niðurskurðí, en það eru þó margir
Árnesíngar á því nuilí, og miklu fleiri, en hinum háttvirta forseta
er kunnugt, því þó honum se til handa komin mörg skjöl IÍr Ár-
nessýslu þessu máli víðkomandt, þá eru þau þó færri, en til var ætl-
azt, því svo tókst til, aa þegar sá maður (Dbrm. Árni <Í Stóra-Ár-
móti), sem tók ser fram um það, aa skrifa öllum hreppstjórum sýsl-
unnar, og skora á þá, aa kalla alla bændur á fund, til a\'J skýra frá
meiníngu sinni um það, hvort þeir vildi niðurskurð, eða ekki, þá
sýndu hreppstjórar í 4 hreppum þá óhlý\'Jni, a'ð þeir skeyttu ekki
bréfum þessum, jafnvel þó þa\'J stæði í þeim, aa maðurinn sagðist
gjöra þetta aa tilhlutun stiptamtmannsins og alþíngis-forsetans, og
hafa þessir hreppstjórar tj;io mer) að þetta hafi komið af því, að þeir
ekki þekkti þetta sambland af yflrvaldaraðstöfunum og alþingisstörf-
um. En það er mer kunnugt, aa í þessnm hreppum eru flestir á
einu máli um það, aa óska eptir almennum niðurskurðí, se klaðínn
ekki út breiddur víðar, en kunnugt er.

Áour en eg sný orðum mínum aa hinum prentuðu uppástúng-
um þíngmannsins fr;i Reykjavík, er her liggja fyrir, vildi eg leyfa
mer a\'J spyrja, hvort þær eiga að koma til atkvæða, því se SYO,

þá kynni eg að fara ·um þær fleiri orðum, en ella; eg hefi mí. yfir-
vegað þær nokkuð betur, en í gærkvöldi, og því fleiri ómögulegleika
í undirstöðu þeirra verð eg var, sem eg skoða þær betur, og þa\'J
einkum í tilliti til hreppanefndanna ; þeim mönnum hefir upprístungu-
maðurinn lagt þá byrði á herðar, sem þeir ekki geta undir rlslb, lín
þess a\'J forsóma umhyggju fyrir sínu eigin heimili, eins og hinu h,ltt-
virti oaroiorseti hefir tekið ljóslega fram; þetta eiga þó sjálfsagt að
vera beztu menn í hreppnum, og því meiri skaði er það sveítinnl,
aa þeir eyðilegg! sjálfa sig; þeir eiga nefni!. eptir uppástúngunum,
auk þess að annast um í byrjuninni Ull húsarof og endurbyggíngu
þeirra lÍ hverjum bæ, og aðskilnað allra sjúkra kinda frá lrellbrígð-
um strax eptir fjallgaungur, að ferðast 11 sinnum um allan hrepp-
inn, skoða grandgæfilega hverja eina sauðkind á öIlum bæjum í hverr
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ferð, taka til læknínga þann sauðfénað, sem eigendur ekki hafa :í-
stæður til að hirða og lækna sjálfir, þar á ofan eiga þeir 11 sinn-
um ai'Jgefa hreppstjóra sínum nákvæma skýrslu um heilbrigi'Jisástand
fjárins, svo úr garbí gjörðar, ai'J hún se sendandi sýslumanni, og síð-
an amtmanni; þetta er þó nokkur ábætir, einkum í þeim hreppum,
hvar einginn bóndi, að undanteknum hreppstjóra - hann má ekki
vera í nefndinni -, er fær um ai'J semja þvílíka skýrslu, og þekki
eg marga hreppa, sem svo ern á sig komnir. Allt þetta saman lagt,
sem þessum hreppanefndum er upp á lagt ai'J framkvæma, er svo
þúng byrði, eins og eg hefi ábur sagt, ai'J hún er óbærileg.

Vii'Jvíkjandi 15. gr. í upp.istringunum víl eg geta þess, ai'J eg
hefi gjört áætlun um, hvað þessar hreppanefndir muni kosta. Í Ár-
nessýslu yrði nefndamenn að líkindum her um bil 80; ætti hver þeirra
að ferðast II sinnum um hreppinn, og vera í hið minnsta 3 daga í
hverri ferð, og f.í 1 rdl. nm daginn -- minna má það ekki vera, -
þá yrðí þetta 2640 rdl., og eru her þó öreiknuð yfriðmörg aukaverk
og öll ritstörf. þetta er nú að vísu mjög mikill kostnaður, en hann
er þó í raun réttr! lángt of lítill í samanburði við þab, hversu miklu
þessir menn mundi tapa í forsómun heírnllísumhyggjunnar, og eg
er viss um, ai'J einginn hygginn brimaður geingi vilJugur a\') þess-
um starfa, þó endurgjaldið væri tvöfalt eða þrefalt.

þó eg se nú ekki reyndar fær um, að upplýsa hinn beiðraða
þíngmann Reykvíkínga um neitt, sem honum er óljóst, því hann er
margfrébarí mer í öllu vísindalegu, þá ætla eg þó ai'J fræða hann lí
einu, sem hann annaðhvort veit ekki, eða honum hefir gleymzt í lí-
ætlunarreikníngum sínum yfir það, hve mikill skaði se ai'J niðurskurði
geldfjárins í haust, og hefir í því tilliti skýrskotað til fjártalslista
þeirra, sem komu fd Árnessýslu 1Í næstliðnu vori; eg vil nefnilega
fræða hann á því, - en það er ógnarlega hegómlegt - ai'J sauð-
kindur þær, sem búnar eru að lifa 1 vetur, eru at> vorinu til kall-
aðar "gemlíngar"; af þessum "gemlíngum" eru á hverjum bæ her
um bil helmíngur "gimbrar". Í fjártölulistnnum frá Árnessýslu ætla
eg at'>,"gemlíngar" hafi verið í einum dálki éabgreíndír ; eg vil því
biðja þíngmanninn frá Reykjavík ai'J íhuga þetta, og jafnvel draga
gimbratöluna, ef hann getur, lít úr aætlunarreíkníngum sínum, því nefnd-
in hefir ekki ætlazt til, að veturgamlar gimbrar verbí almennt skorn-
ar í haust, heldur settar .í vetur innan þeirrar ærtöln, sem hún hefir
til tekið.

Forseti: Mer var þai'! kært, ai'J hinn háttvirti þíngmaður Ár-
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nesinga færði til nokkuð það, er mðr yiovek Í þessu máli. þao er

satt, ao Árni hreppstjóri Magnússon kom til mín, og talabí um mál
þetta yio mig, og sagðl, að margir menn í Árnessýslu væri mótfallnir
niðurskurði fjárins. Eg hvatti hann þá til að safna atkvæðum þeirra
manna í sýslunni, sem væri móti, eins og með niðurskurðínum, því
eg álít það í alla staði rett og hverjum manni heimilt, ao reyna, til,
bæbí leynilega og opinberlega, að neyta allra löglegra meðala ao
koma því fram, er hann álítur satt og rett, enda heit eg einginn
mundi móti því mæla, og :lízt hefði eg trúað þíngmanni Árnesínga
til þess, þar sem er ao tala um gagn og velferð sýslubúa hans sjálfs.
Eg se ekki heldur, að her se neinn formgalli ,í, því eg held, ao hver
einn einstakur maður hafi rett til, og ekki einúngls amtmaðurinn eða
sýslumaourinn, að skora á menn að segja almennt meiníngu sína í
svo mikilvægu máli, sem þetta er. Eg má jata, að eg hugsaði ekki,
ab hreppstjórarnir í Árnessýslu væri það fínari í forminu en allir
aðrir, að þeir gæti víð eingan átt, nema sýslumanninn, í öðru eins

máli og þetta er. Eg þykist einnig hafa heimild á, hvort sem eg
er alþíngisforseti eða ekki, a'/) láta í ljdsí, ab eg óski sem flestra
upplýsínga og skýrslna, sem feingnar verða um hvert þa\') mál, sem
til umræðu kynni koma á þeim þíngum eða í þeim samkundum,
sem eg kynni að eiga hlutdeild í. þessu vona eg hinn h:ittvirti
þingmaður hafi ekki á móti. (ll. Andresson: Nei). Eg má nú að
öðru leyti þakka hinum háttvirtu þíngmönnnm fyrir, hvað vægilega
þeir hafa víkið orðum a'ð því, er eg talabi í þessu máli, og veit eg
vel, ao þab kemur af því, ao þeir vita, ao staða mín her lÍ þínginu
gjörir mer það mjög örðugt ao svara, eða taka reglulegan þátt í
umræðum. Eg vildi samt í þetta sinn hafa minnzt á nokkur atriði,
og er það þá fyrst, a'ð ef setníng hins háttvirta varaforseta,
ao menn yrði ao skera það, sem kynni :10 veikjast, væri rett, þá
ætti ao skera allt niður, svo eingin kind gæti veikzt, og or()i'ð þannig
öðrum að skaða, þao er hinn mesti munur á því, með tilliti til
skerðingar elgnarrðttaríns, hvort skera skal sjúkt ebur heilbrigt. Eign-
arrðttlnn ,l að virða til hins ýtrasta, og grípa inn í hann fyrst þá,
þegar augljóst er orðið, að tjón fyrir allra ao öðrum kosti verður af
að hljótast. A\'! grípa svona inn í elgnarréttinn, án þess skaðinn á
hinu bóginn se augljós, er rett eins og ef maður segðí víð mann, sem

maður mætir með byssu: "þú ert þar með hættulegt morðvopn, eg
tek það af þer, því þú kannt að gjöra skaða með því"; þetta vitum
ver þó allir að eingum dettur í hug, ao taka svo af manni eign
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hans, fyrir tóma grunsemi eða ótta. Hinn háttvirti frarnsögurnaður
sneri því svo, að það, sem væri her um að ræða, væri einúngis a~
beygja vilja manna, en þetta er allt annað, en það, sem her er um-
talsmál, að skerða eignarrétt þeirra. Hið fyrra er stundum bæði rett
og nauðsynlegt, og höfum víð, bæði þfngmaður Reykjavíkur í upp-
ástúngum sínum og eg, viðurkennt þetta. Menn eiga her ab halda
Ser allramest til þess, að fá sem bezta umsjón og tryggasta, og
fullkomið og nákvæmt yfirlit yfir sjúkdómsins gáng, þá ríður eptir
mínu áliti á minna um niðurskurð, því hann yrði einúngis á sjúku
fe eptir kríngurnstæðum, þar sem lækníngum yrði ekki korníð víð. Í
þessu tilliti er eptir uppástúngum þíngmannsins úr Reykjavík eins
mikla tryggíng a~ fá, eins og eptir uppastúngum nefndarinnar. Menn
gæti má ske komíð ser saman um það, a~ minni tilsjón þyrfti, en
hann hefir stúngið upp á, og sjálfsagt væri, að slaka mætti á henni,
þegar sýkin færi a~ læknast, en allt af verður að þvínga hírðuleys-
íngjana, og virðist mer það eingum hægra, en hreppa- og sýslu-nefnd-
unum. Þa~ kann vel að vera, að fyrirkomulag þetta eptir uppástúng-
um þingmanneins úr Reykjavík se ófullkomið, en þa~ er að minni
hyggju eins gott, og það er hjá nefndinni. Þa~ er a~ öðru leyti
auðséð, a~ hin heiðraða nefnd er í einhverjum hobba, þVÍ nú eru fyrst
nefndarmenn sjálfir farnir að stinga upp á því, a~ ærtalan verbí
ðtakmörkuð, og síðan er kornið fram með, a~ eyjar skuli undanþegnar
niðurskurðinurn ; þó er fe úr eyjum eins rekið á afréttí, og annað
fe, og kemur SYO þaðan aptur út í eyjarnar. Allar þessar uppastring-
ur um undanþágur sýna, a~ aðgrelníngur milli geldfjár og ærpen-
íngs til niðurskurðar er óhafandl, og a~ einginn mismunur er þar
réttur eða skynsamlegur nema sá, a~ gjöra mun á sjúku og heil-
brígðu fe. þó læknarnir hafi ráN~ til að fækka fenu, hafa þeir ekki
ráM~ til þess, að skera niður heilbrigt fe, og allrasízt g eldfðð, sem
þeir einmitt álíta að vera almennt hið frískasta af öllum fenaNnum,
en aptur á móti ærnar veikastar. Nefndin hefir því einmitt ráðið
til, ab halda því veikasta, en eg held, al'l það megi verða hverjum
augljóst, að rettara hefði verið í þessu tilliti a~ fylgja þeim mönn-
um, sem menn geta þó ekki neitað um a~ hafi bezt vit á þessu
máli.

Þ. Guðmundsson: Eg skal leyfa mer að geta þess um þíng-
mann Árnesínga, a~ uppastunga SIÍ um sdttvörnina, er gegnum mig
var send í arntíð, var samt hans verk, því þó nafn hans ekki stæði
undir henni, hafði hann þó samið hana, og hún orðið til að hans
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undirlagi, og er hann enn á sama máli og hann var þá, að vilja
vernda hina fjórMngana, þar sem hann nú vill hlynna að nefndar-
álitinu. A~ eg tók mer viðaukaatkvæði viðvíkjandí eyjabúum, kom
til af því, að eg veit, að menn hafa sett fe út á eyjar, og feíngíð

þaðan gott fe, og ekki geta menn ímyndað ser, að ef frískur væri fjár-
stofninn á eyjunum, að nokkur maður mundi láta reka fe þaðan til
afrétta, og held eg, a~ þetta se misskilníngur af hinum háttvirta for-
seta. Fjársamgaungurnar milli lands og eyja eru víst ekki aðrar en
þær, a~ fe~ kynni á sundi að leggjast að landi, og óví'ðast held eg
samt standi svo á eyjum, að menn geti hugsað ser þetta.

J. Sigurðsson: Eg hefi ætlað ab standa upp, þó fyr hefbl ver-
i'ð, til að þakka hinum háttvirta þíngmanni úr Reykjavík fyrir lest-
urinn, nefnilega fyrir upplesturinn á skýrslunni, sem hann hafði frá
sýslumanninum í Mýrasýslu, og eg þakka honum fyrir, að hann fram-
færði hana sem sanna, rétta, sem árei'ðanlega, því eg antek hana
svo, og eg hygg, a'ð allir þíngmenn antaki svo það, sem kemur frá
þeim manni.

En hvað sannaðl nú þíngmaðurlnn með þessari skýrslu? hann
sannabi ekki það, sem hann vlldí sanna, að klaðl væri líka í Mýra-
sýslu; hvað sannaði hann þá með skýrslunni? hann sannaði, að
kláða laust væri í Mýrasýslu, a~ þar væri einginn IdáN, að þa~ hefM
verið seint í marz hreinlega gelngíð úr skugga um það af útnefnd-
um, övtðkomandl og övílhöllum mönnum með sðrstakrí ferð og skoð-
unargjörð. a~ þar væri öldlíngis kláðalaust fe'ð; hann sannaði, að
það hefðí í haust og í vetur verlð kl.iðí í Mýrasýslu, og hann sann-
aðl, a~ honum hef'ði Yeri~ gjörsamlega út rýmt, en með hverju?
með því að hafa stöðuga aðgæslu á fðnu, og skera undir eins með
þa'ð sama hverja skepnu, sem klaðasýkín vottaði sig á, og hann

sannar líka, að bændur sjálfir hafi ekki áIiti~ ser þetta neinn skaða,
þar þeim hafi þótt það forsjálnl, að hafa gott af kindunum í haust-
holdum, og a~ hleypa ekki kláðasýkinni í hitt fe~; hann sannar, að
níðurskurburlnn se þ\"í það eina ugglausa ráM~, til að út rýma fjár-
klaðanum ; hann sannar, að það, sem arntmennírnlr fyrir vestan og
norðan hafa ráðlagt, se það allrabezta. það er nlburskurðurlnn ; hann
sannar, að það, sem stiptamtmaðurlnn hefur stúngi~ upp á, se öruggast;
það er líka nlöurskurðurlnn, þó hann se takmarkaður ; en það er von til,
því hann sannar líka her með sína eigin hugmynd, því í hans sjálfs
uppástúngu er niðurskurðurínn það eina úrræðið svo að segja í hverri

grein; eg vil benda til 1., 2., 4., 7., 9. og 10. greinar, og uppá-

857



stúngugreínir hans miða allar a'ð því, ab kríngumstæðurnar vcrbí
svo, ab níðurskurðurlnn hljóti ab fram fara; eg þarf ekki a'ð fara
leingra, en a'ð benda til annarar greinar hans, að allt fe, sem sjrikt
verður í haust, skuli annaðhvort vera búib ab lækna eða skera ti
veturnóttum ; það gánga þá fljótar og betnr lækníngarnar, en þær
hafa geingið, ef það verður búið að lækna allt sjúka fel':!:í vetur-
nóttum, og í 10. grein segir, ab hreppsnefndin skuli taka fe bænd-
anna á aðra bæi og lækna eða skera; mer þykir gaman að sj ,í,
þegar ab nefndarmenn, eða aðrir hreppsmenn í harbindum fara al'l
taka annara manna fe til læknínga í serstök hús og lÍ þessa litlu
gjöf, sem þetta kláðasjúka fe þarf; en ef þal':! verður ekki, þ,í á að
skera það ; ætli það verði þá ekki sjálfsagt? jú! þab held eg; uppá-
stúnga þíngmannsíns og reglur hans eru því reglulegur dauðadómur
yfir öllu sjúku fe, og mer kemur a'ð því leyti furðuvel saman við
hann, því eg hefi einga trii á lækníngunum; þær hafa ekki geingi'ð
svo vel fyrir sjálfum læknunum enn sem kornið er, og sá h.itt-
virti forseti varb ab kannast við, ab þeir hefði ekki getað læknað
eða hirt vel um ein 2 lömb; hvað skyldi þá fyrir f,hísri alþý'ðu um
margt fe; og eg hefi ekki einúngis litla tni á lækníngunum, heldur
hefi eg lí þeim vestu ótrú, á þessari ráðstiifnn greifans, sem mí fer
fram, ab vera ab senda menn þessa núna upp UI11 sveitir, til að
reyna lækningar við fe'ð með eitri, al'l fara a'ð maka þab aIlt í
eitri rett fyrir skurbartfðina, og þegar þetta fe drep st, eða verður
al':!skera Það, af því það læknast ekki, þá hafa læknarnir sagt, al':!
ekki dygði annað, en grafa það með húl':! og hári djúpt niður í
j1irl':!;þá er fallega farið meb líf8björg manna; eg held það væri bezt
al':!skera það og nota það fyrst í haust ólælma\'l, og þó það verili
bannað ab eta þetta eitraða fe í haust, þá trúi eg ekki þurfandi
og bjargarlítiIli alþýðn til, ab hlýða því; það mun mörgum þykja
ísjárvert, a\') kasta svona bezta bjargræði sínu, feitu fe lí hanstdag,
þó það verði að skera þaö, af Því það læknast ekki, svo mer þykir
nú gott, ef þessi ráðstöfun verður ekki til þess, ab drepa feb, og
Iólkíð glæpist svo á, ab eta það, til þess að drepa fólkið og kveykja
í því pest; eg vildi þVÍ helzt, a\') lækningar væri eingar vib hafðar
í haust, en allt sjrika feb væri óveilt niðurskerið allt fram til miðs-
vetrar; þlí mætti reyna lækníngarnar á útmánuðum og í vor, þ.i fco
fer úr ullinni og gró(')urinn og jörðin er hellnæmust. Eg vildi ann-
ars fyrir mitt leyti lofa heílbrígða fénu að lifa, en samnefudarmenn
mínir hafa borið það fyrir, ab nefndunum se ekki ætlanda, ab þekkja
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í sundur það sjúka og heilbrigða fe. Eg vildi nú gjarnan reyna til,
að sætta nefndina vlð þann háttvirta þíngmann Reykjavíkur, og
koma saman meiníngum þeirra; hann treystir nefndunum vel til þessa
verks, og þykir það vel vinnanda, og eg þykist vita, að stiptamt-
maður, sem eg heyri líka a~ muni eiga nokkurn þ;ítt í uppastungu-
greinum þíngmannsins, að hann treysti ser til, að framkvæma það,
sem þær fara fram á, og mer þykir líklegt, a~ þessir b.íðír kynni
að treysta ser til, að spila svo út heilbrigba fðnu, sem eptir væri,
þá búið væri að skera það sjiika, að allir gæti átt dálítinn fjarstofn,
en einginn hefði svo margt, að ekki mætti vel hirða það, og leita
því læknínga, ef eitthvað kynni a~ sýkjast, því eins mætti gjöra
þessara sýslna innbúum ab skyldu, að selja hver öðmm fe, eins og
mönnum í öðrum ömtum, að selja það híngað. Treysti nú þessir
menn ser að koma þessu svona fyrir, vildi eg leggja til víð sam-
nefndarmenn mína, að þeir slakl til með sína uppástúngu með niður-
skurðinn á því heilbrigða, og eg vildi feginn stuðla að því, a~ það
yrN svo miðlað málum, að allir gæti orðið á eitt sáttir.

Framsögumaður " Í tilefni af þVÍ, er hinn heiðraði þíngrnaður
Mýrasýslu sagðl, skal eg geta þess, að stíptamtmaðurinn hefir beðið
dýralæknana, ekki að hafa eitur í lækníngum sínum, og mun því
fylgt vera. Eg get ekki betur sð'b, en að það, hvernig sem menn
svo vilja orða það, se þvíngun á vilja annara, að drepa niður fe,
þó sjúkt se, á móti vilja eigandans, þVÍ það er eingan veginn mein-
íng nefndarinnar, il~ þeir, er skipa niðurskurðinn, eigi sjálfir að skera,
heldur megi þeir þvíngs eigandann til ao gjöra það, Þa~ er öldúngis
satt, er hinn háttvirti forseti hafði eptir dýralælmunum, að geldfé
væri heilbrigðara en ær og lömb, því það veit eg til a~ þeir hafa
sagt; en eg skal leyfa mer að geta þess, að dýralæknarnir munu hafa
se~ minnst af geldfénu, því þeir hafa eínringís se~ það, er heima
gekk, og ef eptir þessari reglu ætti að fara, þá ætti menn að drepa
niður ærnar og láta geldfðð lifa; en ærnar eru þó einmitt lífsvegur
fjárbóndans, en geldfðð ekki, og held eg a'ú menn, ef þessari reglu
væri fylgt, hafi gleymt að hugsa nógu lángt fram í tímann, því geld-
fe~, er brátt verður að eyðast, getur ekki orðið bóndanum til gagns
til lángframa. þó einstakir nefndarmenn taki ser breytíngaratkvæN,
þá er þetta ekki gjört af allri nefndinni, og hvílir því ekki á henni
skuldin fyrir það, og sízt ætti menn að l.í nefndinni, þó einhver þíng-
maður, sem í henni væri, tæki ser breytíngaratkvæðl, þegar það mlðar
til, að rýmka ívilnun þ:i fyrir einstaka menn, er sumir her eru svo
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míkíb áfram um. Eg gleymdi á~an að svara hinum heíðraba vara-
þingmanni Reykjavíkurbæjar, þar sem hann sagði, a~ nefndin hefði
láti~ aðra parta landsins lagalausa i þessu tilliti, og vil eg einúngis
biðja hann svo vel gjöra, a~ lesa betur 22. gr. í nefndarálitinu, og
mun hann sjá, að með henni er farið fram á, a~ hin sömu lög gildi
alstaðar þar, er fjárkláNnn brýzt lít; 21. gr. hljóðar einúngis um
þau tilfelli, a~ klaðínn komi einúngís á einstaka bæi, en þar eð nefnd-
in gekk út frá því, að þab væri sannað og sýnt, a~ kláðasýkin væri
almennt út breidd í þessum 4 sýslum, þá gjörði hún ekki hvað þær
snerti sömu takmörkun, og tekin er fram í 21. grein.

G. Brandsson: 2 þíngmenn, sem talað hafa, þíngmabur Strand-
asýslu og þingmaður Mýrasýslu, hafa gjört tilraun til að miðla mál-
mn, og sæmir þac vissulega betur, en sundra meíníngum manna í
máli þessu, enda held eg, þegar á allt er lltið, að míllíbílið milli

meiníngar nefndarinnar og þíngmanns Reykjavíkurbæjar se ekki svo
afarmikið. BæN nefndin og hann vilja ekki einberan niðurskurð-
inn, heldur einnig að lækningar se viðhafðar jafnframt nlbnrskurbín-
um. Frestur sá, er þingmaður Reykjavíkur hefir sett, getur ekki
gjört annað, en þa~, að menn fylgdi ser þess betur að lækningunum.
Hinn heiðraði v(waforseti skýrskotabí til Inngangsíns til tilskipunar-

innar af 1772, og var það gott, ac hann minntist á þetta, því ein-
mitt í inngánginum til te~nlf tilskipunar er kl.íðafaraldrlb, sem þá
gekk, kennt óhírðu og skeytíngarleysl lÍ fenu, hvers vegna grípa yrði
til niðurskurðarins á hinu sjúka fe, og eigi því inngángnr þessi að
sanna nokkuð með heimfærslu sinni til vorra tíma, sannar hann ein-
úngis það, að ver ekki nú séum leingra komnir í þessu tilliti, en
menn voru þ;i, og er það bágt að víta, ef svo er. Þa~ var fundið
a~ uppástringu þingmanns Reykjavíkur, a~ hann vildi leyfa mönnum
að reka á afrett, og óttucust menn af þessu ritbreíbslu kláðans, en
þar sem 11. gr. til tekur, að fe það, er þannig se rekið á afrétti,
fyrst skuli skoðast af hreppanefndinni og luin lýsa því yfir, ac það
alls eingan kláðavott hafi, og svo er ekki þar með búlð, heldur á
einnig fee að vera laust vi~ allan kláðavott heilan mánuð á~nr en

það var rekið, þá get eg ekki sklllð betur, en að her se nóg trygg-
íng, og hvaða astæða er þá til, að álíta, ac þetta fe, sem þannig
er heilbrigt, þegar það er rekíb, og hefir verið heilan mánuð ,i'óur
en það er rekið, og m.i ske aldrei verið sjúkt, skuli sýkjast fremur,
þó það komi sunnan að, heldur en fe'ó, sem kemur a'ó norðan eða
vestan? Bá'óar uppásttingumar, bæði nefndarinnar og þíngmannsins
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vilja fækka fenu, og mismunurinn milli þeirra í þessu tilliti liggur
eimingis í aðferðínnl, er víð ætti að hafa. Hinn heiðraði varafor-
seti sagði, ab ef uppástúngur þfngmannslns Reykjavíkur feingi fram-
gáng, yrti lítt nýt fertJ dýralæknanna her til landsins, rétt eins og
uppásningumar færi fram á, atJ drepa skyldi allt, sem sjúkt væri,
og það, sem sýktizt. Eg veit ekki, hvaðan hann tekur þetta; en
hafi hann þannig misskilið uppástúngurnar, sem þó liggja prentaðar
á borðinu fyrir framan hann, geingur það hreint yfir mig, ekki skiln-
íngsdaufari en hann er. ÞatJ má nærri geta, að eg ekki muni vera
móti breytíngaratkvæðí hins 4. konúngkjörna þíngmanns, víðvíkjandí
eyjunum, sem hann vildi taka undan þessu meginlandsbanni, þó
reyndar sumar þeirra ekki liggi svo fjarskalángt frá landi, að sam-
gaungur væri ómögulegar, enda held eg líka, a'ð mönnum mætti vera
í fersku minni keituauglýsíngin hérna í "or, því eptir henni ao dæma
ætti mennirnir eins að geta sýkt fetJ; þab er reyndar ekki á henni
auðséð, hvort Norðlíngar og Vestanmenn gæti þab, þó þeir hefði
fjallað lángtum meir um fe her syðra, heldur en kaupafólki'ð, sem
fer héðan norður og vestur, því það er einúngis kaupafélkið eða föt
þess, sem lauga á úr keitu, en klaðamaurínn tollir víst hvorki yitJ
Norðlendínga ne Vestflrbínga, atJ minnsta kosti lítur ekki svo út
eptir keítubrðfínu, Væri því breytíngaratkvæbíð tekið, væri má ske
ástæða til að út víkka þetta bréf amtmannanna, svo það gilti einn-
ig um samgaungur milli lands og eyja, og þá fyrir alla, sem kæmi
úr sjúkum héruðum, hvers stands sem þeir væri, og úr hverjum
fjórMngi þeir svo kæmi. Vi'ðvíkjandi því, sem hinn heíðrabí þíng-
maður Strandasýslu sagði, að nefndinni hefbí verið eignaður morð-
hugur og annað því um líkt, þá verð eg ab játa það, að þó eg þyk-
ist hafa tekíð eptir ræðum manna með athygli, hefi eg eingan mann
her á þíngi heyrt láta ser slík orð um munn fara.

Þ. Guðmundsson: Eg stend eingan veginn upp, til þess atJ
mæla fram með breytíngaratkvæN mínu um eyjabúana, því það er
rett hvorttveggja til, að eg falli fd því aptur.

St. Jónsson: þó eg nú standi upp til að bera upp breytíng-
atkvæði, þá er eg samt hinum heíðraða framsögumanni samdóma í
því, að þau breytíngaratkvæði, sem einstakir nefndarmenn bera upp,
hafi eingin áhrif á nefndina að öbru leyti en því, sem breytíngar-
atkvæðin kynni að vera öðrum nefndarmönnum að skapi. En þa'b
atriðl, sem eg vildi minnast á, er þab, ab í nefndarálitinu er eing-
in ákvörðun gjörtJ um, hvernig með skal fara, ef kindur úr hinum
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fjársýktu hérubum koma inn Í hin ósýktu, sem þó getur vel átt ser
stað, þar sem ekki er nema vatnsfall á milli sýslna og héraða, og
fyrst gjör'ð er raðstöfun um, hvernig menn eigi að fara ab, ef fe úr
hinum ósýktu héruðum kemur inn Í hin sýktu; verður þVÍ breytíng-
aratkvæbi mitt víð 25. gr. nefndarfrv., og get eg síðar orðað það
í þá átt, a'ð fe úr sýktum héruðum, sem skyldi koma inn í hin ó-
sýktu, falli réttluust, því þar þarf aðhald og alúð víb, a'ð afstýra sam-
gaungllm. Eg hreifOi þessu Í nefndinni, en eg sakna þess Í uppa-
stúngum nefndarinnar. Eg virði mikils ræðu hins háttvirta forseta
í mörgu tilliti, þó mer virðíst bæði hann og þíngma'ður Reykjavíkur
velja nefndinni nokkuð hörð orð um niðurskurð þann, er hún fer
fram á. Menn hafa her verið að tala nm kostnað þann, er Ilotíð
gæti af nefndum þeim, er þingmaður Reykjavíkur stakk upp á; eg
held líka, að ekki se gott að segja, hvað mikill hann verður, en vera
kann, a'ð her se bót í máli, nefníl. að nokkuð fáist upp í hann með
sektum þeim, er þíngma'ðurinn stíngur upp á a'ð lllenn eigi a() lúka,
svo a'ð á endanum vegi salt laun þau, er menn eiga að hafa fyrir
starfa sinn, og sektir þær, er þeir eiga a'ð lúka fyrir yfirtrobslur
sínar; SYO a'ð menn geti sagt um þá; reyndar hafa þeir gjört þetta
og þetta, og fyrir það skulu þeir laun hafa, en þeim hefir líka yfir-
sezt þetta og þetta, og fyrir það skulu þeir sektast, og geta þVÍ laun
þeirra geingið upp í sektirnar, svo allt jafni sig á endanum, og það
er líklega tilgtíngurinn l l l Hvað það snertir, er hinn háttvirti for-
seti sagði víðvíkjandi bænarskránni úr Kjósarsýslu, þ,i hefi eg haft
þá skoðun, að ær her í suðutamtinu stæ'ði ekki í sama hlutfalli víð
geldfð, sem her er, eins og nef á manni er a'ð hlutfalli víð allan
líkamann, þ'Í þá skyldi eingin ær her með mínum vilja hafa hald-
i'ð lífi yfir næsta vetur, en aðrír munu þekkja þetta hlutfall betur en
eg.

J. Hávarðsson: þar eð menn hafa fari'ð SYO mörgum orðum
um, að eignarréttur manna skertíst, ef uppástúngur nefndarinnar feingi
framgáng, vil eg í tilefni af orðum þíngmannsins úr Strandasýslu
leyfa mer, a'ð vekja athuga þíngsins á því, hvort ekki væri mögulegt
a'ð gefa skaðabætur, ef menn geingi inn á skoðun nefndarinnar; og
þá einnig að hugsa um, hvað miklar þær ætti a'ð vera.

Ó. Sívertsen: þa'b mun þó leingi rætast, sem sagt hefir verib,
þegar hver ónýtir mál fyrir öðrum, að þá se "komi'ð í óvænt efni".
Eg er nú a'ð sönnu ekki á því, a'ð her ónýtist mál með öllu; þó
verð eg að geta þess, að mer þykir báglega takast til, þegar mönn-
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um er svo torvelt, a~ koma ser Saman Í þessu máli. Þa~ er mál,
sem er svo mikils nmvarbandí ; þab er mál, sem krefur fljótustn
framkvæmd ; það er mál, sem alþíngi virðíst hafa Ieingið frekastan
rétt í, og því betur og eindrægnlslegar ætti það a\) vera úr garði
gjört. Eg veit það er vandamál, og í þvf vandamáli finnst mer
nefndanilítið fara meðalveginn. A'balatri'bi~ er, að "arna viðhaldi og
útbreiðslu íjarkláðusýkinnar, og a~ það se gjört sem allra fyrst ; eu
það lítur svo út, sem menn vanti framkvæmdina í því, þá, sem

stjórnin hefir þó til ætlað, ef yfirvaldanna samþykki fæst ekki; því þau
ein hafa í þessn framkvæmdarvaldið, og þá verður að bíða úrslita
frá stjórninni. Samt sem áður held eg þíngi'b eigi að ákve~a alla
þá beztu f1Í~stöfun, sem þa~ getur, til að hindra viðhald og útbreiðslu
fjárklá'bans. þetta hvorttveggja hræðast menn allrarnest ; þetta er
það haskalegasta ; þetta er það, Rem arntmennírnir fyrir vestan og
norðan tóku strax fyrir öndverðan seinast Iiðinn "etur, þegar þeir
vissu, a~ pestnæm kláðsýk! var í landinu, og er þa~ ei ofsðgum sagt

um amtmann Vestfir'bínga, að hann með mikilli alú'b og röggsamleg-
um raðstöfuuum hefir tekið þessu máli, og fram haldið því stöðugt,

nú, eins og menn munu "ita, seinast sent héðan alla leíð vestur á
Vestfirbi, og láti'b bæði sýslumann og lækni skoða nokkrar sauð-
kindur lÍ Bæ í Gufudalssékn, og ætla eg það satt að segja, að þíng-
menn og fjórMngsmenn megi kunna honum miklar þakkir fyrir það,
því með þessu er að öllu niðurkæfður kur sá, er þrumaði og gekk
her ljósum loga nm vonzkuklaða kominn upp á Vestfjör'bum.
Sýslumenn í vesturumdæminu hafa étrauðir fylgt dæmi amtmanns-
ins, einkum sýslurnaður Mýramanna og sýslumaður Barðstrendínga.
þessi síðar nefndi sótti í því skyni Kollabúðafund. og kom því til

vegar, að þar var kosin 9 manna nefnd í fjárklá'bamálinu. Eg hefi
hennar álit her Í höndum; hún sýnir það sama, sem önnur bréf og
bænarskrár bera með ser, er komin eru her til þíngs, ab biðja um
vörn móti viðhaldi og útbreiðslu klaðasýkínnar.

Nefndir þær, er sýslumenn settu í sveit hverja, hafa, það eg veit
til, gegnt trúlega köllun sinni, allt eins hreppstjóri þeirrar sveitar,
sem áminnztar Bæjarkindur voru í; er það víst, að hann og aðrir
meðnefndarmenn hans rannsökuðu kindur þessar, bæði á'bur og eptir
a\) utansveitarmaður fór að skoða þær. Hreppstjórinn let þá hindra
samgnungu kinda þessara við annað fe; "ar setíð hjá því á daginn,
en byrgt í rétt niður á sjóartánga á nóttunni; fyrir skipaði hann böbín
á því og samslags lækníugu, eins og áður hefir verið Ym haft móti
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óþrifakláða og hafíslús, er eg hefi se~ og reynt, jafnvel fyrir meir
en 30 árum síðan, og varð eingin pestnæm sýki úr slíkum klaða ;
enda voru þessar Bæjarkindur álitnar albata eptir 2 % viku, nema
2 lömb, er til varúðar voru skorin. Eg hefi nú frá áminnztum hrepp-
stjóra 3 brðf í höndum, er sanna þessa sögu, og hefir hann óskað
þess, að þau væri birt í dagblöðum, en eg álít einga þörf a~ kosta
upp á frekari auglýsíngu þeirra, en það, sem nú er hermt, og hver,
sem vill, getur lesill þau hjá mer.

Eg fann mer skylt, að skjóta þessu inn í tölu mína, en vík nú
til hins aptur, að eg vildi feginn finna meðalveg, sem hvað bezt væri
lempaður eptir uppástúngum amtayfirvaldanna, og því er alþíngi væri
hæfilegast til að ráða, landsmönnum hollast og framkvæmdinni hag-
kvæmast; en hvað er mer að hugsa eg geti það, þegar þíngræðurn-
ar gánga eins og núna? Eg vil samt reyna, hvort ei get híti~ uppá-
stúngur stíptamtmannslns og nefndaráIiti'ð nálgast nokkuð meira í
sömu ;íttina, og taka mer því breytíngaratkvæðí þeirrar meiníngar:

A~ geldfé allt se skorið niður í haust á takmörkum milli sub-
uramtsins og hinna amtanna, eða þar sem sýkin nú er í, en um allt
míðbík suðuramtsins megi setja á vetur ósjúkar úngar geldar kind-
ur allt að 40 hjá búanda, þó með því skilyrði, ab þær vaktist í
búfjárhögum, eins sumar og "etur, meðan sýkin er ei með öllu út-
dauð, og að hreppanefndir annist um það, og líti nákvæmlega eptir
því á hverjum manubí ab sumrinu, láti sýna ser kindurnar með tölu
í hvert sinn, og sektist hver nefndarrnabur um 1 rdl., sem vanrækir
þessa köllun sína, en þeir fjáreigendur, sem sleppa eður týna geld-
renu, sektist um hálft verð hverrar slíkrar kindar.

Eg held þetta yrðí tryggilegra, en ráðstöfunin, sem talað er um
í uppastungum þíngmanns Reykjavíkur í 12. grein; því hvað þýða
5 rdl., og þó þeir væri 30, móti því, ef kláðasjúkt fe færi á fjall og
sýkti heilbrigt re í öðrum héruðum landsins? hver getur bætt það
tjón? Eg held líka, að það olli eingri óánægju hjá þjó~inni, þó hún
verðí að fækka geldfð í nokkuð frekara lagi; eg hefi heyrt marga
raðgjöra það af sjálfsd,l~um, og um það var rætt á umtöluðum Kolla-
búðaíundí, og voru flestir þar á því máli.

Fyrst eg fór þá að taka mer breytíngaratkvæ'ði á annað borð,
ætla eg að bæta víð fáeinum nl.:

Vi~ 12. grein í nefndarálitinu bætist: skoðun um sumarmál.
17. þó má kaupa skurðarfð.
20. líti líka eptir heyjaásetníngu.
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Svo verð eg líka a~ halla mer a~ breytíngaratkvæbl þíngmanns-
ins úr Eyjafjarðarsýslu .•i~ 26. grein, að skyldusala verði niður sett
til 1/4 eða % af því, sem þar er til tekið, einnig að breytíngarat-
kvæði hins 5.- konúngkjörna þingmanns í gær, ef vandræði verða á
úrsliti þessa máls, og ef Ijárfaraldríð eykst eða fer í illa stefnu, að
þá verbl beðið um aukaalþíng að ári, 1858, og skal eg laga þessi
atkvæði min betur síðar.

E. 6. Kúld: Þa~ var tvennt í ræðu þíngmanns Reykjavíkur,
er eg vildi geta um, og var það fyrst, að hann vitnað! i bréf frá
lækni Skaptasen, en hann vildi þó ekki segja nær það er dagsett, eða
skýra meir fd því. Eg segi þetta, af því mer finnst það ekki eiga.
víð, ab hann með þess háttar ræðum se al'! reyna ao glepja sjónir
fyrir þingmönnum, því Skaptasen hefir einmitt sannað með skýrslu 16.
júní þ. á., og sem eg hefi her í höndunum, a~ einginn IdáN þ,í se í
norðuramtlnu. Hitt, er eg vildi geta um, var það, að hann vlll lelða
þá meiníngu út úr bréf sýslumannsins úr Mýrasýslu, ao þar se klá~-
inn, en þetta bréf sannar einmitt, að þar se klábalaust, og á nefnd-
ur heíðursmaður, sýslumaðurinn í Mýrasýslu, ekki skíllð, a~ menn
se her a~ rangfæra or~ hans, því þó margir hafi geingi~ vel fram
í því, að varna útbreíbslu kláðans, þá hefir þó einginn enn lagt jafn-
mikið i sölurnar til þess, og hann.

H. Kr. Friðriksson: Bréf sýslumannsins úr Mýrasýslu sannar
einmitt það, sem eg ætlaðíst til að það skyldi sanna, það, ab kláðlnn
hefir verið þar, enveríb læknabur ; sýslumaðurinn segir það sjálfur,
og eg hefi aldrei sagt ann al'!, því eg hefi ekki sagt, ao klábinn
væri þar nú. Híð sama sannar fregnin úr Barðastrandarsýslu,
nefnilega að kláðlnn getur goslð npp, hvar sem vera skal í landinu.
Vi~víkjandi brM Skaptasens held eg ekki að eg þurfi al'! gefa mikla
lýsíngu, því að lýsing sú, sem hann sjálfur hefir láti~ prenta, og sem
víst allir þingmenn þekkja, og sú lýsíng, sem hann hefir gjört á
norðlenska klaðanum, er einmitt lýsíng á klaðanum her fyrir sunnan,
eins og hann var í fyrra, en eigi nú. Þíngmaour Árnesínga kalI-
aN athugasemd sína um gimbrarnar hðgémlega, og það er víst, al'>
svo er ; en eg skal leyfa mer a~ segja honum, að eg hefi munað
eptir þeim, en þá koma lömbin í þeirra stað, því ekki verða þau
veturgömul al'! ári, ef þau verða skorin í haust. Um 7. og 10. gr.
hefir hinn háttvirti framsögrumaður misskilið mig; eg ætlast ein-
úngís til, al'! þegar ljós vottur er fyrir, a'ð skabí muni af hljótast, og
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kl.íbanum ekki verður varnað a~ brelöast lít, þ/i fyrst megi grípa til
þess, a~ drepa niður.

G. Einarsson: Eg skal öldúngis formálalaust leyfa mer a~
bera upp varaupp.ístringu þá, er eg víl gjöra, ef svo kann að fara,
ac uppástringur þíngmanns Reykjavíkur fái framgáng, nfl. ac svo
framarlega sem ákyeM~ verður, eða leyft, að geldfénaður megi lifa
næstkomanda sumar í þeim sýslum, sem fjlírklli'ðasýkin nú geisar yfir,
og við haldist veikin í þeim, en vestur- og norðurumdæmln reynist
frí víð te~a veiki, þá skuli suðurumdæmið vera öll þau sumur skuld-
bundið til, að halda verði á sinn kostnað með Hvíta íBorgarfirbí og
í jökla fram, og í jökulskörðum öllum, þar sem þörf gjörist, til ab
varna ,fjársamgaungum öllum milli suöur-, vestur- og norðurumdæmis-
ins. þessir varðmenn skulu vera leigðir úr vestur- og norðunnu-
dæminu, og standa undir stjórn og umsjón yfirvaldanna þar.

P. Sigurðsson: Eg held sá virðulegi varaþíngmaður Reykvík-
ínga se ekki jafnkunnugur sveitalffínu og smalamennsku þar, eins og
hann þyrfti að vera, og heldur ekki e~li sjlíkdóms þessa; hann þorir
óhræddur a'ð reka geldfé til afréttar, ef ekki hefir litla stund á'ðnr
borið á veikinni; en því lík rá'ðstöfun væri ekki mjög trygg. En
ab vakta geldfð í heimahögum, sem áður hefir geíngíb í afrett, þá
tryðí eg hvorki honum eða öðrum fyrir, að ábyrgjast þá vöktun svo,
að fulltryggjandi væri, Ef mer væri þetta skipað, þá mundi eg
heldur skera niður geldfe mitt að haustinu, heldur en takast á hend-
ur vöktunar ábyrgðina, því eg treystist ekki til þess, svo óyggjanda
værí. En að kindur se orðnar grun lausar, ef ekki hefir seÐ neitt á
þeim nokkurn tíma, þá gjöri eg lítið úr því, og þykist eg hafa nokk-
u~ reynsluna fyrir mer í því á fe því, er Hreinn flutti í forboði inn
í Rángárvallasýslu. Örðugleika þá, sem her em til ab varna sam-
gaungum fjárins, hafa amtmennlrnír fyrir norðan og vestan haft fyrir
augum, þegar þeir bjuggu til frumvarp sitt; þeir hafa baðír verið
embættismenn í sveit, og þekkja Þ"í örðugleika þessa nákvæmlega,
og hvernig her hagar til á landi, og því er eðlilegt, að þeir hafi her
um ljósari skoðun, en danskur maður, þó hann se bæði merkur em-
bættísmaður, og vilji landi "om vel, þvf það er náttúrlegt, þó hon-
um hætti til að líta eptir, hvernig til hagar í Danmörku íþessu efni.
þaÐ hefir verið sagt, að bændur se búnir a'ð lækna kláðann ; þa'ð væri
þó merkilegt, ef þeir gæti það, þessir élærðu menn, sem kallaðir eru
skottulæknar, og í neyð nýtandi, en ekki skuli enn verba sýnd ein
einasta fulllæknuð kind, eptir læknana okkar sjálfa, sem þó hafa sagt
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þetta svo hægt, og hefi eg þó árei~anlega menn her í bænum, sem
hafa sagt mer, a~ klabaklndnr hafi í vor verið sendar híngað frá
Mýdal til dýralæknis Telts, a~ hann reyndi á þeim læknfngar, og
fram boðið f6~ur með, en hann tók ekki víð þeim, og sagði þær yrbl
ekki læknaðar fyrir hor; síðan voru þær skornar, og skárust með 5
og 6 mörkum, og eru þvílíkar abgjörðtr ekki góðar til afspurnar í
augum almenníngs.

Eg held, ab varaþíngmaðnr Reykvikinga hermi það ekki sem
rettast, a~ mannfall hafi orsakazt af þeim fyrra niðurskurði, því í
Rángárvallasýslu hefi eg vottorð nokkurra merkra manna frá þeim tíma,
a~ 1778 var kominn upp mikill fjáriJtofn aptur þar, og þá fóru þeir
ab hjálpa Árnesíngum um fe. þó M. Stephensen og J. Eiríkssen
læri merkir menn, þli getur skeð, að þeir hafi líka haft í höndum
sagnir, er ekki vorn sem áreibanlegastar, og sest það eitt, að annar
nefnir bóndann í Rangarvallasyslu Runólf, en annar Erlind; en þó
sá maður væri ser í lagi nafngreindur, nr ekki ab furða, sem skar
sitt abfeíngna og hrausta fe niður aptur, öðrum til eptirbreytni, ab
þeir væri því fúsari til, a~ hlýðnast lögunum, sem miðuðu til, a~ af-
venda háskanum. Eg held það, sem eg framfærði á~an með dýra-
lækninn, gjöri mann ekki sterkan í trúnni með, að þetta djöflakyn
verði út rekið með lækníngum.

K. Árnason: Fyrst svo margir af mínum heiðruðu meðnefnd-
armönnum eru farnir ab taka ser breytíngaratkvæðí víð þetta nefnd-
arálit, sem her liggur fyrir, held eg, ab eg verði líka að fara ab manna
mig upp með það, eins og þeir, og vil eg þá áskilja mer víðauka-
atkvæM vib 3. gr. nefndarinnar á þessa leið, að víð enda greinar-
innar bætist: "enn fremur mega þeir bændur, sem hrepps- og sýslu-
nefnd álítur hafa astæður til a~ setja á fleiri ær, en hann á, eða
fyrir elli og sjúkleika sakir getur láti~ lifa, setja á vetur nokkrar
lamb-gimbrar, sem væri klaðafrfar, þó með því skilyrðí, ab hann
vakti þær með ásau~ sínum næsta sumar"; víð 10. gr.: að á eptir
"ær(( bætist: "og lamb-gimbrar".

G. Brandsson: Eg áskildi mer í gær nokkur breytíngaratkvæbí,
en eg skal samt leyfa mer ab bæta einu víð í dag á þessa leið :
"ab setja megi á næsta vetur öll heílbrígð haustlömb í Gullbríngn-
og Kj6sarsýslum. Menn geta se~ af þessum mínum breytíngarat-
kvæðum, ab eg legg mikla rækt víð nefndina, 8\'0 hafa líka fleiri
gjört með breytíngaratkvæbum sínum, og þó er tvísýnt um, hvort
henni verður vi~ hjálpab; en uppáetúngur þingmanns Reykjavíkur
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eiga nú ekki því láni a() fagna, a() nokkur leggi þessa rækt við þær;
það er rett eins og þær annaðhvort se einhver kominglegur úrskurð-
lll': sem einginn þorir að hreifa við, eða þær <ie ekki til annars hæf-
ar, en að smahnjata í þær, án þess að reyna til að laga þær, eða
bæta í nokkru; þó virðist mer, a'O hinn heiðraði þingmaður Barð-
strendinga vera sá eini, sem helzt hafi reynt a() stuðla til þess, ao
nefndin nálgaðíst dálítlð uppasnlngurnar, hvern árángur sem það

kann ao hafa.
V. Oddsen : Jafnvel þó margir hinna heiðruðu þingmanna hafi

tekið ser breytíngnratkvæði við uppástúngur nefndarinnar í þessu
mali, þá verð eg að vera einn á meðal þeirra, og áskilja mer breyt-
Ingaratkvæði vlð 1. greinina á þ,í leið, að orðin ))meo þeim takmörk-
unum, sem her eptir segir" falli burtu.

Jón Guðmundsson: Menn trúa því má ske ekki, en eg stend
þó upp til þess, að bera upp vlðaukaatkvæði ; það er víð 24. gr. í
uppástringum nefndarinnar; en það kemur til af því, að mer er
kunnugt, að svo stendur á sumstabar í Skaptafellssýslum, a'O þó
klaðinu kæmi þar upp, eru samgaungur við annað fe ómögulegar,
að eg taki til dæmis Kleifahrepp og Öræfahrepp; eg vil eg því leyfa
mer að áskflja mel' það viðaukaatkvæði við 24. gr., 11'0 fyrir aptan
orbin : ,)sem segir í 1. --17. gr. her að framan" verbi bætt: ))eptir
nákvæmari rá'Ostöfun yflrvaldsins". Mer þykir ein gin von á því, a\)
hinn heiðraði þingmaður Reykjavíkur se fróour og minnísgöbur um
annað, fyrst hann ekki einu sínní veit eða man, hvað gamall hann
er sjrillur ; eptir því, sem eg kemst næst hefir hann gjört sig 1 (j

árum eldri, en hann er; hann þarf ekki a'O hrista höfuðíð yfir þessu,
þíngmaðurtnn, því honum hefir sagzt svona frá sjálfum; 24 ár seg-
ist hann hafa verið í sveit; síðan fór hann að læra f látínuskðlanum
hérna ; þá sigldi hann til háskólans; þá giptist hann; þá varð hann
skólakennari, og nú situr hann her á þinginu sem þíngmaður Reykja-
víkur ; svo mér getur ekki betur reiknazt, en að hann hafi fulla sex
um fimmtugt, og ber hann þá aldur sinn næsta vel ; hann var að lesa
upp klausur eptir Magnús Stephensen og Hannes Finsen, en þó eg
virði þessa menn mikils, og tilgátur þeirra, get eg ekki áIiti'O, að míkíð
verði byggt á klausum, sem þannig eru rifnar upp og lesnar ser án
alls eamanhoíngíe. 1):\'0 vita allir, sem nokkuð þekkja til óárunar-
innar, er leiddi nálega yfir allt land af jarðeldinum 1783, að fc() dó
niður hrdunum saman af öskunnl, sem fell, og hefði allt að einu
og ekki síður fallið, þó þ:t() heíbí verið fleira; að minnsta kosti varð

1.'
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hin almenna eymd og ney~,; sem gekk yfir Sknptafellssýslurnar þau

ár, ekki kennd niðurskurðinum frá 1772) því þar "ar þá ekkert skor-
i~. Hann var a~ lesa upp skýrsluna fr;i sýslumanninum í Mýra-
sýslu, rétt eins og hún væri spánný, en eg get frætt hann um, a~
Mn er fyrir laungu prentuð í »)ÞjóMlW'; að öðru leyti sýndi hinn
heíðraðí þingmaður Mýrasýslu ljóslega, a~ þessl skýrsla sannabi ekki
annað en það, að nú væri með öllu kláðalaust í þeirri sýslu. þíng-
maðurinn í Reykjavík þykist með uppástúngum sínum hafa útvegað
nóg aöhald ; já! þa~ hefir hann í sannleika gjört, því hann hefir IÍt-

vegað meira aðhald en nokkurn tíma verður auM~ að flÍ; hann bað
menn að láta ekki þar víð lenda, að fetta fíngur út í uppástringur
sínar, heldur leiðrétta þær, en mer virðast þær svo götótt flík að
eg ekki treystist til, að sl etta bótum á hana, en skeð getur, a~ eg
bendi á stærstu glompurnar í ályktarumræðunni.

R. M. Ólsen: Jafnvel þó með sanni rnegl segja, að » ví~a komi
Hallgerðí pislíngar", þar sem hinn heiðraði varaþíngmaður Reyk-
víkínga á hlut að máli, verð eg þó a~ mótmæla þeirri þýðíngu, er

hann leggur í hina prentuðu skýrslu læknís Skaptasons um fj;írklá~-
ann, að eptir henni hafi kláðlnn verið á sama stigi í Ihinavatnssýslu
næstlíðinn vetur, eins og hann var her á Suðurlandí í fyrra sumar;
um þetta getur þíngmaðurínn enn betur sannfærzt vm a~ fá til yfir-
lesturs hjá skiptavini sínum, varaþíngmannl Snæfellínga, skýrslu, el'
Skaptason hefir samið næstlíbinn 11. júni; og þó að þíngmaðnr Reyk-
víkínga segist grundva\la þetta álit sitt lÍ dómi greindra manna her
syðra, verð eg þó a'b halda, að læknir Skaptason hafi allt eins gl'nnd-
aða þekkingu ;í þessu.

Þar. eð þíngmennirnir frá Barðastrandar- og Snæfellsnessýslum
hafa her í dag vottað amtmanní sínum verðskuldaðar þakkir fyrir
afskipti hans af klaðamalinu, finnst mer vel við eiga, að s,í vitnis-
burður kæmi úr hörðustu átt, þar sem eg ,1 hlut a~ máli, ab einn-
ig amtmaður Ilaystein eigi beztu þakkír sklltð af Norðlendíngum fyrir
þann framúrskarandi áhuga, ahið og fyrirhöfn, er hann hefir í ljósi
l,íti~ í kláðamálinu, og vona eg, a~ eptir kríngumstæðunum :í!ítbt.

minn vltnlsburður þar um fullkomin lagasönnun.
H. Kr. Friðriksson: Eg vona til, a~ hinn heiðraði þíngmaður

hafi heyrt, hvað eg sagðí ; eg sagði a~ eins, a~ þeir 30 Sunnlendíng-
ar, sem eg talaði um, hefði sagt, a~ Jósep Skaptason hefði lý"t klað-
anum í Ihinavatnssýslu, eins og klabínn hefði verið her á Suðurlandi

í fyrra vor; en eg bar það alls eigi upp á Jósep Skaptason, að hann
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hef'tli eigi eins vel "it á honum, eins og þessir menn; en eg "eit
eigi til, a~ hann hafi sko~a~ kláðann hérna fyrir sunnan í fyrra.
Þa~ er búi~ a~ tala æðiopt um það, eins og uppástúngum mínum
til lasts, að hinn helbraðl þíngmabur úr Gullbríngusýslu og stiptamt-
maburlnn se eitthvað rlðnír vi~ þær. En eg se ekkert lastvert í því,
þótt eg hafi leitað rá~a til þessara manna, og eg tel víst, a~ hinn
heiðraði fulltrúi Gullbríngusýslu hafi eins mikla þekkíngu á sveita-
lífinu, eins og hinn heiðraði varaforseti, þótt hann hafi verið 10 ár
í sveit,

R. Jf. Ólsen: þa'b hefir verlð víðurkennt af öllum her, utan
þíngs og innan, al'> fjárkláMnn se með tvennu m6ti, næm ur og ekki
næmur, en a~ hin lakari tegund hani ekki hafi verib í Húnavatns-
sýslu, þar um verð eg a~ skýrskota til hins beiðraða þíngmanns Ey-
ílrðínga, sem á leið sinni hlngað suður í "or með amtmanni Havstein
og hans fylgjurum sá í MiMr~i hina lángvestu klaðategund í Húna-
vatnssýslu, og mun honum hafa sýnzt hann allt (j~ruvísi og á 6sak-
næmara stigi, en her syðra, og ekki annað, en hinn gamli "vanþrifa-
klábl", er um allt land hefir stúnglð ser níður á bæ og bæ, og sem
öldúngis ekki er næm ur, en á hverjum hefir borið meira næstlíðínn
vetur en á~ur, af því honum "ar þá betri gaumur gefinn.

Framsögumaður : þó eg ekki geti verið á meiníngu þíngmanns
Reykjavíkur og þeirra manna, er honum fylgja, víðvíkjandi reglum
þeim, er menn ætti að "iI'! hafa til tryggingar móti fjárklii~anum og
hnekkis honum, álít eg þó, ab hann eigi þakkir skilið af þínginu
fyrir það, a~ hann kom fram með uppástúngur sínar, Þ"í vegna þess
varð málíð betur rætt frá þíngsins hálfu; uppástúngumar rnlða til
þess, að hlífa sem mest fenu í suðuramtínu, og held eg, ~~ íþessu
tilliti eigi einnig stlptamtmaður vor miklar þakkir skílíð, því hann
hefir, eins og honum fremst var unnt, gjört eítt til í þessu máli, og
mun víst einginn geta neitað honum um, a~ hann í Því hefir verlð
óhlutdrægur.

Jón Hávarðs8on: Samkvæmt því, er eg ál'>ur sagbt, skal eg,
ef nefndaralttíð fær framgáng, leyfa mer al'>bera fram þa~ breytíng-
aratkvæði, a~:

þeim mönnum, sem verbur gjört all skyldu a~ skera geldfð sitt
í haust fram yfir þá tölu, sem þeir þurfa að skera til búa sinna, eptir
mati sý&iunefndarinnar, verbí borgaðar skaðabætur eptir úrskurði hlut-
aðeíganda amtmanns, með hIi~sjón af þar a~ lútandi uppástringum
sýslunefndanna, og greiðast skaðabætur þessar fyrst um sinn úr rík-
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issjéðmun, en verði !l~ar endurgoldnar og jafnabar niður lÍ allt landið,
eins og alþíngistollurinn.

St. Jónsson: Eg ætlaðl ekki .a~ standa upp í þetta sinn, en
fyr"t þingmaður Húnvetnínga skoraði á mig nm, a~ segja álit mitt
um fjárklá~ann í MiMrN, þá býst eg vi~, að þa~ verði tekið álíka
gilt, sem eg segi um þab, eins og þa~ hefir verlð tekíð, sem Norð-
Hngar hafa sagt híngað til um kláðann þar; það er svo mikið búi~
að ræða um athugasemdir J. Skaptasonar, og byggja á þeim ýmsar
rangar meiníngar, a~ eg mun her ekki fá þeim tali~ hughvarf, sem
enn eru að berjast fyrir því, a~ kláMnn se fyrir norðan, sem ann-
arstaðar ; raunin ber vott um, hvernig hefir fari~ með klaðann þar,
hvernig hann er byrjaður, hvernig hann vlð helzt, og hvort hann er
horfinn, og raunin ber einnig vott um, hvernig hefir til tekizt her
syðra, og þetta mun tí'ðin leiða í ljós, þegar tímar líða, en þa~ er
ekki von, a~ þeir trúi ö~rum, sem vart trúa því, sem þeir taka á
sjálfir, a~ eg svo til orða tek. Menn hafa reyndar nefnt menn, sem
eiga a~ hafa læknað fena~ sinn, og er ser í lagi til nefndur Hannes
Hannesson á Þórustö~um; eg hefi líka átt tal "i'ð hann ,;jálfur, og
er hann þrátt fyrir lækníngatilraunir sínar miklu meir áfram um
niðurskurð, en nokkurn tíma nefndin hefir fari~ fram á, en eins og
aðrir, sem hafa aðhyllzt algjðrðan niðursknrð, með því foror'ði, a~
sýkin væri ekki fyrir norðan og vestan. Mer er aldrei míkíð um
lofræður, hvort sem þær eru um sjálfan mig eða aðra, sízt upp í
eyrun, en eg verð þó a~ viðurkenna, all það er fullkomlega verð-
skuldab, er þíngmaður Húnvetnínga sagði um amtmannina í norður-
amtinu, enda mun það vera hverjum manni þar kunnugt, hver8u vel
og duglega bæði hann og aðrir fleiri hafa teki~ í streinginn í þessu
efni, og hverja framkvæmd og áhuga þeir hafa lagt á, að hindra
titbreíðslu sy'kinnar, og það vona eg a~ lifi í meðvitund manna og
verði virt að maklegleikum, og það met eg meira, en lofræður á
þingi.

Eorseti r Fyrst einginn tekur framar til máls, er undirbúníngs-
umræðu máls þessa lokið, og kemur þá samkvæmt dagskránni til
ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu málið um viðtöku ómyndugra
fjár og opinberra stofnana í jarðabólmrsjóðinn. Eg hefi l<íti\)
prenta atkvæðaskrá í máli þessu, og vona eg allir hinir háttvirtu
þingmenn hafi hana fyrir ser.

871



A t k v re ~ ask r :í
í málinu

um viðtöku ómyndugra fjár og opinberra stofnana í jarðabékarsjóðinu.
1. Nefndin: a~ það megi allramildilegast verða leyft framvegis, að

veita mÓttöku á leigu í hinn konúnglega [arðabókarsjöð ömynd-
ugra fe og opinberra stofnana, er nemur 25 rdI. og þar yfir.

2. Nefndin: að alþíng riti konúngi þegnlega bænarskrá um þetta
atriði.

Framsögumaður : þar e~ ekkert breytíngaratkvæðl er fram
korníð vi~ álit nefndarinnar í máli þessu, finn eg einga ástæ~u fyrir
mig að tala frekar um það að svo stöddu,

Forseti: Fyrst einginn tekur framar til rmíls, verð eg að álíta
ályktarumræðu þessa máls lokið, og skal eg því biðja þíngmenn a~
gánga til atkvæða,

Síðan voru atlrvæðí greidd, og fóru þau á þessa leíð:
1. Nefndin: samþykkt með 20 atkvæðum,
2. samþykkt með 20 atkvæðum.

Forseti: Eg skal ákveða dagskrá til næsta fundar svo fljótt
sem orðið getur.

Fundi sliti~.

14. ág. - þrítugasti fundur.
Konúngsfulltrúinn hafM tilkynnt forseta, að hann lasleika vegna

gæti ekki kornið á þíng í dag, og falíð hinum fimmta konóngkjörna
þíngmanni, kanselíraðl Finsen, að vera í konúngsfulltrúa stað,

Af þíngmönnum voru hinn 6. konúngkjörni þíngmaður og þíng-
maðurinn fyrir Þfngeyjarsýslu enn þá sjúkir.

Enn fremur hafði þíngmaðurínn fyrir Norður-Múlasýslu tjá~
[orseta forföll sín frá því að koma á fund í dag; allir aðrir þíng-
menn voru á fundi.

Forseti: Samkvæmt dagskránni kemur jarðamatsmálið í dag
til ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu; eg hefi látm prenta at-
kvæðaskrá í máli þessu, og vona eg, a() hún liggi fyrir hverjum
þíngmanni.
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At k v æ b a s k r rí
í

konúnglegu álitsmáli um jarðamatíð.
1. Meiri hluti nefndarinnar (1 a):

A~ breytíng sú, sem jarðamatsnefndín hefir gjört á matsverði
jarðarinnar :
a, Akureyja í Skarðsstrandarhrepp innan Dalasýslu, og
b, á heimajör'ðinni Vfbldalsningu í Þorkelsh61shreppi, verði ekki

samþykkt, heldur verði hver þessara jarða um sig látin halda
sínu upprunalega matsverði, leiðréttu eptir þeim mælikvarða,
sem jarðamatsnefndin hefir akveðíð fyrir sýsluna, á~ur en á
þessar jarðir verður sett hundraðatal.

2. Nefndin (1. by:
að hit lelðrétta matsverð á jörðinní Leíðarhöfn í V opnafjarðar-
hreppi í Norður-Múlasýslu verði sett niður til 550 rdl., á'ður en á
þessa jörð verður settur dýrleiki.

3. Jón Sigurðsson: a'ð Stafholt í Mýrasýslu verði hækkað að mati,
svo að vírðíngarverð þess verði sett 1560 rdI.

4. Nefndin: að þínglð samþykki (að öðru leyti) jarðabókarfrum-

varp það, sem stjórnin hefir nú lagt fyrir það, eins og það er
Ieíðrðtt af [arðamatsnefndínní frá 1855.

5. Páll Sigurðsson: að þíngíð ákveðl mælikvarða til þess, að sett-
ur verði dýrleiki eða hundraðatal á allar jar'ðeignir á Íslandi, eptir
því lei~retta_ matsverðl, sem hver jör~ hefir í frumvarpinu, svo
að ,íkve'ði'ð dalatal hins leíðrðtta matsverðs gángi í hvert nýtt
jarðarhundrað, þannig:

Í Skaptafellssýslu
- Rángárvallasýslu
- Árnessýslu
- Gullbríngu- og Kjósarsýslu
- Borgarfjarðarsýslu
- Vestmannaeyjasýslu .
- Reykjavík .
- Mýra- og Hnappadalssýslu
- Snæfellsnessýslu .
- Dalasýslu .
- Barðastrandarsýslu
- Ísafjarðarsýslu

- Strandasýslu .

-

29 rdI.

34 -
30 --
31 .-
28 -
26 -
32 -
29 -
30 -
25 --
30---
25 --
25 -
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Í Húnavatnssýslu 25 rdl.
- Skagafjarðarsýslu 22 -
- Eyjafjarðarsýslu . 27 .-
- þíngeyjarsýslu 34 -
• Norður-Múlasýslu 50 -
- Suður-Mrilasýslu . 50 -

6. Páll Sigurðsson (til "ara): a~ þíngið ákvcN mælíkvarðann sam-
kvæmt nr ... (eptir sýslum) einúngis í suburamtínu,

7. Páll Sigurðsson (til vara): að til þess að akveða dýrleika eða
hundraðatal [arðeígna í Rángárvallasýslu eptir hinu leiðrétta mats-
verði, er gángi í hvert nýtt jarbarhundrað, se hafbur deilir 34.

8. Nefndin (nr. 2): a~ þíngi~ ákyeN mælikvarða til þess, að settur
verði dýrleild eða hundraðatal á allar jarðeignir á Íslandi eptir
því lei~retta matsverði, sem hver jör~ nú hefir í frumvarpinu,
svo al'l akveðlð dala tal hins lei~retta matsverðs gángi í hvert nýtt
jarbarhundrað, þannig:

Í su~uramtinu. 30'5 rdl. í hvert hundrað,
Í vesturamtlnu . 26'5 --
Í norður- og austurarnt. 29'5 --

9. E. Ó. Kúld: a~ þfngíð ákvcl'li, o. s, frv. (sem næst undanfar-
in grein). . þannig: "Í öllu landinu 2H'5 rdl. í hvert
hundrað".

10. V. Finsen: a~ þíngið ákvebí (0. S. frv. sem nr. 8), svo a~
30,s rdl. hins lei~retta matsverðs gángi í hvert nýtt jarbarhundrað.

ll. V. Finsen: a~ eptir orðin ,)serskili~ matsverð" (í uppastúngu
nefndarinnar nr. 3.) verði sett: "þannig, al'l álnatalan verði á-
kveðin með tugabrotum af jarbarhundraði (1/10' 2/10, o. s, frv.),
en þVÍ, sem ekki nær fullum tíundupörtum, sleppt.

12. Nefndin (IIr. 3): a~ þíngíð hlutist til um, að eptir þessum mæli-
kvörðurn [mælíkvarða] verði til hundraða og álna nákvæmlega út
reiknaður og í jarðabökínnl til færbur dýrlciki hverrar einstakrar
jarðeígnar, er hefir serskili~ matsverð,
a, annaðhvort með því, að biðja konúnginn að leggja fyrir stjórn-

ina, að ákveða nákvæmari ráðstafanlr til þessa starfa, eða
b, a~ þíngið kjósi sjálft til þess starfa 2 af þeim mönnum, sem

voru í jarðamatenefndlnnl 1855, gegn sanngjarnri þóknun,
er stjórnin ríkveður.

13. E. Ó. Kúld og Jón Hávarðsson: að þfngíð bíðjí koming um,
a~ jarðabékín ekki ii~list lagagildi, fyr en með árinu 1862, en
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að hún verðí sem allrafyrst prentuð, eptir ll~ búi~ er a~ setja
dýrleika á allar jarðir samkvæmt tillögum alþl'ngis 1857, og að
minnsta kosti 1- 2 exemplör send til hvers hrepps í landinu
að sumri komanda, og jarbabökin síðan Iög~ undir álit og sara-
þykki alþíngís 1861, til að fá þar eptir fullkomið lagagildi.

14. M. Andresson: a~ eptir orðtn: "allrahæst lagagildi" í nr. 15,
verði sett: "frá fardögum 1859('.

15. Nefndin (nr. 4): að þíngtb bíðjí konringlnn, að hann, þegar
búi~ er a~ fastsetja dýrleika allra jarðeigna (eptir 3 a, b,),
veiti þessari jarðabók allrahæst lagagildi, þannig: (sem segir í
4 a=d).

16. E. 6. Kúld: að staftíðurinn 4 a, (18) falli burt.
17. V. Finsen: a~ í stað orðanna í 4. tölulið a: "to ár( verði

sett ,,20 ár('.
18. Nefndin (nr. 4 a,): a~ [arðabökin verðí lög~ undir algjörlega

endurskoðun og leíðrðttfngu, þegar 10 .ár eru líðln frá því, a~
hún nær lagagildi, eptir þeim nákvæmari rá~:;töfllnllm, sem al-
þíng ákveður þar að lútandi.

19. V. Finsen: að í staðínn fyrir 4 b, e, d, komi nýr staílíður :
"a~ frumvarp verði sfðar lagt fyrir þínglð um, frá hvaða tíma
byrja skuli að greiða opinber gjöld eptir [arðaböklnnt".

20. E. 6. Kúld og M. .t1ndresson: að staflíðurinn 4 b, (21) falli
burt.

21. Nefndin (nr. 4 b,): að allar fasteignartl'undir verðí heimtar og
greiddar eptir hinum nýja dýrleika í jarðabökínní þegar í stað,
eptir að hún hefir ná~ lagagildi, og upp þaðan, nema ö~rnvísi
verðí ákveN~ mel'>nýjum skattgjaldslögum.

22. E. 6. Kúld og M. Andresson: a~ stafliðurinn 4 e, (23) falli
burt.

23. Nefndin (nr. 4 e,): en þó haldi þeir prestar, sem em í kallinu,
þegar hin nýja jarðabók nær lagagildi, preststíund sinni af fast-
eignum, eptir hinum eldra dýrleika jarðanna, allt svo leingi þeir
eru í sama embætti, svo framt fasteignartíundin er á þann hátt
rífarl, heldur en eptir hinni nýju jarðabdk.

24. E. 6. Kúld og M. Andresson: a~ stafliðurinn 4 d, (26) falli
burt.

25. Nefndin (nr. 4 d,): að jarðabdkínnl verði gefið allrahæst laga-
gildi frá fardögum 1859, þannig, a~ tíundir verði eptir henni
teknar og goldnar í fyrsta sinn í fardögum 186'0.
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26. E. O. Kúld: að þíngi~ bi~ji kominginn að veita í aukaþóknun
jarðamatsnefndarmönnunum hverjum 100 rdl.

27. Nefndin (nr. 5): að þíngi~ bi~ji konúnginn að veita í aukaþóknun
þeim jarðamatsnefndarmönnunum frá 1855, formanni nefndar-
innar, kanselíníði, land- og bæjar-fógeta V. Finsen 50 rdl., og
examín. juris alþingismanni Jóni Guðmundssyni 100 rdl.

Framsögumaður (J. G.): Eins og menn sjá, hafa komið æði-
mörg breytíngaratkvæði vi'ð nefndarrilítið í þessu máli, og hefir nefnd-
in yfirvegað þau á reglulegum fundi, en ekki geta~ fallizt á neitt af
þeim, og eru ástæður nefndarinnar fyrir því áður teknar fram, bæði
af mer og öðrum, víð undirbúníngsumræðu málsins, og se eg því
einga ástæðu til, að taka það hér upp aptur, og þess vegna ætla
eg ekki að tala neitt, fyr en einhverjir þíngmenn hafa tekið til máls.

Þ. Jónassen : Eg vil, sem einn af nefndarmönnum í þessu máli,
leyfa mer að tala fáein orð, á~ur en geinglð verður til atkvæðagreiðslu,
Mig greindi upphaflega lÍ víð meðnefndarmenn mína um einstök at-
rlðl, en þegar leingra kom fram í máIi~ og víð fórum að ræða það
ítarlegar í þess einstökum greinum, komst eg yfir höfuð í sambljóð-
un víð meðnefndarmenn mína. Þa~ voru einkum 2 atriði, sem eg
var ser í lagi í efa um; það var um dellínn, og um þann tíma,
sem löggildíng jarðabókarinnar ætti að vera bundin við, og þessi
atriði urðu líka í nefndinni mikið umtalsefni. Í sjálfu ser er þa~
án efa eðlilegast, eins og það upphaflega virðist að hafa verið mein-
íng stjórnarinnar, að einn og hinn sami deilir væri við hafður fyrir
allt land, en eptir því sem málið lá fyrir, hlaut eg að kannast við,
að það væri, eins og gjört hefir verið af nefndinni, yfirgnæfandi á-
stæður fyrir því, að hafa sinn deili fyrir hvert amt, og eru ástæð-
urnar fyrir því teknar, að eg ætla, svo greinilega fram í nefndará-
litinn, a~ eg hefi eingu þar við að bæta.

þa~ er sjálfsagt, að þessí þrefaldí deilir raskar að nokkru leyti
þeim grundvelli, sem þegar er lagður, ser í lagi nú seinast af hinni
konúnglegu jarðamatsnefnd ; en eg get þó ekki betur skili~, en að
þessi röskun geti staðist, og að hún í öllu falli finni rettlætíngu í
því, a~ þessi breytíng leiðir til meiri jafnaðar, þar sem vesturamtið
með einum og sameiginlegum deili fyrir allt land felli í hundraða-
tali lángt niður úr því, sem nú er, og þetta kæmi aptur niður á
suður- og norðuramtinu, sem þegar á allt er litið, mun vera metið
töluvert hærra, en vesturarntíð, eins og ljós rök eru leidd að í nefnd-
arálitinu.
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þar ,í móti get eg með eingu móti fallizt á atkvæði þíngmanns-
ins rir Rángárvallasýslu, um sýsludeila, því með því raskast gjör-
samlega allur sá grundvöllur, sem búið er a~ leggja fyrir jarðamatib,
og .Múlasýslurnar, sem hafa hæstan deili, sæti þá víð sitt gamla
hundrabatal, sem allir hljóta þó að játa at er miklu lægra en ann-
arstaðar í landinu, og ljós rök eru leidd að nú og fyrri.

Áhrærandi breytíngaratkvæðlð undir tölulíb 13 skal eg einúng-
is geta þess, að eg hafði framan af í nefndinni sömu skoðun, sem
þessa atkvæðis höfundur, en eg fell síðan frá henni, ser í lagi vegna
þess, sem tekið er fram af stjrirnínni til þingsins 1855 um það, a~
hlutaðeígendur heíðí átt kost á því, að bera fram unikvartanir sínar
við yíirmatíð, og yrði því að kenna sjálfum ser um, ef þeir þættist
aflaga bornir; eg get því ekki verið meðmæltur þessu breytíngar-
atkvæði.

Um breytíngarutkvæðíð undir tölulíð 26 skal eg ekki fara mörg-
um orðum, því eg vona þíngmenn greíði fyrir því götuna.

Loks skal eg geta þess, hvað tíundargreíðsluna eptir þeim nýja
jarðadýrleika snertir, a~ eg einnig er þar orðinn á skoðun nefndar-
innar, þó mer upphaflega þætti það eðlilegra, að tíundin yrðí tekin
og greidd eptir gamla dýrleikanum, þangað til btilð væri að löggilda
[arðaböklna, enda ætla eg þetta muni verða almenníngí miklu ge~-
felldara, því upphaflega var það umkvörtun yfir tíundinni, sem ekki
þótti, ne heldur var orðin í rettu hlutfalli víð jarðagæðín, sem gaf
tilefni til hins nýja jarðamats.

Eg hefi minnzt á þessi atriði einúngis af þeirri ástæðu, að mig
upphaflega ágreindi um þau víð meðnefndarmenn mína.

Konúngsfulltrúi (V. Finsen í forföllum amtmanns P. Melsteðs):
Í umboði konúngsfulltrúans skal eg leyfa mer fáeinar athugasemdir
víð atkvæðaskrana í máli þessu. Konúngsfulltrúinn hefir þegar vi~
undírbúníngsumræðuna láti~ í ljósi, að hann ei gæti fallizt á, að
serstakur deilir væri vlð hafður fyrir hvert amt, þegar hundrabatalínu
er niður jafnað, og enn þá síbur getur þá verið spursmál um ser-
stakan deili fyrir hverja sýslu. Me~ aðferð þeirri, sem jarðamats-
nefndin frá 1855 hefir víð haft, má álíta, að jöfnuður se feinginn
milli hinna einstöku sýslna og amta, en með því, að vio hafa ser-
staka deila, yrðí þeim jöfnuðí raskað, og með því, að byggja á því,
hver hundraðatala nú er í hverri sýslu eða am ti, þá gánga menn
út frá· því, sem eingin vissa er fyrir að menn geti byggt á, því það
er kunnugt, að hin núverandi forna hundraðatala er mjög ójöfn, og
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gildir það eins milli hinna einstöku sýslna, þar næst skal eg minn-
ast á uppástúnguna undir töluli~ 12 b ; þar er gjört rá~ fyrir, a~
þíngíð, til ab út reilma hundraðatöluna fyrir hinar einstöku jarðir,
kjósi 2 af þeim mönnum, sem voru í jarðamatsnefudinni 1855, en til
slíkrar kosningar hefir þfngið elugan myndugleika. Þa~ var annað mál,
þegar á þínginu 1855 voru kosnir menn í [arðamatsneíndína , því
konúngsúrskurður 18. maí 1855 hafði sníngíb upp á, að þíngíð kysi
þessa menn, og a~ konúngsfulltrúinn þá kysi hinn 3. nefndarmann-
inn, en í komingsúrskurði 27. maí þ. á., hvar með þetta málefni er
lagt fyrir þínglð, er reyndar gj.Ört rá~ fyrir, að þíngi~, meðan það
stæði, leti út reikna dýrleikann, og að þessi starfi væri falinn ann-
aðhvort jarðamatsnefndlnni frá 1855, eða þá nefnd, sem þíngíð til
þess kysi, en í þessu er ekki innifalin nein heimild fyrir þíngið til
a~ kjósa nefnd, er eigi ac starfa, eptir að þínginu er slitib. Eg verð
því a~ mótmæla þVÍ, a~ þíngíð kjósi slíka nefnd, og er það a~ ö~ru
leyti líka óþarfi a~ brúka slíka aðferð, því það á bezt við í öllu
tilliti, að fela stjórninni þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru í
þessu tilliti, eins og stúngíð er upp á 'í tölulíð 12 a.

Framsögumaður : Eg skal geta þess, a~ þegar ver nefndar-
menn höfðum boríð oss saman, þá kom oss saman um, a~ grelða
atkvæði einúngis með 12 a, en a~ staflíðurinn b felli í burtu, þó eg
geti ekki se~, að það se á móti konúngsúrskurðlnum.

G. Einarsson: þíngma~urinn frá Strandasýslu skoraði á mig
víð undirbúníngsumræðu þessa máls, að segja álit mitt um matið á
Akureyjum í Dalasýslu. Eg held eg verði nú að fylgja straumnum
í þessu máli, og fara undan í flæmíngi, þVÍ þá aðferð virðist mer
þeir hafa brúkað, sem skorað hefir verið á í þessu atriði, þó vil
eg geta þess, a~ eg þykist ekki hafa minnstu ástæ~u til, a~ vefeingja
undirmatið eða yfírmatíð Í Dalasýslu á eyjum þessum; miklu fremur
þykist eg, sem ekki ókunnugur ýmsum aukaatvikum "i~ málefni þetta,
hafa ástæðu til a~ halda, a~ eítthvað veilt se vi~ tilraunir þær, að
fá matinu á Akureyjum breytt.

Þa~ "ar í alla staði rett, sem hinn háttvirti komíngsfulltrúi tók
fram við undírbúníngsumræðu máls þessa, og sá, sem situr nú í
sæti hans, endurnýjaði samstundis, að þíngnefndin í jarbamatsmalínu
hefbí með amtadeilinum fundið upp nýjan mælikvarða, til að meta
eptir jarðir landsins, og þessi mælikvarði er híð forna hundraðatal.
Fái nú amtadeilirinn framgáng á þínginu, þá er a~ mínu áliti grafið
undan öllum grundvelli hins nýja jarðamats. Eg skil ekki, hverja
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samkvæm ni að hin heiðraða nefnd getur fundið í því, að víð hafa
þenna atutadellí byggben 1\ og styrktan með hinn forna hundraða-
tali, þeim mælikvarða, sem var, "egna ójafnanna á honum, álitinn
öldúngis 6hafandi. þar að auki álít eg þetta aðra eins reiknings-
villu, eins og maður setti í þríliðu dalatal í forlíð og mlðlíð, en jarð-
arhundrabatal i apturlið, og ætlabi ser svo al'! finna út af þessu ný
jarðahundruð í fjóJ'~a líð, Vi~ undir- og yfirrnatíð voru jarðirnar
virtar til dalatals eptir gæðum; þao var hi~ 1. matsvero ; því næst
tók Reykjavíkurnefndin máli~ fyrir, og lagði eins konar mat á jarð-
irnar aptur, byggt á afgjöldum þeirra, þar af kom híð 2. matsverð,
eða híð svo nefnda leíðrðtta mat; vio þetta hefði nú átt ao standa,
en þíngnefndin lætur nú ekki nema staðar her víð ; hún fer feti leingra
og grípur mí híð forna hundraðatal -- heyrið það - fyrir mælikvarða,
og þar af kemur híð 3. matsvero á jarðirnar, Eg legg nú þetta
undir þíngsins álit, undir þjó~arinnar álit, hvort her se ekki fario
fram ójöfnuN, og hvort það se rðtt, að láta hann lenda á hinum
rýrasta hluta landsins, VestfirMngafjórMngi.

J. Hávarðsson: Þegar eg S.l niðurlagsatríði nefndarálitsills í
þessu máli undir tölulíð 4., þá rak mig í rammastans, þvi svo leingi
sem staN~ hefir á máli þessu, og hvab opt sem það hefir breytzt,
hefir þa~ þó ávallt breytzt til batnaðar híngað til; það verba allir
ao meðkenna, en þó malíð hafi miklð lagazt, þá eru þó á því miklir
gallar, og mer virðíst menn ætti að stuðla til þess, að lagfæra þá
sem fremst verður, en ef nefndaralltíð fær framgáng í þessu efni,
þá er loku skotlð fyrir allar lagfæríngar, og finnst mer þa~ þó vera
í mesta máta sanngjarnt, ao þjóNn hafi frelsi til, að lagfæra helztu
gallana á jarðabökínní, svo hún yrN svo "el úr garði gjöro, sem
framast er unnt, á~ur en hún er löggilt, og þetta var það, sem kom
hinum beiðraða varaþíngmanni Snæfellinga og mer til a~ taka oss
breytíngaratkvæðíð undir töluIi~ 13. Þa~ lítur svo út., sem nefndin
haldi, að ef jar~amati~ komist undir næsta þíng, þá muni hinir nýju
þíngmenn umturna þvi öllu fyrir ókunnugleika sakir, en þetta get
eg nú ekkiskiliö, að minnsta kosti væri þá til lítils barizt fyrir hin-
um frjál:3u kosningum, ef allir þingmenn, sem eptir þeim væri kosnir,
væri halfvitlausír, en þao er nú lángt frá, a~ eg ímyndi mer, a'ð svo
muni til takast, þ,-j eg ímynda mer, a~ allir þeir þíngmenn, sem
hafa reynzt vel, muni verba kosnir á ný, en hinir rýrari ekki, eður,
sem lakar hafa reynzt, moðaðlr úr, og betri kosnir í þeirra stað ; og
þó nú næsta þíng komist a~ annari ni~urstö~u í jarðamatsmallnu,
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en þetta þing hefir komizt, hvað á þá þetta þíng með, a~ taka fram
fyrir hendurnar á næsta þíngi og þjóMnni allri yfir höfuð ? og það
er meira að segja, að eg se ekkert á móti því, að fella með öllu
þetta jarðamat, ef þao væri vilji þess þíngs, sem kemur, og þjóðar-
innar, því þó menn horfi í það, all það se búio að kosta upp á það
svo miklu fe, þá hafa þó ekki þeir peníngar, sem til þess hefir verið
kostað, borizt út úr landinu, og það finnst mer þ6 vera mikil bót í máli.
þao hefir verio talið sem víst, að hvenær sem jarðamatinu yrði lok-
íð, þá yrOi skattgjaldslögin tekin fyrir, en ef nefndaralltíð fær fram-
gáng, þá leiðir þar af, að skattgjaldslögunum hlýtur ab seinka; það
vogar einginn að taka þau fyrir, fyr en sá tími er liðinn, a~ briíb
er að lagfæra það aptur, en þar á m6ti má strax taka skattgjalds-
lögin fyrir 1863, ef [arðabökín er löggilt með árinu 1862. Eg held
eg megi fullyrða, að nú er einmitt hinn· hentugasti tími til þess, að
[arðamatíð færi fram; því nú ern jarðabærurnar sem óoast að byrja,
en eingan framgáng búnar að fá, en eptir nokkur ár, eða t. d. 1870,
yrði jarðir orðnar mjög breyttar frá því, sem þær eru nú, og þyrfti
því að breyta svo fjarskalega miklu þá, til þess ao lögun gæti á-
komizt. Loksins vil eg geta þess, ao nefndin hefir ekki ao öllu
leyti uppfyllt boð stjórnarinnar, nefnilega að þetta þíng áheOi hundr-
aöatöluna á hverri jörð eptir matsverðinu ; menn segja reyndar, aa
þetta se ekki nema auðvelt reikníngsdæmi, og eg neita því ekki að
svo sð, en þíngið hefir þ6 ekki uppfyllt þetta boð stjórnarinnar. Eg
vona, að allir þíngmenn og jafnvel nefndarmennirnir sjálfir sjái það,
að það er bæði sanngjarnt og nauðsynlegt, að þjóoin sjái, hvaða
stefnu jarðamatíð hefir nú tekið, svo mönnum gefist kostur á, aa
lagfæra þá galla, sem á því eru, áour en jarðabökin fær löggildíngu
konúngsins.

J. Sigurðsson: Eg held eg berjist aldrei leingi fyrir breyt-
íngaratkvæðínu, sem eg á hérna á atkvæðaekrannl. Eg skýrðl mönn-
um bara frá ástandi og ítökum jarðarinnar vi~ undírbduíngsumræð-
una, og sagðl það, sem mer þótti satt vera í því falli, því ef eg
heíbí .farið að skrökva nokkuð um það, þá mátti eg vita, að það
mundi berast fljótt ofan í mig aptur, því tíðindln koma brátt hlut-
aðeigendum og kunnug um fyrir sj6nir. Eg vildi gjöra mína vísu, aa
benda á, þar sem mer þótti mest misfella á matinu, SYO þ6 þíngíb
núna kann ske ekki þættist hafa rett á, að hækka jöröína, þar eing-
in skýrsla væri komin frá jarðamatsmönnunum, þá kynni þetta um-
tal að geta orðið til leíbbelníngar í eptírtíblnnl, þá jarðabókin yrðl
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lögu~ og endurskoðuð, eins og rá~ er fyrir gjört. Breytíngaratkvæðíð
nr. 5 býst eg vil> a~ aldrei geti feíngíð meðhald þíngsins, því þá
fyrirfærist sú tilætlun, a~ Múlasýslurnar hækkuðu al> hundraðatalí,
sem öllum kemur þ6 saman um, a~ svo ætti al> verða ; aptur vil eg
veita meðmæli breytíngaratkvæðínu nr. 6, al> sýsludeilir se í suður-
amtinu, því þar hygg eg verði mestar l)jöfnur, ef amtsdeilir er hafð-
ur, þ\'í þab mun satt, al> Rángárvallasýsla stigi þá of mikið upp,
en Skaptafells- og Borgarfjarðarsýslur verði aptur of l;ígar. Breyt-
íngaratkvæbíð nr. 9, að einn deilir se yfir land allt, álít eg 6hafanda,
og hafa verið fram færðar nægar astæður fyrir því, bæbí við undir-
biiníngaumræðuna, og núna af hinum háttvirta konúngkjörna þíng-
manni, og þó eg se úr vesturamtinu, þá get eg ekki verið svo ser-
drægur vegna þess, að mer ekki þyki þl\~ geta borið sitt reyfi, eða
þal> þurfi a~ fara að ní~ast á hinum ömtunum og kasta af ser 2000
hundruðum upp á þau. Breytíngaratkvæbtð nr. 17 liggur mer vi~
að aðhyllast, því þegar nú er loksins búið a~ gánga fr;í jarðamat-
inu, vildi eg það gæti verið svo, að það mætti nú standa 6raskal>
eins Ielngl, og verk þetta hefir staM~ yfir, og þar nú hefir svo hepn-
azt, að flestir þeir sömu menn eru her lifandi, sem kunnugástir eru
öllu þessu verki, kringumstæðum og reglum þess, og sumir, sem hafa
tekið mestan þátt í því, allt frá því, að allrafyrst var faril> að hugsa
um og tala um, al> jarðamatíð þyrfti al> ske, eru her nú til svara,
þá þykir mer það 6laglegt og undarlegt, a~ vilja nú láta þá hætta
vi~ þa~ hálfskeint, þegar stjórnin ætlast þ6 til, að þessa þíngs að-
gjörMr skuli þ6 standa. Eg get ekki skilið, hvað ynnist víð það,
al> fara nú að hleypa á nýjum umkvörtunum og öllum þeim graut,
sem þar af flyti, og leggja það allt aptur undir næsta þíng; þeir
menn verða þó málinu líkast til 6kunnugir, þ6 þeir ekki yrM vit-
lausir (Forseti: Eg vildi menn vildi velja ser kurteisari orð, en
ekki svona klúr); eg hefi þau eptir öðrum, og þab þess vegna, að
mer þykir eingin prýðí a~ því j eg held, þ6 þeir þíngmenn yrM vel
að ser, sem eg held að einginn efi, þá yrðl þeir ekki eins vel inn
í svona vandasömu máli, ef þeir yrðí 6kunnugir því; eg skal eingan
öfunda af því, að kynna ser það allt vel, og kljá það á endann á
einum þíngtíma. Ekki fellst eg á breytíngaratkvæðíð nr. 26. Fram-
sögumaður, sem var meðlimur Reykjavíkurnefndarinnar, játa~i, að
borgunin, sem þeir nefndarmenn hefbí feingi~, hefðí verlð nægileg,
og þ6 okkur nefndarmönnum þætti hafa verið munur á fyrir honum,
sem ekki gat afla~ Ser lífíbrauðs mel> öðru m6ti, meðan hann var ab
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þessu starfi. og hinum, sem s.ítu víö full laun, og gátu Ieingið þessa
borgun Í víbbót, og vib beint eptir bendíng stjérnarherrabréfslns
stíugini upp á viöbét við hann, þar hann líka, eins og allir vita, hefir

einatt mest af öllum starfað að jarðamatinu, þá gef eg ekkert um,
ao fara a'O biðja stjórnina ao bæta vio hina að þarflausu, þVÍ stjórn-
in hlýtur þó a'O taka þa'O einhverstaúar fr.i, líkast til eins og jarða-

matskostnaðinn af jarðeigendunum.
P. Sigurðsson: Nú er þá br.iðum komið ao því, ab þíngmenn

fari að gera atkvæði sín, og með því a'O hnýta að þessu mtkla jarða-
matsverki ; en breytíngar þær, sem nokkrir þíngmenn eiga á atkvæða-
skránni, sýna það ljóslega, ao þeim þykir ekki upp.istúngur eða stefna
sú, sem nefndin hefir varið, alls kostar rétt ; nokkrir vilja hafa einn
deili fyrir allt landið, og er það að vísu réttast í grundvallarreglum,
eu nefndinni þykir hann óhafundi, eins og satt mun vera, en þar
með hlýtur hún líka ab viðurkenna, a'O þær iijöfnUf, sem aður voru
í innbyrðis ésamkvæmnl milli amta og sýslna, og sem þínginu 1855
þóttu svo stórkostlegar, ao nefnd var kosin milli þínga, til ao reyna
að lagfæra þær, það hafi henni öldting ls ekki tekist ao laga, eins og ósk-
anda væri. Nefndina tekur ekki svo sárt, þó hún gjöri Rángárvalla-

sýslu ao olbogabarni sínu, því hún hefir viðurkennt, ab með þeim
deilum, sem hún vill brúka, þá verði jarðeignír allar í landinu 10
hundruð hundraða meiri, en á~ur var. þetta er a'O vísu ekki svo
míkíð, væri þVÍ sanngjarnlega niður jafnað, en þaö fer fjærri að svo

sð, þVÍ ekki einasta þessi hækkun þess gamla hundraðatals alls lands-
ins bætist allt á hit gamla hundraðatal í Rangnrvallaeýslu, heldur

vill nefndin bæta við hana rúmum 4 hundruðum hundrata meir, sem
hljóta all dragast fd hundraðatali annara sýslna; eg veit ekki, hvað-
an þau koma; Inín líklega veit það ekki sjálf, þVÍ ekki hefir fram-
sögumaður upplýst mig um, af hvaða astæðum Borgarfjarðarsýsla
er færð niður ; það er of miklu búlö ao kosta npp :í þetta jarðamat
í Rangarvallasýslu, ef hún fær éÍ eptir að bera nýjan ímyndaðan
fasteignaskatt, sem er ránglntnrl, þegar hann er miðabur við aðrar
sýslur landsins, en sá fyrri var innbyrðis í sýslunni, sem með þessu
jarðamati átti að jafna; og hver helzt fasteignaskattur sem á yrði
lagður, verður hann ætíð ósanngjarn, þegar undirstaðan er svo skökk,
að nærri % allra fasteignahundraða sýslunnar eru ekki utan ímynd-
uð, Eg hefði ekki mælt harðlega móti, hefði nokkuð hækkað, þó
eg álíti það, sem nú er, nærri sanni, hef'iliþao verið gjört að rétt-
um jöfnuði móts við aðrar sýslur landsins. Til að reyna að ná
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þessum ójiifnuN nokkuð af, þá hefi eg borið upp þau breytíngar-
atkvæði nr. 5, 6, 7, lÍ atkvæðaskr.ínnl. Nefndin hefir ekki get:1~ að-
hyllzr, a~ hafa deili fyrir In'erja sýslu, og sýnist hann þó vera öllu
sanngjarnari, og líka sýnist stjérnarherrabrðfið benda til hans, frem-
ur en a~ hafa amtadeili. Nefndinni þykir hann óhæfilegur fyrir Múla-
sýslur, en var henni þá ómögulegt, ao finna sanngjarnan deili handa
þeim? En ef þíngið ekki skyldi geta aðhyllzt, að hafa sýsludeíll, þ:i
bið eg menn vel a~ athuga varaatkvæði mín, því að hafa ,i~ sýslu-
deili einasta fyrir suðuram tið, raskar a'ð elngu aðalstefnu nefndar-
innar; en með því hverfur a~ hálfu það ránga hundraðatal. sem nefnd-
in mí ætlar ao demba á Rringárvallasýsln. En landið el' samt með
hærri bundraðatölu, en áonr, og vil eg því vona, ab þíngmenn a~-
hyllist það, eða þá a'ð sýsla þessi fái þann rett., að mega hafa ser-

stakan deili út af fyrir sig; eg veit, að þíngmenn hugsa, ao sýsla
þessi hljóti að vera ko"tagó'ð, þar lnin Be með svo h.íu mati, en
þeir vita líka, a~ matsmenn í sýslnnum gjörðu matið eptir nokkuð

mismunandi grundvallarreglu, og hefi eg með dæminu af mati Ár-
nessins sýnt, að þetta hefir :itt ser stað í næstu sýslum. Nefndinni
er það ekki nóg, ab láta Rángæínga líða órett litla stund; hún vill
fá jarðamatið svona úr garbí gjört, þegar löggilt, og ekki nóg með
það, heldnr ao það skuli standa óhagga~ 10 ár, og sumir þíngmenn
20, og með þvf taka fyrir kverkar öllum Rángæíngum, og keyra þá
inn í eitthvert svarthol mrílfreleisleysls, svo ekki geti í þeim krirnt-
að, þó þeir liggi undir ójöfnubi ; og þó þetta þíng skyldi samþykkja

þessa rángsleitni, þá vona eg svo gó~s til stjórnarinnar, a~ hún sam-
þykki það ekki. Einn þíngrnanna talabí í gær, a~ það væri um a~
gjöra, a~ menn gæti farið heim Jl1e~ gðða samvizku fyrir a'6gjörOir
sínar við nuílefuln ; eg hefi nú leitazt við, að skýra mál þetta sem
mer er unnt fyrir þíngmönnum, og veit eg, að þíngmenn greíða at-
kvæðí í þessu máli ssrn öðrum eptir beztu sannfæríngu; en þar eg
á nú ekki orðíð optar í þessu máli, þá vil eg geta þess, að þó þínglð
felli nú þessi mín breytfngaratkvæðí og aðhyllist nefndarálitið, og stjórn-
in skyldi lögleiða það, sem eg þó vona ekki verði, og Rángæíngar
mætti búa nauðugír undir afarkostum slíkum, þlí getur forsjónin enn
fram leitt einhvern nýjan Tómas Sæmundsson, til a'ð koma þessu mál-
efni með ljésum eístæðnm í árbækur landsins, því ef þessi uppástúnga
nefndarinnar fær her samþykki og síðan löggildingu, þá dreg eg mig
inn í þetta ríki þagnarinnar til meðbræðra minna; þó eg gjfiri það
nauðugur, þá vero eg þar að lúta fyrir aflinu.
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E. Ó. Kúld: Eg stend upp í þetta sinn einúngis til þess, að
mönnum bregði ekki víð, a~ eg skuli allt af sitja, en það ,ilít eg
óþarfa, a~ 'standa upp, til a~ mæla fyrir breytíngaratkvæðum þeim,
sem vm mig eru kennd, á atkvæðaskránní, því eg vona, a~ allir
sjái, a~ þau eru byggð á sanngirni. Eg sannabí það vi~ undirbún-
íngsumræðu þessa máls, að ef nefndarálitinu yrðí framgeingt, þá væri
það hinn mesti ójöfnu~ur og hlð einstakasta gjörræðí, og þessi orð
mín voru þá ekki hrakin af hinum háttvirta framsögumanni, svo
mer dettur alls ekki í hug, að taka þau orð aptur, sem eg talaði þá um
amtadeilinn, sem byggist ekki á neinu öðru en ósanngirni. Eg sýndi
og fram á það vm undírbúníngsumræðuna, hvernig Vestfir'ðir eru úr
garði gjörbír af náttúrunni, t. a. m. a~ landslagi, stærð, tíundarstofni og
verzlnnarvörumagnl, og þeir menn eru líka í nefndinni, sem- vita þetta
allt eins vel og eg, enda er það allt éhrakíð, Þa~ hefir verlð talað
um fiskiaflann fyrir vestan, en hann er nú einmitt minni þar, en her,
og af hlunnindum kann hákallsaflinn að vera þa~ eina, sem Vestfirðír
hafa fram yfir aðra hluti landsins, auk dúns og fíburs, og þó hygg
eg hann se allt að því eins mikill í Norðurlandi, að minnsta kosti
mætti hann vera það, Hinn háttvirti 2. komíngkjörni þíngrnaður
sagðíst ekki geta fallizt á einn deili fyrir allt landið, og skýrskotað!
til astæðnanna í nefndanilltinu fyrir þreföldum deili, en það er nú ónýtt
fyrir mig að skýrskota til þeirra, því eg finn þær ástæðnr hvergi í
nefndarálitinu, og hinn heiðraði þíngmaður Mýrasýslu talaði ekki held-
ur rett" þar sem hann skýrskotaði til þeirra astæðna fyrir þreföldum
deili, sem hinn háttvirti 2. konúngkjörni þíngmaður hefðí framborið,
því þær heyrðl eg ekki heldur, sem ekki var von, því hann nefndi
eingar. Þa~ hefir veríð sagt, að fyrsta aldan til amtadeilisins mundi
runnin frá amtmanninum í vesturamtlnu, en eg vll biðja menn a'ð
gæta þess, að 1851 er allt annað en 1857, því 1855 kollköstuðu
menn a~ nokkru leyti [arðamatínu, sem gjört var eptir reglunum,
sem gefnar voru 1848, og fóru þá að byggja á afgjöldum jarðanna,
og því heIt hin konúnglega jarðamatsnefnd í Reykjavík áfram, en nú
hefir þíngnefndin aptur umturnað öllu þessu, með því að uppvekja
þenna amtadeili, og ef þetta er ekki gjörræði (kann ske menn skilji
ekki orbíð ; eg se það er brosað að því; þab er á dönsku "Vilkaar-
lighed"), þá veit eg ekki hvað það er, því það er híð einstakasta
gjörræðí, sem eg þekki. Eg fyrir mitt leyti get nú ekki kunnað nefnd-
inni neinar þakkir fyrir það, að hún hefir ónýtt allt það, sem híng-
a~ til hefir verið &jört víb jarðamatíð, Því eg álít það hið sama, eins
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og ef nefndin hef'ði geingíð með þá penínga, sem til jarðamateins
hefir verið varið frá upphafi, hérna fram á einhverja bryggjuna, og
kastað þeim í hafsins djúp. Hinn hæstvirti konúngsfulltrúi tók það
fram víð undlrbúníngsumræðuna, að hann gæti ekki fellt sig víð
þenna þrefalda deili, og sama hefir hinn háttvirti 5. konúngkjörni
þíngmaður tekíð fram í dag, bæði sem konúng.~fulltrúi og sem þíng-
maður, en eg verð að álíta það mjög illa farið fyrir Vestflrðfngum,
að hinn hæstvirti konúngsfulltrúi gat ekki mætt hér á þínginu í dag,
því eg er sannfærður um, að hann heÍði lagt þeim eitthvert liðsyrbl,
ef hann hefði h~r verið, og þar að auki mun einn deilir fyrir allt
landið missa eitt atkvæði fyrir. það, ao sá maður situr í konúngs-
fulltrúa sætinu, sem þar situr nú. Eg hefi líka saknað þess, a~ hinn
háttvirti forseti hefir enn ekki tekið til máls sem þingmaður Ísfiro-
ínga, til ab halda uppi svörum fyrir VestfirMnga í máli þessu, og
skora eg því á hann ao gjöra það, Vio,'íkjandi tölulíð 2, þá þykir
mer nokkuð kynlegt, að gjöra slíkar breytíngar einúngis eptir sögu-
sögn einstaks manns, hversu merkur sem hann ao öoru leyti er, og
"ii eg því biðja hinn háttvirta framsögumann um skýríngar þar a~
lútandi. Mer þykir það líka nokkuð undarlegt, a~ vera a~ gjöra
einstakar jarðir a~ umtalsefni her, eins og gjört er undir tölulíð 3.
Viovíkjandi tölullð 5. er mer næst geði að fylgja málshættinum : "Af
tvennu illu taktu það minna", því þó sýsludeilinum verði lítil bót
mæld, álít eg hann þó skárra, en amtadeilinn, og eg held það væri
ekki heldur neitt órá~, þó menn gjörN þetta jarðamat allt sem allra-
vítlausast, svo menn gæti verið vissir um, að stjórnin aðhylltíst ekki
neitt af því. Eg þarf því síður að tala um breytíngaratkvæM mitt
undir tölu!io 13, sem hinn háttvirti þíngmaður Subnr-Múlasýslu hefir
þegar gjört það, og hinn háttvirti framsögumaður hefir enn geymt ao
svara því, hvort sem hann hefir mí gjört það, til 30 sitja mig af
stokkunum eða ekki ; hin breytíngaratkvæbi mín fljóta hvert af öðru.
Viovíkjandi tölulíð 26, þá álít eg enn, að það, som þar stendur, se
bæði sanngjarnt og rétt, og eg get ekki skillb, hvernig sá, sem nú
situr í konúngsfulltrúastólnum, gat hlustað á þnð, hvernig hinum
heiðraða þíngmanni úr Mýrasýslu fórust áoan orð um þetta breyt-
íngaratkvæðl.

Forseti: þar sem hinn heiðraði varaþíngmaður Snæfel1ínga
furðaði sig :í því, a~ hinn háttvirti 5. komingkjörnl þingmaður hefðí
getað hlustað á seinasta kaflann af ræðu þíngmannslns úr Mýra-
sýslu, þá liggur það beinast vib, að hann muni ekki hafa fundið
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~er skylt í konúngsfulltrúa 8ta~ a~ grípa þar neitt fram í, heldur
væri það forsetans. En þó eg eingan veginn se hinum heiðraða
þíngmanni úr Mýrasýslu saunlöma í þessu máli, og mer gcl'!jal'!ht
ekki heldur að því,hvcrnig honum fórust orð, þá fann eg þó ekki
;ístæ~u til, að taka harðara á honum, en eg gjörl'!i.

Hinn heiðraði vnraþfngmaður Snæfellínga skorabi lí mig, sem
þingmann Ísfírðínga, að segja álit mitt um þetta nuil, og skal eg
leyfa mer aG gjöra það í fám orðuni. Eg skal 1);\ fyrst snúa mel'
a~ nr. 4 ;Í atkvæð.rskr.ínnl, a~ eg ímynda mer, ab svo se tif ætlazt,
a~ þíngi'tJ vilji með því atribl fullnægja stjóruarherrabréíslns I. lið,
en ekki að þa~ se meiníng þfngsins þar með a~ löggilda jarðamat-
íð. Eg skil þal'! svo, sem nefndin þar mel'! vilji stínga npp á, a~
þíngi'tJ skuli samþykkja jarðabúkarfrumvarplð sem frumvarp, með þeim
breytíngum, sem hin kominglega jarðamatsnefnd í Reykjavík hefir
vi'tJ þa'tJ gjört, en ekki sem lög, fyr en eptir uppastringunni nr. 15
á atkvæðaskrrínni.

Framsiiqumaður : Nefndin ætlaö! reyndar a~ gánga leingra.
Undir nr. 4 hefir nefndin sameinað svarið upp ;i konúngsrirskurðar-
Ins I. stafllð a og e; hitt áleit nefndin alls ekki eiga við, að setja
dýrleikann á hinar einstöku jarðir, eða finna og .ikveða mælikvarða
fyrir Því, fyr en þíngíð væri komið al'! raun nru, hvort það gæti
samþykkt [arðamatib mel'! þeim breytíngum, sem á því ern orðnar
eptir Reykjnvíknrnef'ndlna.

Forseti,' Vibvfkjundi töluliðnum 8 á atkvæðaskrríni, eða Ilm
deilinn, sem melníngnr manna ern mest tvískiptar um, þ,í er eg mí
í þ, í tilliti á sama m.íl! og hinn háttvirti varaþingmaður Snæfell-
Inga, því það er augljóst, að þao hefir lh"allt legið til grundvallar í
öllum reglum fyrir jaröamatlnu, a:'J sami deilir yröl ao lokum hafður
fyrir allt landið. Hinum heiðruðu þingmönnum er þao mí kunnugt,
að þíngtnaður Ísfirbínga hefir aldrei haft neinar mætar á þessu jarða-
mati, heldur hefir honuni þótt þal'! óhentugt og óþarft og ótímabært,
og sömu meiníngar er hann enn. En þíngmanni Ísfirðingu þykir
það undarlegt, al'! fyrst al'! með jarðamatlð hefir verið furíb fni upp-
hafi eins og reikníngsdreml, þá skuli vera brugðið út af því, þ6 lllenn
sjái fram á, al'! nokkur hluti lundsíns ætli að hafa hagnað af öllum
reíkufngnum ; því þetta, al'! svona fer, sannar þó ekkert annað en
þa'ð, al'! jar:'Jamatiú er ekki byggt ;Í rðttum grundvelll ; þa(\ er eins
og ef a'ð tveir menn færi ao spila, og þegar annar þeirra sæl, a\'\

hann ætlaði a~ vinna .3pilio, þ,í l'ugla(,j hann sanian spllunum, til
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ai'l lríta hann ekki "inna, en þetta mundi vera kallai'l ai'l hafa rringt
við, þa~ er ail vísu satt, ail amtadeílírinn, eða þetta mat í lausu
loptl, getur farið mjög vel á pappfrnum, en þegar til framkvæmd-
anna kemur, þá getur varla hjrí þvf fa I'ill, ai'l hann verði orsök í
endalausum umkvörtunum og óánægju. Af þessu er hinum hatt-
virtu þingmönnum þai'l ljdst, a'b eg felli mig "el "i\) upp.istiingu
hins hattvirta þíngmanns SnæfeIlínga undir tiilullð 9. Söuinleiðís
get eg ekki betur se'b, en það se ah-eg reit, sem hel' el' Iaríð fram
á undir tölulið 13, þVÍ mer finnst það Í mesta máta sanngjarnt, a'b
jarðabókin se Higo fyrir augu þjóoarinnal', tíonr en hún er löggilt af
konúnginum. þó eg vn-rí sá aumasti bóndi, þættíst eg eiga fullan
rétt lí, a'O sjá það svart á hvítu, hvað mikið jörðin mín væri met-
in. og ail mer gæfist rnðnim til ail sýna og sanna, ai'l matið værl í
einhverju tilliti r;Íngliltt, ef svo kynni a'b standa :i með mína jHro,
og a'b eg þ:i gæti feingio leíðrðttíngu ii því. Eg veit ekki betur, en
a~ þetta se og venja annarstaðar, og þegar jarðamatið fór fram Í
Danmörku, og haíðl staðið yfir í 40 ár eða meira, þá veit eg ekki
betur, en ail mönnum þará eptir þó væri gefinn 5 ára frestur, til :l0
koma fram með umkvartanír sínar yfir því. Mer finnst þail lýsa
einhverjum ótta hjá nefndinni, a'b hrin þorir ekki a'b leggja með því,
a'b frumvarpið komi fyrir allra augu; þao er eins og hún þori ekki
að sleppa fr:l ser jarðamatinu undir umtal manna og dóm, tin þess
það se lögleitt áilur; en eg get ekki se'b, ail yi'b það se neitt unnið;
því þó menn nú blðjí um löggildíngn II því, svona eins og það er,
þá mega menn g:ínga a)) því vísu, a'ð það streyma ;í hverju ári um-
hartanir um það inn :i þingið, og þá er ekki miklu hættara, en
þó að það felli nú þegar, því ef jarbamntið getur ekki staðizt dóm
manna um þessi 5 ár, þá álít eg það ónýtt, og a'ð þa'b eigi þess
vegna ail falla. Hið eina jarbamat, sem fram hefir farið her rí landi,
það sem samið var 1802 - þvf jarðabók Arna Magmissonar er ekki
annað en jarbalysíng, og [nrbabókin 1760 CI' gjiir'ð af Skúla land-
fógeta heima í stöfu hans eptir jarðabók Árna og skýrslunum til
tukthússtollsíns - 1'61' þannig, :lO þegar það var búir, þá hófust
svo miklar raddir í móti, að landið ail lokunum IOS:lNst vin þao.
Nú gæti eg vel ímyndað mer, all líkt færi með þetta, og þ~i mundi
litlu hættara, þ6 þa'ð væri gjiirt. að Wgum, lín þess a'ð það hefði
korníð fyrir sjónir almenníngs. Út af því, sem stendur :í atkvæða-
skránni undir tölulið 18, skal eg geta þess, ail eg álít þall mjilg
skaðlegt, þegar gefin eru út lög, a'b til taka fyrir fram, ao þau lög
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skuli ekki gilda nema vissa tiltekna áratölu, því þá er það svo
sem auðvitað, að ef mönnum geðjast ekki að lagaboðlnu, þá róa
menn að því öllum árum, a~ það gildi alls ekki leingur, en hinn
ákveðna tíma. Ef stjórnin væri beðin að leggja jarðamatið aptur
undir algjörlega endurskoðun að 10 eða 20 ára fresti, þá mundi
það vera hlð sama, eins og sagt væri, að jarðabékín skyldi ekki
vera í gildi nema þessi 10 eða 20 ár. þá mundi kvartanlrnar verða
svo miklar, a~ ekki yrðl komizt hjá a~ meta jarðirnar algjörlega á
ný, og þa~ mundi aptur hafa hinar háskalegustu verkanir á allan
landbúnað, einkum allar jarbabætur, þá færi menn að hugsa um
það, a~ sjá svo fyrir, að jarðir þeirra skyldi fremur lækka, en hækka
við næsta mat. Af þessu geta hinir háttvirtu þingmenn se~, að eg
get hvorki fáIIizt á nr. 17 ne 18 á atkvæðaskr.ínní, og að eg vil
láta jarðamatíð koma fyrir augu almenníngs ólöggilt, svo menn geti
gjört á því breytíngar, ef þurfa þykir; eg víl láta til taka víst ára-
bil, ekki of stutt, en heldur ekki of langt - eg álít 5 árabil mátu-
legt - til þess að koma fram með uppástúngur um breytíngar, eða
kvartanir um, þar sem gallar kynni á að þykja, en síðan vil eg
ekki a~ lagagildi jarbabékarínnar se bundið vi~ neinn tíma, heldur
að það skuli standa óhagga~ a~ öllu, eptir a~ konúngurinn hefir
gjört það að lögum. Eg þarf ekki að geta þess, að eg vero öldéngis
að fallast á það, sem stendur undir nr. 26 á atkvæðasknínnl: því
mer finnst þa~ öldúngís samsvarandi gó~ri reglu, a~ eg ekki segi
góðum síð, en hitt væri mjög évlðkunnanlegt og undarlegt, a~ fara
ab gjöra mun á mönnum, sem hafa unnið saman í einni nefnd.

G. Brandsson: þessi amtadeilir, sem verið er að tala um, hefir
reyndar felnglð æðiharðan dóm hjá sumum þíngmönnum, en mer
getur þó ekki betur fundizt, en a~ menn hljóti því fremur ao sann-
færast um, a~ þrefaldur deilir er rettari fyrir allt landið en einn
deilir, því meira sem um það er talað, Þa~ er að vísu satt, að það
er fagurt á pappírnum, a~ hafa sama mælikvarða yfir allt, en úr því
verður einber ósanngirni, þegar til framkvæmdanna kemur, því eg
get ekki skllíð, hvaða rett vesturamtíð hefir til þess, að varpa af ser
nærri 2000 hundraða yfir á hina fjórMnga landsins, og það er eingin
ástæða til að halda, a~ hi~ forna jarðamat á vesturamtinu hafi verið
of hátt; þvert á mót sýndi hinn heiðraði þfngmaður Dalasýslu víð
undlrbúníngsumræðuna ljóslega fram á það, að jarðir hefðí verlð miklu
hærra metnar her á Suðurlandi, þar sem hann tók stólsjarNrnar til
dæmis. Hinn helðrabl þíngmaður Suður-Múlasýslu heit áðan, að
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jarðamatsbökln mundi verða vinsælli hjá þjó~inni, ef hún væri lög~ fyrir
augu almenníngs, á~ur en hún væri löggilt, svo menn gæti kvartað
yfir þeim ójöfnum, sem á matinu kynni að vera; en um þetta var
mjög mlklð talað í nefndinni, og hún áleit, að ef jarðamatíð væri nú
láti~ gánga út um allt land, og mönnum boN~ a~ gjöra vi~ það at-
hugasemdir eptir eigin velþóknun, á~ur en það yrM lögleitt, þá mundi
seint verða se~ fyrir endann á slíku, en ef það yrðl nú lögleitt inn-
an skamms tíma og kæmi svo fyrir almenníngs sjónir, þá mundu menn
hafa meiri hvatir tiI, að íhuga það rólega og vandlega í þessi 10
ár, sem nefndin hefir til tekíð, þangað til það yrðí endurskoðað, en
eingum held eg hafi dottið í hug, a~ þá yrðí byrjað á algjörlega
nýju jarðamatí, heldur mundi það verða einúngis lagfæríng á þessu,
samkvæmt þeim umkvörtunum, sem fr.í þjéðlnnl kæmi um það. þa~
hefir verlð mikið talað um það, hvað dýrt jarðamat þetta væri orðíð og
kostnaðarsamt þjöðínnl, en mer ægir það nú ekki svo mlkíð, því það
hefir þó ekki kostað meira en her um bil 8000 rdl., og það er líti~
meira en það, sem alþíng hefir kostað á einu ári, en ekki tel eg
þar í þann kostnað, sem alþíngísræburnar um það hafa haft í för
með ser, heldur felst hann í öðrum þíngkostnaðl. Jar~amati'b, sem
ferðanefndin samdi um aldamótin seinustu, mun hafa kostað miklu
meira en þetta, og þó var það á eptir öldúngis óbrúkanlegt, en þetta
er vafalaust miklu betra, en hitt, og má ske eitt þa~ bezta, sem ver
höfum fcingi~, þó a~ þjöðln kunni a~ sjá á því nokkrar misfellur.
Eg er nú á þyí, a~ þótt hinn heiðraðl varaþíngmaður Snæfellínga
hefðí ekki stabíð upp, tiI að mæla fyrir breytíngaratkvæðum sínum,
eins og hann sagðist ekki þurfa, því þau töluðu fyrir ser sjálf, þá
hen i þau líklega farlb sömu leiðina, og eg vona að þau fari; hann
talaði margt um það cnn, sem fyrri, hvað Vesturland væri hrjóstrugt
og magurt, en ekki sannast það nú á Frökkum, þar sem þeir eru
a~ berjast víð a~ útvega ser þar jarðnæðí ; hann vildi reyna a~ sanna
með skýrslum kaupmanna, hvað veralunarvörumegnið á Vesturlandi
væri líti~, en það er nú alkunnugt, hversu slíkar skýrslur eru
6árei~anlegar, og svo hafa menn eingar slíkar skýrslur frá lausa-
kaupmönnum (E. 6. Kúld: J.í), sem vanir eru a'b leita þangab,
fremur en híngað til Suburlandskaupstaðanna, og þó þeir sumir komi
her sem snöggvast, þá standa þeir her ekki víð, vegna þess þeir
þurfa að flýta ser til Vesturlandsins, og líka senda kaupmenn he~an
vörur vestur, tiI að verzla þar, og innfæra svo þær vörur, sem þeir
fá fyrir vestan, í skýrslur sínar, eins og þær væri t. a. Ill. her úr
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suðuramtinu. ÞeS3Um sama heiðraða þíngmanni var mjiig heitt niðri
fyrir lít af þv], al'! hinn háttvirti 5. komíngkjörni þíngrnaður gæti
ekki greitt a tkvæb i mel'! einföldum deili vegna stöðu sinnar her lí
þingi í dag, en eg skal hugga hann mel'! því, al'! þa'b vantar líka 2
af nefndarrntínnunum, svo mer sýníst hann vera vel i haldinn, enda
mun hinn h.ittvirtl 5. koruingkjöml þingmaður geta greitt og greiða
atkvæði, ef honuni svo sýnist, og eins og honum sýnist. Vi'ðYíkjandi
uppástringu nefndarinnar undir tölllliú 27, þá hélt hinn heiðrabi vara-
þíngrnaður Snæfellínga, ao nefndin mundi ekki hafa átt með, ao
stinga upp ;Í því, sem þar er gjört, en eg verð einúngis al'! vísa
honum til stjérnarherrabrefslns, því þal'! er ljóslega tekið fram, al'!
nefndin ,ítti fullan rett .í því. Eg skal ekki furða mig lí þYÍ, þá
hinum heiðruðu þíngmanni H.:íngnllínga taki nokkuð sárt til kjör-
dæmis síns, og það þYÍ síður, "em mer viroist sri sýslu verða of hart
úti í samanburbí ,jo aðrar sýslur, því þó Reykjavíkur-nefndin hafi
slegið af matsvert.i hennar nærfellt 5000 dölum, þá hækkar hiin þó
mjiig mikil'! al'! hundraðatali 'il'!, það, sem þar var líl'!ur; þetta kemur
nú til af því, 110 jarðaafgjöldln þar eru hærri en víl'!a annarstabar,
einkum þar sem margbýlið er í henni. Þó geingíð væri inn ;Í breyt-
íngaratkvæðlð undir tölulið 7, þ.í minnkaði hun dra oa ta bn ii allri

sýslunni einúngis um 7 hundruð hundraða, og held eg þao mætti
vel missast, því hin nýja hundraðatala .í öllu landinu yrði þó nokk-
HÚ meiri, en hún :íour var eptir hinu gamla hundraðatali. Eg er
nú reyndar ekki svo kunnugur sem skyldi í tilliti til Skaptafellssý-lu,
og ahir eru miklu kunnugri, en eg er þó ekki svo ókunnugur, ao
mer ekki finnist hún fremur í lægra lagi, lí móti því, sem Rángár-
vallasýsla er metin; því eins og hinn háttvirti varaforseti tók fram
við uudírbriuíngsumræðuna, ao í RiÍng;Íf\'allil".ý~ln væri auðnir miklar
sumstaðar, en sumstaðar líka afbragðsgöðír bletrir , eins mun þetta
eiga heima um Skaptafellssýslu, og sannarlega er þao undarlegt, aú
hún skuli ekki nærri hafa n;io hchníngsverðlagl á móti Rang.ír-
vallasýslu, svo af því vero eg að db, al'! mntið í þeim llluni vera
töluvert mlsrnunanda.

M. Andresson: þaú, sem menn greinir hðr á U111, er einkum
þao, hvort réttara se, al'! hafa einn og ITinn sama mælíkvarba, eða
með 1)()rum orðum, einn deili yfir land allt, eoa sinn í hverju amti,
til a'O finna dalatal það, sem leggjast skal í hvert jarbarhundrað ;
þetta held eg muni ekki ærið miklu, og nærfellt ao mig gildi einu
livort ce, en með hitt er eg tÍánægl'!llr, hvað fáa dali nefndin hefir
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ætlað í hvert hundrað yfir höfuð að tala, svo þar við hækkar hundr-
aðatal lÍ mörgum gömlum bændaeignum, sem menn munu una illa
við; eg skil ekkl, hvað nefndinni hefir geinglð til þess, eg vil ætla,
að stjórnin hafi ekki sett svo þraung takmörk með það, hvað hátt
hundraðatal skyldi verða á öllu landinu; breytíngarkvæbi mín eru
sprottin af þeirri rót, a'b eg vil ekki, að tíundargjöld af fasteign breyt-
ist, fyr en breytt er skattalögunum yfir höfuð. Nefndin hefði að mínu
áliti getað leitt það hjá ser, a'b ákveða neitt um þá tínndargrei'bslu;
stjórninni var trúanda til a'b muna það, þó ekki væri hrin ;Í það minnt.
Uppastringu nefndarinnar undir 18. töluli'b á atkvæðaskranní er eg
samþykkur, og gef henni mitt atkvæði. Þa'b, sem nefndin hefir stringið
upp á um auka þóknun til jurðumatsnefndarmanna, er mðr eingan
veginn geðfellt, og halla eg mer í því tilliti að breytíngaratkvæðl hins
hefðraða varaþingmanns Snæfellínga.

H. Kr. Friðriksson: Eg sbi mí ekki' vera híngorður nm þetta
jarbamatsmal, og mun mönnum líka þykja, að eg beri ekki mikið
skynbragð lÍ það, eða se reyndur jnrðamatsmaður. þ,l'b er einúngis
um þenna amtadeili, sem eg ætla að fara fáeinum orðum, því að
því, er hann snertir, þykist eg hafa nokkurt vit lÍ máli þessu. Þegar
fyrst V1H byrjað lÍ jarðamatlnu, þ:í ;ítti a'b leggja sanngjarnt verð jarð-
anna í kaupum og sölum til grundvalla]', en alþíngi 1855 lagði til
grundvallar afgjöld jarðanna, og skyldi meta jarðirnar til verðs
eptir þeim, og stðan var hinni korninglegu jarðamatsneínd, sem sett
var her í Reykjavík, fali~;Í hendur, a~ jafna matið í hillum einstöku
sýslum og hreppum, og ætlunarverk þessa þíngs er, að segja, hvort
Reykjavíkurnefndinni hafi tekizt þessí starfi, eða ekki, og ef henni
hefir ekki tekizt hann, þá a~ leiðrétta þ:i gallana, sem hún hefir eptir
skilið, e~a sem þíngm kynni a~ finna nýja, en ónýta það ekki, því
í hinum komínglega úrskurði 27. maí er hvergi leyft, að fara a'Ometa
upp aptur, heldur einringis að skipta hundruðunum niður á sýslum-
ar eptir því verði, sem þegar var ri komið, En nri hefir þíngnefnd-
in í múli þessu komizt að þeirri niðurstöðu, a~ vesturamtið væri allt
rángt metið, og tekið þa~ því til bragðs, að meta það upp aptnr,
og til þessa hefir nefndin skapað ser nýjan deili, sem er tekinn öld-
úngis af handahóf og úr lausu loptl ; það getur mí verlð, a'O þessi
deilir ~e réttur í rauninni og sanngjarn, en svo mikið er víst, að
nefndin hefir ekki tekið fram eina einustu .ístæbu, til a'O sýna fram
á það, og finnst mer, a'O ef nefndin hefðl getað sannað það, a'O
vestummdæmið væri of lágt metlð, þá hefði hún Mt að meta það

891



upp aptur, til a~ fá sama deili um allt land; en stjórnin hefir hvergi
leyft slíkt mat, og því hlýtur það a'b liggja öllum í augum uppi, a'b
þetta, sem nefndin hefir gjört víð máli'b núna, er ekki til að lagfæra
jarðamatið, heldur til að eyða því, með því a'b breyta af handahófi
einni aðalreglunni í því, sem er sami mælíkvarbí yfir allt landið.
þa'b er þó sannarlega undarlegt, þegar farið er að meta einhverja
jörð eptir fiskinum í sjónum, því það getur þó hver maður skili'b, að
jarðir eiga ekki a'b metast eptir því, heldur eímingis eptir gæðunum,
og því hagræði, sem jörðin hefir til a'b hagnýta ser fiskiaflann. og
öðmm hlunnindum, og sama er að segja um það, að eg veit ekki,
hvað jarðirnar eiga skylt við verslunina. Fiskiveiðarnar og verzlunln
hefir sína tolla og skatta. Hinn heiðraði varaþingmaður Snæfellínga
hefir ljóslega sýnt fram á það, að arðurinn af vesturamtinu er ekki
meiri, en af hinum ömtunum a'b tiltölu; og það finnst mer næg á-
stæða til þess, að hafa sama deilinn fyrir þa'b amtíð, og fyrir hin.
A'b endingu skal eg fara fáeinum orðum um breytíngaratkvæðí þíng-
manns Snæfellinga undir tölulið 26, og uppástúngu nefndarinnar undir
tölulíð 27, og er eg þá samdóma hinum háttvirta forseta í Því, að
það se þinginu ösamboðíð, a'b meta gjör'bir þeirra manna hvers um
sig, sem sátu í jar'bamatsnefndinni, og gjöra mun II þeim, og þíng-
nefndinni gat ekki verið kunnugur neinn munur á starfa þeirra; það
er formaður nefndarinnar einn, sem gat stúngi'b upp á þv í, a'b þeir
hefði ólík laun sökum þess, þeir hefði misjafnt starfað, Eg vil
ekkert 'um það segja, hvort 500 rdI. se of mikil eða of lítil þóknun;
en eg er á því, að það megi að minnsta kosti ekki minna vera, og
eg álít þá "el að því komna, þó þeir f:ii þá viðbét, sem getið er
um undir ataflíð 26, en eg vil, að þeir fái allir jafnt, því hvað mik-
íb, sem hinn heiðrabl varaforseti hefir haft fyrir þessu starfi, þá er
eg viss um það, að hann eigi ser öfundarauga yfir því, þótt hinir
fái eins mikíð og hann, ef hann að eins fær svo, að hann se nokk-
urn veginn í haldinn fyrir sitt starf, og mer er það líka kunnugt,
a'b hinn hattvirti 5. konúngkjörni þíngmaður varði til þess mjög
miklum tíma, og eg verð að halda fast víð það, að . verður er verka-
maðurinn launanna, hvort það eru heldur embættismenn eða aðrlr ;
því þess konar starfi er þ6 auk embættisannanna, og hann leggur því
meira á sig. Eg kann og eins illa "i'ð það, og þykir eingin ástæða
til þess, a'b 3. maðurínn, sem í jarðamatsnefndinní var her í Reykja-
vík, skuli vera settur hjá af þíngnefndínnl, með því eg veit eigi til,
a'b meðnefndarmenn hans hafi borlb sig upp undan því, a~ hann hafi
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ekki uppfyllt skyldu sína, eða a~ hann hati dregíð sig undan sínum
hluta.

Framsiigumaður: það vantar ekki, a~ eg hafi ekki ýmislegt
til að svara, ef eg væri þar eptir maður til þess, en það eru þó
einkum 2 atriði, amtsdeilirinn og breytfngaratkvæðí tölul. 13, sem
meiníngar eru misskiptar um, og eg verð að gjöra að helzta um-
talsefninu. Mer skildist svo af ræðu hins hefðraða varaþingmanns
Reykvíkínga, sem nefndin hefðí stígtð út fyr verkahríng sinn eptir
hans meiníngu, þar sem hún stakk upp á amtadeilinum, því það
spursmál hefði ekki legið fyrir; en ef hann les úrskurð konúngs frá
27. maí þ. á., þá getur hann fundið, í I, b, að nefndinni eru gefn-
ar í þessu frjálsar hendur, eins og hlýtur að vera, því menn verða
a~ gá að því, að þetta er mat frá upphafi, og ekki bundið víð
neitt "íst, eða fast akveðíð, heldur er allt byggt á mati frá upphafi,
og eins verður að vera um þenna mælikvarða. þa'ð var tekið fram
um daginn, að enda þótt í uppástúngu stjórnarinnar til leíbrðttíngar
á jarðarnatlnu, sem lögð var fyrir alþíng 1855, væri ætlazt til ab
nefndin skyldi hafa afgjöldin fyrir mælikvarða fyrir öllum lei~rett-
íngum sínum, þá samþykkti alþíngi því a~ eins, a~ hafa þenna
eina mælikvarða, og með því skilyrði, ef feingizt gæti árei~anlegar
skýrslur um hin mismunandi jarbaaígjöld ; eptir þeim skýrslum átti
Reykjavíkurnefndin ab miðla til, eða laga aígjaldamælíkvarðann,
áður en hún leiðrétt! rnatíð eptir honum; þessa ályktun alþíngis
hefir nú konúngur samþykkt. Reykjavíkurnefndin íékk nú aldrei
neinar her að lútandi skýrslur, og var því nauðugur einn kostur,
að taka afgjöldin fyrir mælikvarða með þeim óbreyttu tölustærðum,
sem þau eru tílfærð með í afgjaldaskránni, og brúkaðí síðan fyrir
Ieíbréttfngunum einn og sama abalmælíkvarða yfir allt land, eins og
í sjálfu ser var eðlilegast og tiltækilegast, hvort sem skýrslurnar um
afgjaldamismuninn hefbl feingizt eður eigi, en nú, þegar fara átti a~
finna mælikvarða fyrir hundraðatölunni eða dýrleikanum, þá komu
sjálfkrafa í ljós þær ójöfn1lr og misfellur, ~em af því hafa leitt, a~
Reykjavíkurnefndin hefir ekki getað feíngíb neinar áreiðanlegar skýrsl-
ur um afgjaldamismuninn, og lagað matslelðrðttíngar sínar þar eptir,
og þessar ójöfnur og misfellur, sem auðsjaanlega yrði, ef einn og
sami mælíkvarðí fyrir hundraðatölunní væri við hafður yfir allt land,
ójöfnur, sem með eingu móti verða rðttlættar, fann þíngnefndin ser
skylt að afmá, enda hverfa þær a~ öllu, ef þíngíð samþykkir amta-
mællkvarbann, eins og nefndin hefir stúngíð upp á þeim. Hinn hátt-
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virti forseti sagði, að hefN menn sinn mælikvarða fyrir hvert amt,
en gæti ekki ,i~haft einn mrclikvarba yfir allt land, þá sýndi það,
að jar'Camatio væri byggt ;Í r.umgum grundvelli, og að allur grund-
völlur þess mundi þar með gjörraskast ; en þetta er ekki rett áli till,
þYÍ jarðamatið er þó ekki annall en mat, og þar sem það er ekki
of seint enn all sjá þann galla mí, og gjöra við honum, sem af þVÍ
mundi leiða, ef einn og sami mælíkvarðl væri lmikaður yfir allt
land, til all finna hundrabatöluna, þá gæti það orðið of seint síðar
og mjög illt viðgerðar, þegar búið væri að ritvega jarðabókinni laga-
gildi. En menn mega ekki gleyma þVÍ, að þetta jarðamat er briíð
að gánga gegnum SYO marga hreinsunarelda, undirmat beztu manna
í hðruöunum, yfirmat hið sama, og síðan 3 þíng, og nefndina fr.i 1855,
ao það ætti ekki að enda með þeim ójöfnuði, sem svo .iþreifanlega
yrði upp á, ef einn mælikvarði væri hafður yfir allt land, no vest-
uramtlð færðist niður um n.ilægt 2000 CiI', eður 1/11, og suðuramtíð
upp um annað eins. Hefcí nú Reykjnvíkurnefndín feingill upplýs-
íngar og skýrslur um hinn mismunanda leigumála, eins og til var
ætlazt, þá hefði líka verið sjálfsagt, og með öllu óhult, að hafa einn
og sama mælikvarða fyrir hundraðatölunni yfir allt landið, en þ;í gat
líka skeð, all vesturamtíð hefbi hækkað enn meira all dýrleika, held-
ur en verill hefir. Komingsúrskurðurlnn leyfir og þínginn að að-
hyllazt og ákveða hvern mælikvarða, sem rðttastur þykir og reynist
að hafa minnstar misfellur í mr með ser, og þá einnig þessa þrjá
mælikvarða, - (E. Ó. Kúid : Hvar í rirskurðlnum v) - undir stafl.
b. það hefir verið sagt, að þjóNn vildi hafa einn deili; já, eg get
trúað því, ef menn meina með þjóð tóma Vestflrðínga, en eg held,
al) þjó'ðin fyrir sunnan og norðan geti ekki beygt sig undir þann
þjó'ðarvilja vestanmanna einna; það er eitt, sem hefir verið borill fyr-
ir, að svo lítið flyttíst út af vörum fyrir vestan; en þall vita allir,
all verslunarskýrslurnar eru fjarskalega óárei'ðanlegar, og hinn heiðr-
aði þíngma'ður úr Gullbrfngusýslu benti þar all auki á ýmislegt, sem
þaðan geingi af kaupstafarvöru til innlendra héraðu ; eg skal taka
til dæmis, að margir lausakaupmenn fara héðan vestur, og einn bú-
settur kaupmaður her í Reykjavík hefir mestu verzlun sína fyrir
vestan og sendir þangað 3 skip árlega, en allar vörur hans eru tald-
ar her í skýrslunum 8"0, að þær se út fluttar fr;í Reykjavík, -
(E. 6. «au, Nei) - jú, þall el'.

Víðvíkjandt 13. tölullð, þfi er spursmalíð, hvort ltígleiða skuli
jarðabókina strax, eða hún skuli lögll fyrir almenntngs sjónir, og
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lögð ulldir alþíngi 1861, og ef umkvartanlr koma fram, þá er mik-
ic efauuil, hvort þa'O ;Í nokkurn tíma ac löggilda hana. Hinn hatt-
vlrti þíngmuour Ísflrðfngn sngbi, no þetta væri situr í öðrum löndum,
og í Danmörku heiði jarðamatlð staciú yfir í 40 .ir, og þó hefði al-
menníngi verið gefinn 5 ára frestur, til ao kynna Sel' hina nýju jarða-
bók, ,íúur en hún var lögleidd, og þess vegna mætti ekki her gefa
mönnum minna en 5 ára tíma, til ao kynna sðr þessa jarðabók; en
þetta dæmi lÍ ekki her við, því þar bjó til jarðabökína regluleg jarða-
matsnefnd, líkt og her 1802, en hel' voru beztu menn meðal alþýð-
unnar í hverju heraN teknir til ao meta jarðirnar, og ekkert yfirmat
fór þar heldur fram, eins og her; því hefir og stjórnin í uppástúngunni
um jarðamatið til alþíngis 1855 sagt, a'6 einmitt af því öllum hefbi
formlega verið gefinn kostur ií, að bera sig upp undan matinu, bæði
bændum og lelgulíðum, þá mætti nú heoan af ekki segjast, að hverj-
um manni stæði opið, ao finna ao matinu lÍ sinni jörð, En fyrir

mitt leyti skyldi eg samt ekki vera harður 1Í móti þessu, ef það væri
ekki til fyrirstöðu verulegum leiðrðttíngum á jarbabökunum ; það er
ac sönnu alltleg ástæða, a'ð menn ætti að eiga kost á, a'6 bera sig
upp undan jarðabéldnní, ,íúnr en hún verður löggilt, en eptir því,

sem eg þekki til; álít eg, að þetta ekki leiði til neins nema hins
verra; menn eru hill' ekki S\'O afskiptasamír um hag sinn, og á með-
an ekkert kallar all, láta menn "j,i og sjá « við slíku, og því er eg
viss um, no þetta yrði til þess, aú halla verulegum retti manna, eða
til a'O útiloka þá ff,í að ná honum, ef þessi 5 ára tími ætti síðar
meir að meina mönnum að koma fyrir sig orði eða eíðí, með því

[arðabókin ætti þaðan í frá að vera gildandi um aldur og æfi. En
á hinn bóginn tel eg víst, að löggi!díng jarðabókarinnar lmýi menn
til, eptir hæfilegan aratíma, og þar á byggbri reynslu, ac koma fram
með verulegar og á rökum byggbar abfinníngar sínar; þá er nauð-
synin Min a'6 opna augun lÍ því, sem að er í raun og veru ; því
menn eru her almennt svo daufir og afsklptalauslr, að þeir vakna
eigi, fyr en nauðsynln knýr á dyr, og þegar nú á a'6 rannsaka
og endurskoða jarbabóklna al'l 10 ella 20 árum liðnum, þá vi! eg
spyrja, hvort nokkuð verði unnið vil'! það, al'! gefa mönnum nú kost
á, ao skoða hana í 5. ár, og síðan löggilda hana um aldur og æfi;
það er "egna þessa, af því að eg vil gefa mönnum kost lÍ að koma
fyrir sig orbl og eiði, al'! eg vil hún verði endurskoðuð aptur eptir
10 --20 ár; það getur nú veríð, all 10 ár se of stuttur tími, og eg
vildi reyndar, að minnsta kosti fyrir mitt leyti, hafa heldur 20 ár,
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en eg slakaði til um það vit meðnefndarmenn mína. Þa~ er því
alls ekki af ótta fyrir verulegum aðflnnfngum við jarðabékarfrumvarp-
it, heldur af fullri sannfæríngu og einlægum "ilja, til þess at stuðla
til, a~ almenníngur hvetjist og knýist til a~ ná retti sínum, að eg vil
at jarðabókin nái nú þegar lagagildi og verbi síðan endurskoðuð apt-
ur eptir vissan árafjölda, en það er tómur misskilníngur af hinum
hattvirta þíngmanni Ísfírðínga, að halda, að þessi endurskoðun út-
heimti nýja löggildíngu og jarbabökin ætti því nú ekki at n,í laga-
gildi nema um ein 10 ár; þetta geta menn sannfærzt um, ef menn
bera saman 15. og 18. tölulíðlnn ; og því get eg ekki heldur skilið
f, a~ þessi ákvörðun verði til nokkurrar fyrirstöðu nýjum jarðabót-
um, og heldur ekki nýjum skattgjaldalögum. Hinn heiðraði þíng-
matur Árnesínga efaðist um, hvort nefndin hefði haft reU til, at
láta hundratatöluna verða hærri, en hún" hefir aður verið ; eg held
einmitt, at uppastúngur stjórnarinnar til alþíngis 1855 leyfi þat,
þVÍ lí 12. bls. Í þeim er ekkert annað takmark sett hundraðatöl-
unni, en at hún verðí ekki minni en átur; annars skyldi eg ekki
almennilega þníðinn í ræbu hans; mer fannst honum standa á sama,
hvort hafður væri 1 mællkvarði, eta 3 mællkvarbar ; en ef hafður
væri 1, þá mundi hina nýju hundratatölu a'ð vísu greina minna á
víð hina gömlu yfir allt landit ; það er satt, en þa'ð er á hinn bóginn
eptirtektavert, at þessum þíngmanni, sem þó finnst a'ð bændaeignirnar
íÁrnessýslu hækki svo mjög at dýrleika, skuli standa þat á sama, at
þær hækki enn meira, eins og yrbi upp á, ef einn og sami mæli-
kvarbí væri hafður yfir allt landlð, þVÍ þá hækkaðí suðuramtíð um
1172 C#' fram yfir það, sem nú verður met sínum mælikvarðanum
fyrir hvert amt. Nú skal eg snúa mer at hinum einstöku breytíngar-
atkvæðum; hinn háttvirti þingmaður Dalasýslu kom met þrílíðudæml,
en eg játa, at eg skildi það ekki; hinn háttvírtl þfngmaður Suður-
Múlasýslu sagði, at nefndin vildi binda hendur á næstu þíngum; eg
veit ekki gjörla, hvat hann metnar, hvort hann ætlast til, a'ð þíngíð gjöri
ei annað, en horfa í gaupnir ser, og leiða getur a'ð því, hvað næsta alþíng
muni gjöra, en þá gæti þetta alþíng einga ályktun tekið, en þat ligg-
ur þó beint vi'ð, a'ð þíngið á samkvæmt komingsúrskurðlnum a'ð full-
nægja öllum þeim störfum, sem þar met eru fyrir þab lög'ð. Eg skal
ekki tala margt um sýsludeilinn; það hafa margir meðnefndarmenn
mínir þegar gjört; heldur skal eg minnast lítíð eitt á tölulit 7 ; hinn
heíbraðí þingmaður Rángvellínga kvartaði yfir ój?fnum, sem yr'ði á
matinu í Rángárvallasýslu vit amtsdeilinn, en hann hrakti þó ekki
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þa~, sem eg gaf honum undir fótinn, í undlrbiiníngsumræðunní, að
Ráng;lrvallasýsla væri álltin að stappa mjög nærri Árnes- og Húnavatns-,
Skagafjarðar- og Eyjafjarðarsýslu að efnahag og afkomu, en hún verð-
ur þó talsvert lægri að hundraðatöln, en bæði Skagafjarðar og Eyja-
fjar~arsýsla, og 1100 CI' minni en Árnessýsla; eg þekki og sjálfur nokkuð
til Rángárvallasýslu, því eg hefi átt þar heimili um tíma, og átt leið
um hana þvera og endilánga um mörg ár, og get ekki seð, að Mn
verði mí með of háu hundraðatali í samanburði ,-ið aðrar sýslur ; ef
til vill kann einstaka jörð að verða með heldur háum dýrleika, en
það getur víðar átt ser stað, en við því verður ekki gjört, þar sem
þetta kemur af því, að þessar jarðir hafa þá verið of hátt metnar í
samanburði víð aðrar jarölr, en verða nú heðan af að standa að svo
komnu, þar sem eingar unikvartanir hafa komið fram um þær. Holta-
hreppur hækkar mest að hundraðatalí, nefnil. nálægt 11m hálft sjötta
hundrað hundraða , og koma 117 hundruð af þessari hækkun :i
þykkYabæinn. það liggur í augum uppi, að hvorki nefndin ne eg
get fallizt á 10. breytíngaratkvæðlð, því þá mundi vestaramtíð eitt
minnka um 2667 hundruð, en hundraðatalan á öllu landinu verða
rúmum 3000 hundraða minni, en áður var, en það er móthverft
stjórnaruppástúngunni 1855; nefndin getur heldur ekki fallizt lÍ 11.
breytíngaratkvæbíð, því ef öllum þeim brotum væri sleppt, eptir því
sem þar er r;iðgjört, þá mundi hundraðatalan verða minni eptir sjálfri
jarðabökínnl, en gjört er ráð fyrir í uppástúngum nefndarinnar, og
minni en hún á að vera f raun og veru; á hinn b6ginn þarf ná-
kvæm álnatala alls ekki að valda neinni villu um tfundargreiðsluna,·
því tíundarlögin innihalda fustékveðnar reglur þar að lútandi. Jarða-
matsnefndin 1802 var skipað, að meta allar jarðir til dýrleika með
nákvæmu hundraða- og álnatali, og það gjörði hún líka.

Á. Einarsson: Eg þarf ekki a\')tala margt, því mer finnst ekki
þörf ao bæta mörgu "ið það, sem hinn háttvirti varaforseti hefir
sagt, og eg mundi líklegast ekki hafa tekið til máls, ef þíngmaður
Rángvellínga hefði ekki skorað á menn, að gefa atkvæði mco sam-
vizkusemi, en dómur samvizkunnar um, hvað rettast se, getur verið
eins rángur, eins og dómur dómandans, þegar hann dæmdi eptir
fölskum vitnum; en það er mesti munur á, af hverju vitnisburður-
inn kemur, en hitt held eg, a~ einginn geti dröttað að manni sam-
vlzkuskortí, þótt hann gefi atkvæði fyrir jarðamati þessu, því eg held
það verði seint svo heflað og slett, að nokkur geti sagt: "Nlí er það
öldúngis rett((; væri þá tiltök um, a~ bregða nokkrum um samvizku
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sína, þ/í væri það helzt þeim mönnum, er halda mjög fram kjör-
dæmi sínu ; það er nú búið að ræða svo mlkíb um amtadeillnn, og,
eins og eg sagði um daginn, þá var mlkíð hugsað um hann í nefnd-
inni, og þá sagMdt eg vilja gefa atkvæði með honum, því mer fannst
hann næst rettum vegi; eg liilIst og á það, að endurskoða skyldi
jarðabóldna eptir 10 ár, því þá átti rnabur þó einhvern tíma endur-
lausnar von frá "illum jarðabdkartnnar, en það held eg allir vert'Ji at'J
játa, ab nefndin hefir lagfært miklb ; eg velt, at'J það má finna at'J
hinu og öt'Jrn, en betra er að veifa raungu tre, en eingu, og af
tvennu illu taka hið skárra. Af því það hefir verið gefinn kostur
á, að kvarta, meðan jarðamatsnefndin sat ab "erki sínu, og menn
gátu gefit'J skýrslur um, hvernig afgjöldin voru tekin, hvort þau vorn
greidd eptir gömlu lagi, spesían á 30 áin. 0. s. frv., eða ný land-
skuld hefði verið sett á jört'Jinaj það hafa nú komið fram um-
kvartanir um 2 jarðir, og þíngmenn hafa felngið at'J sjá, á hverju
þær voru byggðar, og geta ekki fallizt á þær, og því síður aðrir,
sem jörðunum eru kunnugir. Eg skal ekki tala um 13. breytíng-
aratkvæðið, því hinn háttvirti framsögumaður hefir fært sennilegar
ástæt'Jur móti því j eg vil ekki ab fresturinn se bundinn vit'J 3 eða
4 ár, því þá er eg hræddur um, a~ annaðhvort noti menn ekki
frestinn, eða þeir þjóti upp til handa og fóta, til a'i'! finna ab, og má
nærri geta, at'J sumt verði ekki sem skynsamlegast, og gæti einmitt
spillt fyrir málinu; eg vil því heldur gefa frestinn leíngrl, svo menn
geti skot'Ja~ jarðaböldna með rósemi og fundit'J að henni með astæð-
um; en heldur vil eg fella jarbamatíð, þó mer þyki það illt rát'J úr
þessu, en at'J löggilda það um aldur og æfi og menn eigi aldrei end-
urlausnarven úr svartholl jarðabðkarinnar, hversu sem einstakir gall-
ar kynni at'J sjást á því eptir skynsamlega yfirvegun. Hinn heiðraði
þíngmaður Mýramanna talat'Ji um kostnaðtnn, sem mundi verða kast-
a~ á landíð, en eg held, at'J það se of snemmt, ab spyrja um það
nú, en hitt held eg se ljóst, hvort það er þíngsins verk, eða stjórn-
arinnar, sem gjört hefir verið vit'J jarðamatíð af hinni konúnglegu
jarðamatsnefnd.

Forseti: þat'J er sjálfsagt, að það er talsverður meiníngamunur
milli mín og tveggja hinna hattvirtu' þíngmanna, er nú mæltu; en það
er ekki tími til, at'J gjöra út um þab nú, og mun ekki vera til neins
að leingja um það þíngræbur ; það er háskalegt eptir minni meiníngu,
al) meta jarðír opt upp aptur og aptur, en þat'J er nú ekki þeirra
meiníng; þeir segja, ab elngar kvartanir muni koma; það tel eg vel
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fari~, því þá væri ekkert a~ óttast; jar~abókin kæmist á þegjandi og
ver værlm úr öllum vanda, en kæmi umkvartanlr, þá vil eg gjarnan
taka þeim, þvf mer finnst þa~ se skylda þfngsins, a~ veita þeim ept-
irtekt og beina þeim veg í tíma.

St. J 6nsson: Mer finnst nauðsynlegt, að mönnum gefist kost-,
ur á, þegar nauðsyn ber til, að fá Jagfæríngu Ii einstaka jörð, því
með tímanum geta skríður, landbrot og margt annað gjört mikinn
skaða, án þess þa~ standi í mannlegu valdi, ab vi~ þvf verði gjört.
Hinn háth'lrti forseti var hræddur um, a~ ný endurskoðun mundi
verba nýjum jarðabótum til fyrirstöh; eg er honum að nokkru leyti
samdóma í þessu, og af því eg veit, a~ menn hafa bætt talsvert
jarNr sínar 7 eða 8 síðustu árin, eptir þa~ jarðamatið var byrja~,
þá er orðínn sá mismunur á jdrðum nú, a~ eg er hræddur um, ab
ef menn mætti nú í 5 ár rugla og hræra til í jarðamatínu, ab það
yrM tilefni til þess, ab nokkur hundruð manna mundi koma fram
með breytfngar, og þæt.ti nú, að náblíajörMn væri betri ab sínu
leyti en sín, þótt hún einmitt hefN batnað það á þessu tímabili,
síðan matlð var, þá væri ekki rett, a~ setja jörbína upp fyrir það,
fyrir því verð eg ab vera Því samþykkur, a~ jarðabökín verði gjö~
gildandi sem fyrst, BVO ab menn geti ekki framar róta~ vi~ því,
a~ ö~ru leyti, en eg gat um á~an; enda held eg þab mætti leingi
gánga, þánga~ til einginn fyndi neina ójöfnu eða Ástæh til um-
kvörtunar.

Framsögumaður : Eg gleymdi a~ svara hinum háUvirta vara-
þíngmanni Snæfellínga Þ"í, a~ þa~ er einmitt skýrt teki~ fram í
nefndarálitinu, ab a~alástæburnar fyrir amtamælikvarbanum lægi
í sjálfum jarðamatsbékunum ; þfngmaður kva~st heldur ,-ilja hafa
sýsludeili en amtsdeili; já I eg trúi því vel, því þar me~ gæti hann
feingib þab fram líka, a~ vesturamtinu kopaM um 2000 CI'; og eg
skyldi heldur ekki hafa móti sýsludeilinum, ef þar með yrbi bætt
úr skák, en þa~ er ekki því ab fagna.

Forseti: Fyrst einginn tekur framar tll máls, er ályktarum-
ræðu þessa máls lokið, og skal eg því biðja þíngmenn gánga til at-
kvæða,

Síban voru atkvæði greidd, og fóru þau á þessa leib:
1. a, samþykkt með 17 atkvæðum gegn 2.

s, 15 3.
2.
3. hrundíð

17
13

1.
4.
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4.
5.
6.
7.

samþykkt í einu hljöðí,
hrundið 17 3.

15 2.
14 4.

• 8. samþykkt 13 7.
9. og 10. tölul. fallnir eptir atkvæðagretðslunnl vlð 8. tölulíð.

11. samþykkt með 10 atkvæðum gegn 7.
12. a, samþykkt með 19 atkvæðum.

b, tekið aptur af nefndinni, og þar einginn tók þab að ser, var
þa~ falli~.

13. hrundið með 13 atkvæðum gegn 6.
3.14. 14

15. samþykkt - 14
16. falli~ úr.

6.

þar e~ atkvæðagreiðslan
kall; sögðu þessir

já:
R. M. Ólsen.
V. Finsen.
þ. Guðmundsson.
G. Brandsson.
þ. Jónassen.
J. Guðmundsson,
J. Samsonsson.
J. Sigurðsson.
K. Árnason.
P. Petursson.
H. G. Thordersen.
Var þá tölulíðurínn samþykktur me~ 11 atkvæðum gegn 9.

18. samþykkt með 15 atkvæðum gegn 4.
19. hrundið 10 9.

17. þótti óglögg, let forseti fram fara nafna-

nei:
G. Einarsson.
Á. Einarsson.
E. Ó. Kúld.
H. Kr. Fríðríksson.
J. Havarðsson,
M. Andrésson.
Ó. Sívertsen.
P. Sigur~sson.
St. Jónsson.

20.
21.
22.
23.
24. hrundið 13 5.
25. samþykkt 15 5.
26. þar e~ uppástúngumaður æskti nafnakalls, let f01'seti það fram

fara, og sögðu:

11 6.
samþykkt 13 6.
hrundið 10 9.
samþykkt 12 5.
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. já:
G. Einarsson.
R. M. Ólsen.
Á. Einarsson.

. E. Ó. Kúld.
Þ. Guðmundsson.
H. Kr. Fríðríksson.
þ. Jónassen.
J. Havarðsson.
J. Samsonsson.
K. Árnason.
M. Andresson.
Ó. Sívertsen.
P. Petursson.
St. Jónsson.
H. G. Thordersen.

27. fallíð eptir atkvæðagreíðslunní vi~ 26. tölulíð.
Bíðan las forseti frumvarp til álitsskjals frá þinginu til kominga

í fjárhags og útboðsmálinu ; einnig frumvarp til bænarskrár fr;í þing"
inu til konúngs i málinu um viðtöku ómyndugra fjár íjarðabókar~
sjóðinn, og voru þau bæði samþykkt svo látandi :

nei:
G.Brandsson.
J. Sígurðsson.
P. Sigurðsson .
V. Finsen ~ gáfu ekki
J. Guðmundsson 5 atkvæði.

" Til k 0 nún g s.
Samkvæmt allrahæstum úrskurði 27. maí þ. á. hefir fulltrúi

yðar hátignar á alþíngi þessu kvatt þíngíð til, að yfirvega og segja
álit sitt um, hversu að alþíngi fyrst um sinn, meðan fjárhagsfyrir~
komulag Íslands ekki er kornið í kríng, geti gefizt kostur á, að segja
álit sitt um tekju- og útgjalda-áætlun (Budget) Íslands, og i öðru
lagi um það, hvort Ísland eigi að taka þátt í útbobí til hins kon-
únglega herflota, SYO og hvernig haga skuli slíku útboði, ef þfngið
fellist á það.

Til þess a~ íhuga þetta mál kaus þíngfð 5 manna nefnd ;sf'ðan
var það rætt á 2 aðalfundum, og leyfir þíngí~ ser nú allraþegnsam-
legasta~ bera upp álít sitt lím það á þessa ltiili.

Í athugasemdum eða astæðum þeim, er full trú(: y~arhátignar
hefir afhent þínginu, áhrærandi málefni þetta,er þess getið, ali eins
og þegar 1851 var frá stjórnariIinar hálfu gjör'ð uppástúnga um, ali
alþíngi yrði veitt hlutdeild í því, a'ð ræða og semja tekju- og út-
gjalda- áætlun Íslands, en hverri uppástúnogu ci síðar var fram fylgt,

901



þannig hefir ríklsþíngi~, er híngað til hefir haft fjárhagsáætlun Íslands
eingaungu til meðferðar, hvað eptir annað kvartað yfir því, a~ sig
vantaði næga þekkíngu 111n, hvernig til hagaði á Íslandi, og láti~ Í
ljósi þá ósk, a~ alþingi væri veitt meiri hluttekning í þessu efni, og
hefir i nefndarálitinu á ríklsþínginu um frumvarp til fjárhagslaga
185%" veri~ bent til, a~ þessu mætti koma á á þann hátt, að með-
ferð hinnar íslenzku fjárhagsáætlunar yrðl falin alþíngi, en að ríkis-
þíngi~ samþykki árlegt fjártillag handa Íslandi um áhe~na áratölu.
A~ sönnu hefir nú stjórnin áliti~ ógjöranda, að leggja fyrir þfnglð
frumvarp til slíkrar fullkominnar nlðursklpunar á fjárhagsmáli Íslands,
þannig ab alþíngi væri "eitt ályktanda vald, hvað tekju- og útgjalda-
áætlun Íslands snertir, á meðan spurníngunni um stöh Íslands {
fyrirkomulagi ríkisins ekki er ráM~ til lykta, en þar eð það þó hefir
vlrzt æskilegt, að rikisþíngi~ gæti stu~zt "i~ kunnugleika alþíngis,
þegar til meðferðar væri tekin fjárhagsáætlun Íslands, hefir stjórnin
áliti~ réttast, að leggja nú fyrir alþíng álitsmál þetta um raðgefandl
hluttekníngu alþingis á undirbúningi á fjárhagsáætlun landsins, og
er í allrahæstum nrskurðl 27. mai þ. á. bent til 2 aðferða, er \'i~
hafa megi til að koma á slíkri hluttekníngu, nefnilega annaðhvort a~
alþingi tæki eitt sinn fyrir öll fjárhagsáætlun Íslands til ítarlegustu
yfirvegunar, þannig a~ þínginu gæfist kostur á, að láta í ljósi álit
sitt, bæði um niðurröðun atriðanna í áætluninni, og eins um hin ein-
stöku atriði í henni, eða þá að áætlunin væri reglulega á vissum tíma-
mótum lög~ fyrir þíngið.

Þíngi~ getur nú ekki áliti~ annað, en a~ það væri veruleg fram-
för fyrir þing þetta, ef þVÍ velttíst SIÍ hluttekníng, sem hentuglega
væri komið fyrir, i ákvörðun fjárhagsmála landsins, hvar með þeirri
tilhögun, sem nú er, að rfkísþíngíð eingaungu án hluttöku frá Ís-
lands hálfu hefir áætlun Íslands til meðferðar, yrbí breytt. Hvað
þar á móti tilhögun þá snertir, er her er stdngíð upp á, þá getur
þíngi~ ekki annað, en fundið veruleg vandkvæði á báðum þeim að-
ferðum, er í konúngsúrskurbinum er bent til, og leyfir þa~ ser allra-
þegnsamlegast a~ fara her um nokkuð fleiri orðum,

Hin fyrri aðferðin, sem bent er til, er sú, a~ alþingi tæki eitt
sinn fyrir öll fjárhagsáætlun Í81ands til ítarlegustu yfírvegunar, þann-
ig að þinginu gæfist kostur á, að láta í ljósi álit sitt bæðí um níð-
urröðun atriðanna i áætluninni og eins um hin einstöku atrlðí í henni.
Ef ab þessu yrðí gelnglð, virðist það liggja nærri, að her með ætti
ab koma fram einhvers konar aðal- eður undlrstöðu-éætlun (Normal-
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budget) fyrir Ísland, bygg~ á athugasemdum alþíngis, þannig, a~ geingið
væri þar á eptir ætíð út frá þessari aðalaætlun, og breytíngar þær,
sem nauðsynlegar væri sfbar meir, yrði :ikvar~a~ar með h1i~sjón til
hennar. þíngi~ verður nú samt a~ álíta, a~ eins og það yrðí mjög
vandasamt fyrir alþíngl, að koma víð SYO ítarlegum og verulegum
athugasemdum "i~ hina einstöku katla eða atríðí áætlunarinnar, að
eptir þeim mætti síðar fara sem einhvers konar mælisnúru fyrir leingri
tíma ,'i~ samningu hinnar árlegu áætlunar fyrir Ísland, þannig getur
þa~ fyrir alþíng ekki haft mikla þýMng, hvernig atríðunum yrðí raðað
niður í áætluninni, IÍr því ekki væri spursmdl um neinn abgreíníng
á fjárhag Íslands, og mundi það þannig einkum ekki geta vakið mik-
inn :íhuga her á landi, hvernig hagnð yrðí tekjum landsins, þar sem
ekki væri spursmál um með þessu fyrirkomulagi, a~ hækkun eða
lækkun þeirra hefði nein áhrif á það, hvað miklu varið væri til út-
gjaldanna. þar á móti gæti verlð meiri hvöt fyrir alþíng, a~ hafa
áhrif á útgjöldin, þar sem t. a. m. gæti verið spursmál um ýmsar
stofnanir og ráðstafanlr, er koma ætti á um laun embættismanna,
o. s, frv., en þíngi~ getur eigi se'ð betur, en að þó alþfng leti í ljósi
álit sitt þannig eitt sinn fyrir öll um þessi atríðí, þá gæti þetta ekki
haft þýMngu nema um stuttan tíma, þar sem kríngumstæðurnar hljóta
a~ breytast S"O fljótt og ný atri'ði koma fram, svo a~ sífelldir viðaukar
og breytíngar hlyti að eiga ser sta~ í áætluninni, og yrðí þá a~ lík-
indum sú níðurstaban, a~ meðan menn ef til vill í einstökum atrið-
um mundi halda ser fast við uppástúngur alþíngis, og áætlunin þann-
ig standi ef til vill nokkuð meira í stað, en æskilegt væri, hlyti :i
hinn b6ginn veruleg atriði fljótt að breytast, og áætlunin a~ því leyti
missa þýMngu sína.

Ástæ~ur þær, sem gilda á móti þessari aðferð, eiga a~ sönnu
ekki a~ öllu leyti víð hina sfðari, nefnilega að áætlunin se reglulega
á vissum tímamótum lög~ fyrir þínglð ; en eins og þó her um bil
hi~ sama mundi gilda her um, ef það yr~i nlðurstaðan, a~ nokkuð
leingra tímabil, t. a. m. 6 ár, væri láti'ð vera á milli þess, a~ á-
ætlunin væri lög~ fyrir þínglð, þannig er þess a~ geta, a~ ef áætlun-
in yrN lög~ fyrirbvert þíng, þá yrbí það a~ vera áætlun fyrir 2 ár
í senn, en sem ekki kæmi heim vi~ það, a~ rfklsþíngtð ræðír og stjórn-
in út gefur áætlun fyrir hvert ár, og enn fremur er það í ofannefnd-
um athugasemdum, eða ástæðum, er fulltrúi y~ar hátignar hefir af-
hent þínginu,teki'ð fram sem vandkvæði víð þessa aðferð, að Ijarlægð
Íslands getur "eri~ því til fyrirstö~u, ab áætlun landsins geti ætí'ð
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verlð komin, þegar ríkisþíngi~ er haldið, og skal þíngi~ þar ,'i~ bæta
þeirri athugasemd, a~ þetta 1\ ser einkum stað Ulll umræðurnar her
á þíngínu, er nauðsynlega hlyti einnig að taka til greina, en sem
hætt er við að yfir höfu~ ekki gæti í danskri útleggíngu verið komn-
ar svo tímanlega til stjórnarinnar, a~ nota mætti þær vi~ samníng
áætlunurlnnar eða ályktun ríkisþfngslns um hana.

Yfir höfuð :ílítur þfnglð þaðverulegastan ókost víð uppástúngu
þ:í um ráðgjafarvald handa alþíngi, hvað tekju- og útgjalda-áætlun
Íslands snertir, er her ræðir um, a~ það hlýtur að liggja mjög nærri,
að þar með se UIII évissan, og ef til vill l.íngan tíma, slegið á frest,
að .ikveba nákvæmar stöðu Íslands í ríkinu, þar sem með uppastring-
unni, ef henni yrði íramgeingt, gæti virzt að gjilrð væri nokkur veru-
leg framför, en sem þó í raun og veru ekki gæti haft mikla þý'bíngu.
þíngi~ álítur, að slík tilhögun, sem her er stúngið upp á, geti ekki
vakið áhuga alþíngis eða Íslendinga, og það virðlet á annan bóginn
eins hætt víð, að þfngíð, þar sem ekki er spursm.íl um serstakan

fjárhag fyrir landið, eða neinn hag þess, eða halla eptir því, hvort
tekjur eða ritgjöld þess se hærri eða lægri, eigi muni geta rætt á.
ætlunina með þeirri alvöru og alúð, sem kemur fram af sjálfu ser,
þar sem einhver þjóð hefir ;\lyldanda vald um sinn eigin fj:irhag;
eins og þa~ á hinn bóginn væri illa farið, ef það skyldi verða ofan
á, sem eigi gæti verið ólíklegt eptir því, sem nú "IU sagt, að stjórn-
in og rfkísþíngíð opt eigi tæki til greina tillögur alþíngis í fjárhags-
mallnu, hvað eð mundi gjöra þær enn þý'bíngarminni.

Alþíng hefir því, samkvæmt því sem þannig er talið, komizt t.il
þeirrar niðurstöðu, ab ráða allraþegnsamlegast yðar lnitlgn frá, að
lögleíða tilhögun þá með tilliti til r;í'ðgjafanalds alþíngís við undir-
briníng tekju- og útgjalda-áætlunar Íslands, er þannig er sninglö upp á.

þar á móti hefir þíngið ekki getað annað en athugað við þetta
tækifæri, hvort ekki mundi vera æskilegt fyrir Ísland og þetta þíng,
að því yrði veitt þvílíkt ályktanda vald í fjiirhagsmálinu, sem fjár-
hagslaganefndin á ríkisþfnginu, bæði 1856, og eins þetta ár hefir
ætl azt til, þannig að einhvers konar aðgreiníngur ætti ser stað á ser-
stökum tekjum og útgjöldum Íslands, og að alþfngí veittist alyktanda
vald áhrærandi hvorttveggja, með ákveðnu árlegu tillagi frá ríkis-
sjóðnum, Alþíng ætlar, að það mundi verða landi þessu til verulegs
hags, ef það felngl slík ráð á fjárhag sínum, hvar með alþíngi feingi
hvöt til, a~ hugsa alvarlega um tekjustofna landsins, og hvernig þá.
mætti nota sem bezt, um rétta brúkun krapta þeirra, er landið hefir, um,
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hvernig skynsamlega bæri að verja tekjunum, og hvernig haga mætti
útgjöldunum, svo þau samsvari efnum landsins, og jafnframt þörfum
þess, og getur þíngíð ekki álitio annað, en að áhugi sá, sem þannig
mundi vakna á efni þessu, mundi bera góða ávexti til framfara landsins.

Þa~ er kunnugt, a~ tekjur þær, sem frá Íslandi greiðast í ríkis-
sjóNnn hafa híngað til í fjárhagslögunullI verið taldar með tekjum
af öðrum pörtum rfkísins, eins og útgjöldin meðal útgjalda hinna

annara ríkishluta, en þegar tekjur þessar og útgjöld eru borin saman,
kemur það fram, að útgjöldin hafa æt.io verið meiri, en tekjurnar.
Til að bæta rír þessum t.ekjuþrotum, hefir, eins og áour er geti~, nefnd
sú, sem á ríkisþínginu var sett, til að segja álit sitt um fjárhagslög-
in 1856/51, í álitsskjaIi sínu gjört rá~ fyrir, að jafnframt og alþíng
feingi ályktanda vald um tekju- og útgjalda-áætlum Íslands, yrðí á-
kveðíð úr ríkíssjéðnum árlegt tillag til Íslands um ákveðna áratölu,

og hefir á síðasta ríkisþíngi nefndin í málinu um fjárhagslögin 1851/58

sett fram sömu bendíngu, og. er þar a\) eins nefnt akveðið tillag úr
ríkissjó~num, ,In þess að tilgreina, að það eigi að verða ao eins um
tiltekna áratölu. þíngio skal ekki her hreifa neinni rannsókn um það,
hvað mikið árlega haf vantað upp á, að tekjur landsins væri fyrir
útgjöldum þess, ne heldur, ao hve miklu leyti spursmál gæti verið um
niðurröðun einstakra atríba í því tilliti, eind og bent er til í ofannefnd-
um athugasemdum fd fulltrúa yðar hátignar; en þfngíð getur ekki
dulizt þess, ao þegar gætt er að, hversu upphæð þess, er eptir sam-
anburði á tekjum og útgjöldum landsíns eptir fj,írhagslðgunum
gæti lilit.izt skotíð til landsíns , hefir hækkað, t. a. m. um síðustu

10 ár, er gjöra mætti ráo fyrir að mundi halda áfram í líku
hlutfalli, og þegar á hinn bóginn er litio til vanda þess, sem er á,
ao koma á nýrri tilhögun lÍ gjöldum og tekjustofnuru Íslands, og ó-
vissunnar um, hvað fljótt tekizt gæti, að koma slíkri tilhögun á, þá
gæti verið nokkuð, sem talaði fyrir því, að þó ttllagið úr rfkissjöðn-
um væri áheOio ao staðaldri eptir þeim kríngumetæðum, sem nú eru,
þá væri þetta að því leyti hagur fyrir rfkíssjöðlnn, að út.gjöldin yiði
þá ei framvegis meiri að upphæð en mí, sem þau ao likindum arm-
ars mundi veiða. En eingu að síður hefir þínglð þó ekki fundið
nægilegt tilefni til, aostínga upp á öðru, en að tillagio verði ákveðíð
um vissa aratölu, þar þíngið hefir þá von, að landið llluni geta kom-
io svo fyrir opinberum gjöldum sínum, og "arm svo tekjustofnum
sínum, að því yrbi fært innan ekki allt of lángs tíma, ef alþíng feingi
ályktanda vald í fjárhagsmálinu, a~ vera án þess umrædda tillags,
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að minnsta kosti svo, a~ þa~ færi smámsaman minnkandi, a~ því leyti
það gæti álitizt styrkur úr ríkíssjéðnurn, og að tilraunir þær, sem her
af mundi leíba, til a~ koma slíkri tilhögun á, muni í raun réttr!
styðja ll~ framförum landsins.

Þíngi~ hefir Því fundið tilefni til, a~ beiðast þess allraþegnsam-
legast, ab alþingi megi allramildilegast verða veitt ályktanda vald,
hvað tekju- og útgjalda-áætlun Íslands snertir, en a~ ákveN~ árlegt
tillag verðl greitt landinu úr ríklssjdðnum um vissa áratölu, þánga~
til ætla megi, að landið geti smdmsaman farið að bera útgjöld sín
án slíks tillaga, og a~ frumvarp eða uppástringa frá stjórninni her
um mætti allramildilegast verða lagt fyrir næsta alþíng.

Hvað nú þar næst hi~ annað atriði snertir, er þínginu ber a~
segja allraþegnsamlegast álit sitt um, nefnilega hlnttekníngu Íslands
f útboN til hins konúnglega herflota, þá hefir bæði á ríklsþíngtnu,
hvar málefni þessu hefir verið hreift, og í álitoskjölum amtmannanna,
er send hafa verið stjórninni, veríð bent á hin mörgu vandkvæði, er
hljóta a~ verða samfara slíkri tilhögun, og snerta vandkvæði þessi,
sumpart kostnað þann, er af því mundi lelða fyrir rfkissjébínn, sum-
part ðhagræðl og erfiðleika fyrir þetta land. Þannig mundi, ef þeir,
sem yrði fyrir útboN, ætti að flytjast til Danmerkur, orsakast mik-
ill kostnaður af flutningi þeirra, er t. a. m. fyrir 40 menn mundi
verða a~ minnsta kosti 1200 rdl., og jafnmikið aptur, þegar
þeir væri fluttir til baka. þar vi~ bætist, að þeir, sem útbobaðir
yrði, hlyti að fá Ierðapenínga, þegar þeir fara heiman ab frá ser til
hafnar þeirrar, hvaðan þeir ætti ab flytjast, eða fara á skip það eða
þau, er þeir ætti a~ þjóna á, og yr~i kostnaður þessi ekki alllítíll,
þar vegaleingdin opt yrði laung, en yfir höfu~ ómögulegt a~ gjöra
slíkar ferðir her á landi vegna vatnsfalla, nema ríðandl ; loksins bæt-
ist her \'i~ ferðakostnaður eða dagpeningar fyrir sýslumenn og lækna
"i~ útboðsþíngln (Sessíoner), er ekki mundi nema alllitlu fe fyrir allt
Iandlb. Á hinn bóginn eru vandkvæðin, þegar liti~ er til hagsmuna
þessa lands, ekki minni. þao er kunnugt, að fólksfjöldi og vinnu-
magn er her á landi allt of lítio í samanburði "i~ atvinnuvegina,
sem !:lýnir sig meðal annars í hinni miklu vlnnubjiiaeklu, og leiðir
her af, ao landið síður en nokkuð annað land getur misst nokkuð
af vínnnkröptum sinum, nema til mikils baga fyrir atvlnnuveglna,
eins og á hinn bóginn serhver missir ar vinnufærum mönnum hlýtur
að verða her mjög tilfinnanlegur ; í þessu tilliti ber þess og ao geta,
að talsverður fjöldi ferst her á hverju ári í sjó, eða á ferðalögum,
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og verbur því serhver missir, sem þar ,-ill bætist, því sárari. En~
fremur ber þess all geta, all ferðirnar til útbollsþinganna, er menn
almennt í öðrum löndum leitast vill ab gjöra sem hægástar fyrir hina
ótbobsskyldu, hljóta all verða mjög svo örðugar og kostnaðarsamar
her á landi; útboðsþíngin hlyti, ef útbobill kæmist á, all ætlun þíngs-
ins all vera eitt í hverri sýslu, og þótt valinn væri til þess hinn
hentugasti staður í mlðbikl sýslunnar, þá verður ei hjá því komizt,
eptir víbáttu sýslnanna, all þeir, sem leingst væri í burtu frá útbobs-
þíngstabnum, ætti þángab frá 5 - 20 mílur ella leingra, ella 1 - 5
dagleíbír, opt yfir heibar og vatnsföll, er þeir yrbi ao fara rfðandí,
og mætti eigi reikna kostnallinn fyrir dag hvern, sem þeir væri lí
lelðlnnl fram og aptur, minna en 1 rdl., auk vinnu og bjargræðis-
missis á bagalegasta árstíma, og gæti menn naumast búizt vill, all
úr þessu yrlli bætt með þvf, ab halda ntboðsþíngtn í hverjum hrepp
ella á fleirum stöllum í sýslunni, þar ell ekki væri all búast vill því,
all læknar landsins, sem hver fyrir sig hefir fleiri sýslur all annast,
gæti komizt yfir, ab fara á útboðsþíngín á þann hátt, auk þess all
jafnvel einstakir hreppar eru á stundum mjög víbáttllmiklir. Ab öbru
leyti er þess, hvað hluttekníngu læknanna í útbollsþíngunum snertir,
ab geta, ab fæb þeirra og víbátta heralla þeirra, sem undir hvern
þeirra eru lögb, hæglega getur orsakab, einkum í sóttarárum, ab út-
boðsþingunum þyrfti all fresta, eptir ab þeir útboðsskyldu væri komnir,
ella all þau vöruðu leingur en annars, og bættist þá þar meb enn
meira á þá óþolandi byrbi og kostnaður, er lögll yrlli á þá útbolls-
skyldu, en sem þó, ef útboM') ætti ab eiga ser stall, ekki gæti verið
spursmál um all endurbæta þeim.

Vegna allra þessara vandkvæða og erfiðleika, er lelba mundi af
byrði þeirri, er her er spursmál um ab leggja á Innbúa þessa lands,
á hverjum þvílík skylda aldrei hefir legið híngað til, og þar eb Þíngill
verður ab álíta þall mjög vafasamt, hvort á hinn bóginn mundi hlotn-
ast landinu verulegur hagur ·af tækifæri því, er hinum ritbobuðu gæfist
til, ab kynna ser önnur lönd og fá áhuga og þekkíngu á sjómennsku
og slglíngum, hefir þíngill ekki getall fundill annað, en ab mjög í-
sjárvert værl, ab leggja á land þetta slíka hluttekningu í útbobi til
hertlotans, sem stúngib er upp á, og hlýtur alþíng því allraþegnsam-
ast ab rába frá, ab slík útbobsskylda til hins konúnglega herflota verði
lögll á island.

Samkvæmt öllu því, sem þannig er taUb, leyfir þíngib ser allra-
þegnsamlegast :
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1. Me'ð 18 atkvæðum gegn 2:
a'ð raða frá, að tekju- og útgjalda-áætlun Íslands verði, samkvæmt
því sem sningið er upp á í allrahæstum rirskurbí yðar hátignar
frá 27. maí þ. á., lögð fyrir alþíng til álita, hvort heldur væri
eitt sinn fyrir öll, eða á tilteknum tímamótum.

2. Meo 16 atkvæðum gegn 4:
að bera þá bæn fram fyrir yðar hátign, að alþíngi mætti allra-
mildilegast verða veitt ályktanda vald, hvað tekju- og útgjalda-
áætlun Íslands snertir, en að úr ríkissjéðl verði greitt til landsins
akveðlb árlegt till ag um tiltekna áratölu, og að frumvarp eða uppá-
stúnga um hið nákvæmara fyrirkomulag á þessu verði lagt fyrir
næsta þíng.

3. Meo 15 atkvæðum gegn 4:
a'ð ráða frá að útboðsskylda til hins konúnglega herflota verðl
lögð á Ítiland a'ð svo komnu.

Reykjavík, 14. d. ágústm. 1857.
allraþegnsamlegast.

Jón Guðmundsson, V. Finsen".
varaforseti.

lJTil konúngs.
Þíngmaour Snæfellínga hefir í þetta skiptl borið upp á alþíngi

uppástúngu nokkra, er lýtur að því, að þfnglð fram beri fyrir yðar
konúnglegu hátign þá þegnsamlegustu bæn, ab skipun fjárgæzlurá'ð-
herrans af 12. aprflm. 1855 verði aptnr kölluð, að þVÍ leyti hún
bannar ao setja minna fe en 100 rdl., tilheyrandi einstökum ómynd-
ngum eða opinberum stiptunum, lÍ vöxtu í jarðabékarsjóðínn.

Eptir að málefni þetta hefir verið íhugað af 3 manna nefnd og
rætt á tveimur aðalfundum, leyfir þfngið ser allraþcgnsamlegast ao
láta í ljósi ;ílit sitt um það á þessa leið.

Alþíngi hlýtur að játa það, ao fyrteo rríðberraskipun eigi, eins
og ástendnr, eingan veginn vel vio her á landi, og fullyrðir, ab hún se
næsta óhagfeIld og fnibrugðín þeirri venju, sem her var á komin með
tilliti til móttöku ómyndugra fjár og opinberra stlptana á leigu í
jarðabdkarsjébínn.

þao var nefnilega með bréf hins fyrveranda rentukammers af
28. septemberm. 1822 eptir ósk landsmanna leyft, að setja á vilxtu
í jurðabökarsjéðínn í hið minnsta 20 rdl. i hvert sinn fyrir hvern 6-
myndugan, eða opinbera stiptan. Seinna var ákve'ðio, ao upphæðin
ei mætti vera undir 25 rdl., og leyfði tilskipun um fjárforráo ómynd-
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ugra af 18. febrúarmán. 1847, 7. grein, sbr. 5. gr., a~ koma þvílíkrl
upphæð á leigu í [arðabdkarsjéðínn fyrir serhvern ómyndugan, ef
einginn vildi taka peníngana á vöxtu móti jarbarveðí, og vottun
hlutaðelganda sýslumanns um, a'O þeir forgefins hefði verið boðntr
upp á manntalsþíngí, fylgdi með, - þessi tilhögun kom ser vel og
var notuð af landsbúum, allt þánga'ð til rá'ðherraskipunin af 12. aprí1m.
1855 gjörM her á þá breytíngu, að ekki mætti taka minni upphæð
á vöxtu í jarðabékarsjöðlnn en 100 rdl., og skyldi þao vera eign eins
ómyndugs e~a,einnar opinberrar stiptunar. . .

Met því nú 'stendursvo á her á landi, 'a'b fæstra óinyndugra
arfar í peníngum nema 100 rdl. eða þar yfir, heldur flestra miklu minna,
og það opt er mikils vert fyrir opinberar stiptanir, sem hafa litlar
tekjur, að koma á vöxtu minni upphæðum, og með því eingar þær
stofnanir, t. a. m. bánki eða sparlsjóðír, eru her til, er geti veitt slíku
fe móttöku á leigu, eins og reynslan hefir sýnt, að einstakir menn
ei hafa vilja'ð taka þessa fjlírmuni ;í vðxtu móti lagaveðí, og þar e~
það er bundið miklum erflðleíka og kostnaði, a~ kaupa rentuberandi
rfkísskuldabréf í Kaupmannahöfn, sem þar að auki eru föst (uop-
sigelige), er fyr greind rábherraskipun, er neitar minni upphæð en
~OOrdl, móttöku á vöxtu í jarbabókarsjóðinn, að þíngsins áliti næsta
óhagkYæm. Hvað bina ómyndugu snertir, þá lei'ðir af þessu, ab fe
þeirra liggur með öllu ar'ðlaust, eins og fjárhaldsmönnunum og yfir-
fjárrá'ðendunum eykst við þetta þúngbær ábyrg~ af geymslu fjárins.
þíngi'ð vogar þar ab auki að fullyrða, a'ð hinir ómyndugu muni, vegna
þess a~ fjárhaldsmennirnir og yfirfjárrá~endurnir ekki geta korníð fe
þeirra á vöxtu, en hljóta a~ sitja inni með það, optsinnis verða fyrir
tjóni, þegar fjárhaldsmennirnir eða yflrfjárraðendurnir, eða bú þeirra
yrN gjaldþrota, sem opt getur að borið. Hætta sú, sem hinum ó-
myndugu er búin af þessu, mundi þar á móti a'ð öllu leyti hverfa,
ef fe þeirra, þegar það nemur 25 rdl. fyrir hvern einn, eða þar yfir,
gæti or'ði'ð veitt móttaka á vöxtu í jaröabékarsjéðínn, og væri þar
með næg tryggíng unnin fyrir varðveislu þessa fjár, og þar e'ð það,
svo og. þær minni upphæðir, sem eptir framanskrifubu væri hagkvæmt
ab geta sett á rentu fyrir opinberar stíptanír, ei nema neinni fjarska-
hárri upphæð í öllu landinu, mundi það ei verða mjög tilfinnanlegt
fyrir ríkissjóNnn, að Svara leigu af því.

Alþíng leyfir ser af þessum astæðum með 20 atkvæðum allra-
þegnsamlegaet að .beiðast af yðar konúnglegu hátign:

að þa~ megi allramildilegast verða leyft framvegis, að veita
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móttöku á leigu í hinn konúnglega jarbabékarsjéð ómynd-
ugra fe og opinberra stiptana, er nemur 25 rdI. og þar yfir.

Reykjavík, 14. d. ágústm. 1857.
Allraþegnsamlegast.

Jón Sigurðsson. Þ. Guðmundsson".
Fundi slítíð,

15. ég. - þrítugasti og fyrsti fundur.
Allir á fundi, nema hinn 6. konúngkjörni þíngmaður og þíng-

maður Norður-Þíngeyíngn, er voru sjlíkir.
þingbók frá eíbasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Margir af hinum háttvirtu þíngmönnum hafa skrifað

mer svolátandi bréf':

Í konúnglegri auglýsfngu til þessa alþingis, 27. maí þ. fl., um
árángur af þegnlegum tillögum alþíngis 1855 segir SYO á 5. bls., ab
komingi hafi ei þótt nauðsyn á, ab gjöra frekari rá~stöfun til þess,
sem alþingi 1855 fór fram á, a~ birta á íslenzku rlkisertCJalögin 31.
júlí 1853, og lagabob 10. febrúar 1854 um ríkismyntina, og er á
sama stað til fært sem astæða fyrir þessari synjun, "a~ það megi
ætla, ab lagaboð þessi se fyrir Jaungu birt á fs lan d i",

En þó a~ svo kunni ab vera, ab einstöku valdsmenn her á
landi hafi leyft ser, ab birta teb lagaboð, eða þínglýsa þeim, á
dan sk a t t1n 9 u, þá verðum vib undírskrífablr þjéðfulltnlar ab álíta,
a~ það stríbi á móti gildandi lögum, t. d. komingsúrskurbi 31. okt.
1831, tilskipun 21. desember s. á., og ab því se þar með hallab á
skýlausan rett landsmanna.

þessu vildum ver leyfa oss ab bi~ja hinn háttvirta alþíngisfor-
seta ab lýsa yfir í heyranda hljóM á þinginu fyrir hinum hæstvirta
kont1ngsfullt1'Úa,einkum í því skyni, ab stjórn konúngs, og valds-
menn hans her á landi tæki þetta til greina, svo landslögunum einn-
ig í þessu tilliti verði hlýtt.

Reykjavík, 13. ágúst 1857.

Á. Einarsson. E. O. Kúld. G. Einarsson. J. Guðmundsaon.
J. HávarðBBon. J. Sigurlssoo. K. ÁrnaBon. St. Jónsson. J.
Samsonsson. G. Brandsson. P. Sigurðsson. H. Kr. Friðriksson.

V. Oddsen. ð. Sívertsen R. M. Ólsen. M. Andresson.
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Eg hlýt fyrir mitt leyti að álíta þetta atri~i í hinni konúnglegu
auglýsingu mjög þýMngarmiki~, einkanlega "egna þess, a~ það kynni
að virðast, sem þar i lægi eins konar boðun um, hverja þýMngu stjórn-
in ætlaði að leggja í auglýsingu lagaboðanna her Ii landi, og í þab,
hvort þau væri auglýst á máli landsmanna eða ekki. Af því mer
nú, eins og hinum háttvirtu þíngmönnum, sem hafa rita~ mer bretio,
þykir miklu skipta, hver þýMng her í væri lög~, þá leyfi eg nUlr
a~ spyrjast fyrir hjá hinum háttvirta konúngsfulltrúa, hvort S"O

muni vera til ætlazt af stjórninni, a~ lög þau, sem hðr eru nefnd,
ætti að vera skuldbindandi eptir þessum þínglestri, sem auglýsingin
talar um, eða hvort þessi þínglestur eða auglýsíng hafi ekki aðra
þfbíng, en a~ láta landsmenn her vita, a~ þessi lög se komin út Í

Danmörku, en se ekki skuldbindandi Cyrir Ísland.
KOnllngsfulltTÚi: Eg skal svara áskorun hins háttvirta forseta

þannig, a~ eg get fyrir hönd stjórnarinnar ekki gefi~ aðra upplýs-
ingu í því málefni, er forsetinn minntist á, en þá, sem hin koming-
lega auglýsing til alþingis inniheldur þar um, svo að það, sem eg
nú segi, ekki er annað, en mín persónuleg meining. Eg held, a~
stjórnarinnar skoðun hafi verið sú, og hún held eg s8 öldúngis rett,
ab þegar búi~ nr a~ senda ríkiserfðalögln híngað til landsins, og
þau voru her Ii landi kunnug orðin, þá hafi þau með þa~ sama yer-
i~ skuldbindandi fyrir Ísland; því það segir sig sjálft, að þess konar
lög, er hafa samþykki allra stórveldanna í nerðuralfunnl, og sem
eru samþykkt af hinu löggeCanda ríkisþingi Danmerkur, verða að
gilda fyrir komíngsríktð allt, og alla þess parta, og þess vegna einn-
ig líka fyrir Ísland, án þess þar til þurfi serstaklega þinglýsíngu
hinnar íslenzku útleggingar laga þessara. Hvað hi~ annað áminnzta
lagaboð um ríkismyntina snertir, þá se eg ekki heldur, að I!erstak-
lega íslenzka útleggingu af því þurfi a~ þinglesa her, því þetta laga-
boð er her á landi þegar geingi~ í gildi, eins og nauðsynlega hlýtur
a~ vera, þar sem Ísland hefir sömu peníngamynt, sem Danmörk.
Anna~ mál he11>iþað verið, he11>iher átt a~ ínnleíða danska bánka-
seðla, því á~ur en þeir he11>i getað or~i~ gjaldgeingir her á landi,
þá hefbi þar um orblð ab þínglesa nýtt lagaboð, Eg skal og geta
þess, a~ á~ur en var Cario a~ leggja Iagaboðin út á íslenzku, voru
tilskipanirnar sendar híngað á dönsku, og innihald þeirra tilkynnt
alþýðu á manntalsþíngum af sýslumönnum, og efa~i her þá einginn
maður um gildi þeirra, þegar þau áttu vi~ (t. d. tilskipunin 3. júní
1796). Eg get ekki heldur fundið, að lagaboðin, sem vitnað er til
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í bréfinu til alþíngisforsetans, sanni það, er nokkrlr þíngmenn hafa
viljað út af þeim leiða. En þar eð eg finn það náttrirlegt, að þjó~-
ina langi til, a~ eiga rfkiserfðalögin á sínu máli, skal eg, ef það er
ósk þingmanna, mæla fram með þv] "ib stjórnina, a~ hún sendi
híngað ríkiserfbalögln út lögð á íslenzku.

Forseti: Eg álykta það af svari hins háttvirta konúngsfulltrúa,
ab stjórnarinnar meiníng kunni að vera, a~ þessi lög se skuldbind-
andi án frekari birtíngar, og án þess þeim se snúið á íslenzku. En
eg hlýt a~ álíta með hinum háttvirtu þíngmönnum, sem ritað hafa
mer bréfið, að þess konar birting geti alls ekki veríð skuldbindandi,
og að það se ástæða fyrir alþíng, a~ halda fast víð þá grundvallar-
reglu, sem lög~ er í tilskipun 21. desbr. 1831, og síðan styrkt lÍ

margan hátt af konúngum og staðfest með hæstaréttardémum. Eg
álít einnig, að þínglð hafi astæbu til, a~ álíta þessi 2 lagaboð svo
merkileg, að, ef þau ætti að vera her gildandi, þyrfti að leggja þau
fyrir alþíng og íslenzka þau, og að þau geti ekki verið skuldbind-
andi með öðru móti. Eg leyfi mer í þingsins nafni, að fram bera
þá ósk og von, að stjórnin haldi fast víð þessa reglu her eptir, bæði
um þessi lagaboð og önnur, svo ab, ef það er ætlun stjórnarinnar,
a~ þau skuli gilda her á landi, þá verði þau 11 vanalegan og fyr-
írskípaðan hátt lögð fyrir alþíng og fslenzkub, á sama hátt og hvert
annað almennt lagaboð, Eg bíð þá heiðruðu þíngmenn, sem vilja
vera mer samdóma í, að fram bera þessa ósk og von, gefa það til
kynna með því, að standa upp. (Stóðu þá allir þíngmenn upp).

Eg álít það mjög heppilegt, að hinn háttvirti konúngs(ulltrúi
viII styrkja þíngsins tillögur í þessu efni, og að hann er samdóma
því í aðalatríbínu,

Eg hefi Ieínglð nefndarálit í kúgildamálinu, en vegna naum-
leika tímans hefi eg ekki se~ til neins, að setja það mál á dagskrána.

þá er og enn eitt mál eptir, og þab er umönnun á sölu al-
þíngístíðlndanna, og skal eg jafnframt geta þess, að eg hefi einga
skýrslu felngið um útsölu tíðindanna frá síðasta þíngi. Nú vil eg
stínga upp á því, að bókasafnsnefndinni se falin á hendur sala t~-
índanna undir umsjón varaforseta.

H. Kr. Friðriksson: Eg skal leyfa mer a~ geta þess, að eg
hefi feíngið landfógetanum nokkuð á annað hundrað rdl., er komið
hafa til mín fyrir seld alþíngístíðindi.

Sí~an let forseti þíngmenn gánga til atkvæða um uppástring-
una, og var hún samþykkt í einu hljóði.
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Forseti : Á~ur en tekið er til umræðu, skal eg geta þess, a~
eg hefi sem forseti alþíngis feínglð bréf frá dbrrn. Árna hreppstjóra
Magnússyni á Ármóti. Bréf þetta er svo látanda :

"Eptir a~ eg og ýmsir aðrir menn höfum af ítrasta megni gjört
oss far um, a~ koma í "eg fyrir það, að almennur niðurskurður,
fyrst á öllu fe, ám og geldfð, Því næst á ám að nokkru leyti, og
geldfð ab öllu leyti, og nú sí'Oast á geldfð a'O öllu leyti, fari fram í
þeim svo kölluðu sýktu sýslum í suðuramtlnu, og það, þó a~ bæði
eg og aðrir búandi menn hafi berlega sýnt í orðl og verki, a~ lækna
má veikína, og þó ao dýralæknar þeir, sem híngað hafa verið haddir
erlendis frá, segi, að veikin se Iæknandl, og hún megi heita hæg,
eptir að eg og aðrtr menn, segi eg, höfum reynt af ítrasta megni,
að koma í veg fyrir slíkan niðurskurð, sem nú var nefndur, og sem
eptir beztu sannfæríngu minni og ýmsra málsmetandi manna er að
einu leyti nu ekki nauðsynlegur fyrir almenna heill manna og velfarn-
an, og ao öðru leytinu horfir til ómetanlegs tjóns fyrir mikinn hluta
lands þessa, ef ekki fyrir landíð allt, þykist eg enn sjá af umræð-
um þeim, er fram fóru á þíngl her í gær og í fyrradag, þann 12.
og 13. þessa mánaðar, ab þorri þíngmanna muni i atkvæðum sínum

hneigjast að hinum hryllilega niðurskurði, og finn eg mer því skylt,
að lýsa því her með yfir í nafni sjálfs mín sem prívatmanns, og

hrepps þess, sem eg hefi verið settur yfir sem hreppstjóri, að ef
slík níðurskurðarraðstöfun verour tekin, og það mestmegnis eptir
tillögum og atkvæðum þeirra manna, sem eru úr þeim byggðarlögum,
er níburskurðurínn alls ekki nær til, þá álít eg kosti mínum og
hreppsbúa minna þúnglega misboðíð, og ætla mer á sínum tíma að
verja öllum þeim meðulum, sem löglega verða á mínu valdi, til að
sporna á móti slíkri röskun á eignarrðttindum mínum og þeirra manna,
er mer eru vi~ hönd.

Staddur í Reykjavík, þann 14. ágústm. 1857.

Árni Magnússon,
hreppstjóri í Hraungerbíshrepp.

Til
hins háttvirta alþíngisforseta ",

Samkvæmt dagskránni kemur þá fjárkláoamálio til ályktarum-
ræðu og atkvæðagreiðslu. Eg hefi láti~ prenta atkvæðaskra í mál-
inu, er eg vona að allir þingmenn hafi við höndina.
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At k v æ ð a s k r a
í málinu um vörn vill Ij.írklabanum.

§ 1.
I. ll. Kr. Frið1'iksson (1. gr.): Til þess all varna og út rýma

fjárklállanum, skal fylgja reglum þeim um niðurskurð og lækn-
íngar á kláðasjúku sauðíé í haust og vetur, sem fyrir eru skip-
allar í lögum þessum.

2. Guðmundur Brandsson : all eptir orðið ,,1857{{ (í 4) verði
bætt í: "eptir all feingin er áreiðanleg vissa fyrir því, all sauð-
re se alveg klaðalaust í norður-, austur- og vesturömtunum",

3. V. Oddsen : all orðin í 1. grein nefndarinnar (4): "mell þeim
takmörkunum, sem her eptir segir", falli burt.

4. Nefndin (1. gr.): Í þeim 4 sýslum, Árnes-, Gnllbríngu- og
Kjósar-, samt Borgarfjarðarsýslum skal almennt farga sauðfénað]
haustill 1857, með þeim takmörkunum, sem her eptir segir.

5. Frumv. (1. gr.): Til þess að út rýma og varna útbreiðslu þess
hættulega og sóttnæma klaðafaraldurs, er nú geisar á Suður-
landi, skal almennur fjárskurour fram fara strax í haust í Ár-
ness-, Gullbringu- og Kjósar-, samt Borgarfjarðar-sýslum.

6. II. Kr. Friðriksson (2. gr.): þall fe, rem reynist kláðasjúkt
all afloknum fjallgaungum í haust, skal þegar allskilill frá ósjúku
fe, og annallhvort skorill eða læknað ao fullu innan næstu vet-
urnótta.

7. Þ. Guðmundsson: all 2. grein nefndarinnar (9) verði þannig
orðuð : "Serhver búandi, sem grasnyt hefir, má setja á vetur
:iYO margar ær, veturgamlar og eldri, all meðtöldum kúgildis-
ám, sem sýslunefndin akvebur, samkvæmt þeim reglum, sem
henni þar um eru gefnar í lögum þessum".

í:I. Jón Sigurðsson: all orbín : "en þó svo ..... 100{( í grein-
inni (9) verði þannig: "Einginn má setja á veikar ær, ella fleiri
en 100", o. s, frv.

9. Nefndin (2. gr.): Serhver búandi, sem grasnyt hefir, má setja
nokkrar ær á vetur, en þó SYO, all einginn má setja á fleiri ær
en 100, all meðtöldum kúgildisám.

10 G. Brandsson: Setja má á næsta vetur öll heilbrigð haustlömb
í Gullbríngu- og Kjósarsýslum.

ll. 6. Sívertsen: Skera skal niður í haust allt geldfé á takmörk-
um suðuramtsins vill norður- og vesturamtíð, ella þar sem fjár-
klaðíun nú er, en um allt mibbik suðurarntslns nuí setja á vet-
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ur ósjúkar úngar geldar kindur, allt a'ð 40, þó með því skil-
yrði, að þær vaktist í búfj:írhögulll allt eins sumar og vetur,
meðan sýkin er ei með öllu upprætt, og hreppanefndir annist
um og líti eptir því á hverjum mánuð! al'l sumrinu, og láti í
hvert sinn sýna ser kindurnar með tölu. Hver nefndarmaður,
sem vanrækir þessa köllun sína, sektist um 1 rd., en þeir fjár-
eigendur, sem sleppa geldfðnu , sektist um hálft vero þeirrar
kindar, sem sleppur á fjall.

12. Nefndin (3. gr.): þar á móti skal skera eða lóga öllum geld-
fenaN og lömbum, hvort sem sjúkt reynist eða heilbrigt; sömu-
leíðís dilkám og geldum ám, sem á afrettum hafa gelnglð, en þó
má setja á vetur hrundhrúta þá, er til ánna þurfa, sem og vet-
urgamlar gimbrar innan þeirrar ærtölu, sem til er tekin í 2. grein.

13. Gudmundur Brandsson: al'l víð greInina se bætt: "þó skal
einginn niðurskurður á heilbrlgðu sau'ðfe fram fara í Gnllbríngu-
og Kjósarsýslum.

14. Gudmundur Brandsson (varauppastúnga}: Þó skal einginn nið-
urskurbur á hellbrigðn saul'lfe fram fara í Grlndavíkur-, Hafna-,
Rosmhvalaness- og Strandar- hreppum innan Gullbríngusýslu,
ne heldur í Akraness-, Skilmanna-, Mela- og Leirár-hreppum í
Borgarfjarðarsýslu,

15. Kolbeinn Árnason (viðaukaatkvæði víð 3. grein (12), sam-
þykkt af nefndinni):
Enn fremur mega þeir bændur, sem hrepps- og sýslunefnd álít-
ur hafa ástæður til að setja á fleiri ær, en hann á, eða fyrir
elli og sjúkleika sakir getur látil'l lifa, setja á vetur nokkur
gimbrarlömb, sem væri kláðafrí, þó með því skílyrðí, a'ð hann
vakti þau með asauð sfnum næsta sumar.

16. Nefndin (4. gr.): Búendurnir í þeim sýslum, sem til eru teknar í
(1.) grein, er þannig skyldast til að farga geldfðnaðí smum í haust,
skulu fá skaðabætur, miðaðar vm framtölu geldfjárins næstlíðið
vor, að frádregnu því ekurðarfð, er menn þurfa al'l leggja frá
til búa sinna; en þal'l metur hver hreppsnefnd.

Bkaðabötum þessum fyrir allar te'ðar sýslur, samtals 9000
rdl., skiptir amtmaðurinn í suðuramtínu niður á hverja sÝ81u,
eptir geldfjárframtalinu í fardögum 1857; sýslunefndirnar aptur
niður á hvern hrepp sýslunnar eptir framtalinu í hreppnum, en
hreppsnefndirnar aptur niður á hvern búanda eptir framtali hans
og nauðsynlegum geldfjárskurN til búsins.
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Ef einhver búandi þykist verða afsklptur við úthlutun skaða-
.' bótanna í samanburði við aðra í hreppnum, lmi hann bera sig

upp undan því við sýslunefndina, síðan vio amtmann, og leggur
hann úrskurð á málið.

þessir 9000 rdl. greiðist fyrir fram sem skyndilán úr ríkis-
,;j6onum, gegn endurgjaldi af hálfu Íslands. Næsta alþíngi á-
kveður, á hvern hátt ao fe þetta skuli endurgjalda.

17. Jún Ilávarðsson (uppástúnga): Ao þeim mönnum, sem verour
gjört ao skyldu ao skera geldíé sitt í haust, fram yfir þá tölu,
sem þeir þurfa ao skera til búa sinna eptir mati sýslunefndanna,
verði borgaðar skaðabætur eptir úrskurði hlutaðeiganda amt-
manns með hliðsjdn af þar að lútandi uppastiingum sýslunefnd-
anna, og greiðast skaðabætur þessar fyrst um sinn úr rfkissjóðn-
um, en verði síðan endurgoldnar og jafnaðar niður á allt land-
ið, eins og alþíngistollurinn.

§ 2.
18. ll. Kr. Friðriksson (3. gr.): Á öllum þeim bæjum, sem fjár-

klábinn gjöroi vart ,'io sig næstliðinn "etur eða vor, og fjárhús
eigi hafa verið rofin í sumar, skal þegar annaðhvort rífa þau ao
öllu, eða að minnsta kosti þakíð af þeim, og hreinsa þau eptir
fyrirmælum reglugjörbar stíptarntmannsins 13. febr. þ. á., og
se hinir gömlu víðir þeirra aptur hafðir í hin nýgjörðu hús, þá
skal fara með þá eins og fyrir er mælt í áminnztri reglugjörð,
Hin nýju fjárhús skulu vera svo haganleg og nimgóð, ao nægi-
leg se fyrir það fe, sem hver búandi ætlar að setja á næsta
vetur, og skal um stærð húsanna einkum fario að fyrirmælum
tilsk. 2. marz 1776.

19. Nefndin (5. gr.}. Á hverju því heimili, þar sem fjársýkin gjörðí
vart víð sig næstlíðinn vetur eða vor, en ekki hafa verið rifin
fjárhúsin í sumar, samkvæmt reglug. stiptamtsins 13. febr. þ.
lÍ., skal öll fjárhús rífa á hausti komanda, og byggja aptur upp
á öðrum stað, háum og þurrlendum. ný fjárhús, nægileg fyrir
ærstofn þann, sem hver búandi má gjöra ráo fyrir að hann megi
á setja samkvæmt þessari tilskipun, og með þeirri stærð og lagi,
sem tilsk. 2. marz 1776 til tekur.

Vioina tir gömlu fjárhúsunum má brúka í hin nýju, ef þeir
em sviðnir áour eður bikaðlr utan.

Hafa skal sðrstaklegt tillit til þess, þegar ákveOin verður ær-
tala sú, er hver má á vetur setja, hve rækilega búandi hefir,
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samkvæmt þessari grein, leyst af hendi rof hinna eldri fjárhúsa

og upphyggíngu hinna nýju.
20. Frumv. (2. gr.): þar sem klaðasýki og niðurskurður hefir átt

ser stað, skal rjúfa öll fjárhús og láta tóptirnar standa opnar
næstkomanda vetur, en hreinsa vandlega víðu alla annaðhvort í
eldi, sjó eða söltu vatni; einnig bræla veggina, samt brenna,
hreinsa eða upp ræta serhvað það, sem nokkur Iíkindí eru til
a~ efni til klabasýkínnar geti dulizt í.

§ 3.
21. H. Kr. Friðriksson (4. gr.): Til að annast um aðskilnað hins

sýkta fjár frá hinu hellbrigða, og niðurskurð þess, rof og end-
urbyggíngu húsanna, o. s. frv., skal nefnd manna sett í hverj-
um hrepp; skulu í henni vera 3, 5, 7 eða 9 menn, allt eptir
stærð hreppanna og öðrum ástæðum, og skulu nefndarmenn kosn-

ir af öllum briendum hreppsins. Fund til þessara kosnfnga á-
kveða hreppstjórar hver Í sinni sveit, og stýra þeim, en eigi má
þá sjálfa kjósa. þessum kosningum skal afloklb, á'bur en fjall-
gaungur og fj;irrettir fara fram í haust. Einginn má skorast
undan slíkri kosníngu án gildra orsaka, sem hreppstjórar með
hinum nefndarmönnum meti. Ef nokkurs nefndarmanns missir

við á einhvern hátt, skal þegar kjósa annan Í hans stað, lí sama
hátt og ;i'bur er sagt.

22. Nefndin: að á eptir orðunum (í 23) "lógun fj,írins(' verði bætt:
"ni~urjöfnun og úthlutun skababétanna",

23. Nefndin (6. gr.): Til þess a'b annast um ásetníngu og lógun
fjárins, rof og endurbyggíng fjárhúsanna, sem og annað fleira,
er her er tekið fram Í 1. - 5. gr., skal hver sýslumaður kveðja
ser til r.íðaneytis og aðstoðar 3 eða 4 hina beztu menn her og
hvar úr sýslu sinni.

Hin sama regla gildir og fyrir lögsagnarumdæmið Reykjavík

og bæjarfógetan þar.
24. Nefndin (7. gr.): Í hverjum hrepp skal velja hreppanefndir, á

þann hátt, að hreppstjórinn kveðjí með ser, eptir stærð hrepps
síns, 2 eða 4 hina beztu hreppsbændur, og se hreppur mjög
stór, svo vatnsföll geti um leingri tíma hindrað samfundi, þá
se hreppsnefndir 2 eða 3, svo til þeirra se kvaddir, ef þarf,

alls 6 menn.
25. Nefndin: að í stað: ,,6. oktöbr." (í 26) komi: ,,20. növbr."
26. Nefndin (9. gr.): Hreppanefndir skulu byrja starfa sinn svo fljótt
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sem verður, og þegar innan 6. ok tób ers, hafa sent sýslumanni skýrslu
um búnabar- og heimilisástand hvers búanda í hreppnum, sam-
kvæmt þeim eyðublöðum, sem þeim til þess verða send, og sem
nefndin út fyllir.

27. Frumu. (3. gr.): Til þess a~ annast um niðurskurð fjárins og
rof húsanna, skal amtmaður kjósa 2 eða 4 menn í hverri sýslu
hlutaðelganda sýsluyfirvaldi til raðaneytls og aðstoðar, en hver
sýslunefnd skal út nefna nokkra menn í hverjum hreppi, til
þess að hafa hið nákvæmara tillit með framkvæmd þess fyrir-
sklpaba, og skulu nefndarmenn láta skera fe~ og rjúfa húsin á
eiganda kostnað, ef þeir öhlýðnaet, en borgun fyrir þenna starfa
takist lögtaki hj,í eigendum, á þann hatt, sem fyrir er mælt í
opnu bréf 2. apríl 1841.

28. Nefndin (8. gr.): Einginn sýslu- eða hreppsnefndarmaður má
skorast undan þeim starfa, án lögmætra forfalla, sem sýslumað-
ur þá metur; og skal þegar kveðja nýjan lllann til nefndar, ef
eins missir víð úr nefndinni.

29. H. Kr. Friðriksson (5. gr.): Auk starfa þess, sem hrepps-
nefndum er ætlaður samkvæmt 4. gr., skulu þær hafa nákvæmt
eptirlit á heyjabyrgðum og ásetníng féðurfðnaðar hreppsbænda,
gæzlu og hírðíngu sauðfjarlns, og leiðbeina mönnum í þessu
með géðum ráðum.

30. H. Kr. Friðriksson (Ii. gr.): t)egar a~ liðnum næstu vetur-
nóttum skulu hreppanefndimar hefja rannsókn um hellbrígðls-
ástand sauðfj.írlns, og skulu þær upp frá því rannsaka allt
sauðfé, hver í sínum hrepp, a() minnsta kosti einu sinni í hverj-
um tveimur mánuðum, þangað til sauðfénaður almennt fer úr
ullu á næstkomanda vori.

31. H. Kr. Friðriksson (7. gr.): Skyldi klaðasýkln gjöra vart víð
sig eptir næstu veturnætur, skal þegar a() greina hinar sjúku
kindur frá hinum heílbrígðu ; en treysti hreppsnefndin eigi eig-
anda til, að halda hinu sýkta fe út af fyrir sig og hírða það
og lækna, er henni frjálst að láta skera sauðkindur þær, er
þannig sýkjast, og se þeim skurði áfram haldið allt fram til
nyars. Ef vart skyldi enn verða sýkinnar eptir þann tíma á
nokkurri sauðkind, skal hana tafarlaust aðskilja frá hinum 6-
sjúku, og hafa YiC hana lækníngatilraunir eptir læknareglum
þeim, sem þegar eru gefnar, eða her eptir verða gefnar um
meðferð sýkinnar ; en það er hverjum í sjálfsvald sett, hvort
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hann heldur vill skera kindur þær, er þannig sýkjast, eða hafa

Ym áminnztar lækníngatilraunir.

§ 4.
32. Nefndin: a~ í sta~ ,,7. desbr, e i eptirfylgjandi grein komi: ,,31.

desbr. "
33. Nefndin (4. gr.): Förgun þess fjár, sem farga ,í, skal hver

maður hafa aflokið fyrir 7. des br. 1857.
34. Frum», (4. gr.): Niðurskurður fjárins byrji a() afloknum fjall-

gaungum, og se honum í sérhverju byggðarlagi lokið fyri!' næstu
jólaföstu. Rjúfa skal hrisln jafnótt og fenu er légað, og á()ur
en frost hindra.

35. K. Árnason: a() eptir or~io,)ær" (í 38) komi: ))og gímbrarlörnb"
(samþykkt af nefndinni).

36. Þ. Guðmundsson': að orðin í eptirfylgjandi grein: ))innan þeirr-
ar tölu, sem til er tekin í 2. grein", falli úr.

37. Nefndin: að í staðinn fyrir ,,6. nóvbr." (í 38) komi: ))6. desbr."
38. Nefndin (10. gr.): Sýslumaour skal undir eins og hann hefir

feingið skýrslur þær frá hreppanefndum, sem getíb er um í 9.
grein, kalla saman sýslunefndína, og skal hún leggja úrskurð ,i
um það, hversu margar ær hver búandi í hverjum hreppi sýsl-
unnar má á vetur setja, innan þeirrar tölu, sem til er tekin í
2. gr. þenna úrskurð skal sýslunefndin senda tafarlaust til
hlutaðeigandi hreppanefnda, svo að þær hafi feingiO úrskurð
sýslunefndarinnar innan 6. nóv.

39. ll. Kr. Friðrik.sson (8. gr.): Hver búandi er skyldur a() segja
hreppsnefnd þegar til, er hann verður var við kláða 11 fe sínu.
En leyni hann kláðanum, skal hann sekjast um 1 -10 rdl. eptir
nuilavöxtnm, er sýslumaður meti.

40. H. Kr. Frið,'iksson (9. gr.): Ef klaðsýki verður svo megn ;í
sanMe einhvers búanda eptir nýár, að hreppsnefndinni eptir ráoi
dýralækna þykir nauðsyn til bera, a~ hann skeri niður sauðfán-
að sinn, annaðhvort allan eða að nokkru leyti, og hefir hann þó
eigi sett meiri fena'ð á, en hreppsnefnd áleit hæfilegt, þá skal
bæta honum skaðann eptir mati hreppsnefndarinnar úr jafnaðar-
sjó()i amtsins.

41. H. Kr. Friðriksson (10. gr.): Nú hefir einhver búandi sett meira
Iðnað á, en hreppsnefnd áleit hæfilegt, eða vanrækt önnur rá'ð
hreppsnefndarinnar, t. a. 111. um byggíngu og rækslusemi fj;í\'-
húsanna og góða hlrbíngu sauðfjárins, og sýkist sauðfénaður
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hans, en hann hefir eigi ástæðu til a~ hirða hann og lækna, þá
skal hreppsnefnd taka sauðfðnað hans og lækna, ef því verður
við kornið, að öllu leyti á hans kostnað, eta skera að öðrum
kosti, og skal honum það að eingu bæta.

·12. II. Kr. Friðriksson (13. gr.): Hreppsnefndirnar skulu hver Í

sínum hrepp gefa hreppstjórum nákvæmar skýrslur um hellbrígð-
isástand fjárins einu sinni á mánuði hverjum, en hreppstjórar
skulu senda skýrslur þessar sýslumönnum, og sýslumenn arut-

mönnum.
§ 5.

43. II. Kr. Friðriksson (14. gr.): Verbi nokkur uppvís að því, ab
hafa af skeytíngarleysi eða asetníngi verið þess valdandi, at
sýkin hafi borizt á annara fe, t. a. m. "Hl samgaungur, skal
hreppsnefndin tafarlaust tilkynna það hreppstjóra og hann apt-
ur sýslumanni, og skal hinn seki sæta fjárútlátum eptir mála-
vöxtum frá 5 - 100 rdl., og geti hann eigi goldíð sektina, skal
hann afplána hana með líkamlegri refsingu.

44. Nefndin: eptir orðin »mál:;kostna~arútláta« (í 45) komi: !)og
skaðabótamlssís ".

45. Nefndin (ll. gr.): Hreppanefndir sjá um, að úrskurðum sýslu-
nefndarinnar verði fullnægt, svo að einginn setji meira á, en þar
er tiltekið, og skulu þær tilkynna þetta öllum hreppsbúum mel)
hreppaseðli rétta boðleíð, að víðlögðum sektum fyrir boðfall.
Óhlýðnist nokkur búandi því, sem þannig er akveðíð, skal hrepps-
nefndin tafarlaust tilkynna það sýslumanni, en hann höfðar op-
inbert lögreglumal móti hinum seka til éhlýðnissekta eptir mala-
vöxtum, og málskostnaðanltlata.

i)li dóma sýslumannsins m.í ei áfrýja; málskostnaðinn má strax
taka lögtaki, en lagabrotssektirnar eptir auttsúrskurði.

4G. fI'efndin (18. gr.): Hver sá, sem al skeytíngarleysi verður vald-
ur a~ þVÍ, að hill sóttnæma kláðafaraldur flytjist í þau héruð,
sem fe almennt er heilbrigt í, skal sæta, auk skaðabóta, fjár-
sektum frá 1 - 15 dala; en verði nokkur sannur al) því, af á-
setníngielia með vilja al) hafa flutt faraldtið inn í hinar ósýktu
sveitir, varbar það frelsist jóni frá 2 - 5 ára.

47. Frumu. (5 gr.): þeir, sem af skeytíngarleysi verða fundnir a~
því, ali flytja hið sóttnæmu klaðafaraldur inn í émeinguð héruð
og byggðarlög, skulu, auk skaðabóta, sæta fesekturn frá 5 - 30
rdI. r. m., og skal þau mál sækja sem opinber lögreglumál.
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Sömu fjársektum skal það og varða, ef nokkur sýnir öhlýðní e~-

ur mótþróa gegn þVÍ, sem skipað er í þessari tilskipun til að
út rýma og varna útbreiðslu klaðafaraldnrsins, Skyldi nokkur
af ásetníngi eða illvilja flytja klaðafnraldrlð inn í ósýktar sveitir,
varðar það frelsistjóní eptir málavöxtum frá 2 - 5 ára.

48. 6. Sívertsen: Eptir orðin "greinilegar skýrslur" (í 49) komi:
"þri~ja skoðan fram fari um sumarmál ; fjór'Cu skoðunarferð, o.
s. frv.

49. Nefndin (12. gr.): Í seinasta lagi innan viku frá þeim sein-
asta niðurskurðarfrestl, sem til er tekinn í 4. gr., skulu hreppa-
nefndirnar hefja rannséknarf'erð um hreppinn. til þess a~ kom-
ast a~ fullri raun um, a~ hver búandi hafi hlýtt úrskurði sýslu-
nefndarinnar, halda rannsókn þessari áfram tafarlaust, svo henni
se lokið, og sýslumanni tilkynnt svo fljótt sem verð má.

Strax eptir miðjan vetur skulu hreppsnefndir aptur fara um
hreppinn, og eiga þær þá enn að nýju að gánga úr skugga um,
a~ hvergi se sett á fram yfir það ákveN~ var, og enn fremur kynna
ser heilbrígðisastand og hírbíngu fjrírins, hvort lækníngatilraunir

hafa verið vi~ ha fba r, og hver árángur af þeim hefir orðlð, og
gefi sýslunefndinni hið fyrsta þar um greinilegar skýrslur. þri~ju
skoðunarferð skulu hreppsnefndir gjöra um jónsmessnleyti~, eða
svo fljótt sem ærfð almennt fer úr ullu, og gefa sýslunefndinni þá
greinilega skýrslu um heilbrlgðísastand fjárins og fl., er þar a~

lýtur, eins og fyr segir í þessari gr.
50. Nefndin (13. gr.): Sýslunefndirnar skulu hafa vakandi auga á

öllu þVÍ, sem að þVÍ lýtur, a~ lögum þessum verði tiIhlýNlega
hlýtt og fram fylgt, leiðbeina hreppsnefndunum í öllu, er þurfa
þykir, og vera þeim til raðaneytís, hve nær sem þær leita þess.

51. Nefndin (14. gr.): Undir eins og sýslunefndirnar hafa úrskurð-

að um ásetníngu fj,irins í hverjum hreppi, samkvæmt 10. gr.,
skal sýslumaður senda amtmanni greinilega skýrsin þar yfir,
svo skal og sýslunefndin senda amtmanni skýrslu um afdrifin
af míðsvetrar- og vor-skoðun hreppanefndanna. jafnsnart sem
hver SIÍ skoðun um sig er afgeingin, og gjöra athugasemdir og
upp:ístúngur um það, sem henni, samkvæmt skýrslum hreppa-
nefndanna, virðist þörf ii, einkum með tilliti til Iækníngatilrauna,
mebalarítvegunar, o, fl.

52. Nefndin (15. gr.): Sýsluma'bnr skal, þegar vafasamt þykir, leita
úrskurðar amtmanns um það, hvort nuíl skuli höltia, hvort heldur
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er gegn einstökum búanda eður hreppsnefndarmönnum, fyrir ó-
hlýðní, rnétþnia, eður önnur afbrot mót þessum lögum.

53. H. Kr. Friðriksson (11. gr.): Al') næstkomanda vori má eing-
inn búandi reka fe sitt til afrétta, nema hreppsnefndin ú'ður hafi
skobað það, og lýst því yfir, að það alls eingan kláðavott hefði,
ne heldur hefði haft hinn síðasta mánuð, á'ður en það er rekið,

54; Nefndin (16. gr.): Einginn maður í þeim sýslum, sem til eru
teknar í 1. gr., má a'ð sumri komanda reka neitt lamb eba

nokkra sauðkind á fjöll, heldur skal hann halda þeim í búfjár-
högum.

55. H. Kr. F1'iðriksson (12. gr.): Reki nokkur búandi fe sitt til
afréttar, er hreppsnefnd eigi hefir skoðað ú'ður og áliti'ð ao öllu
heilbrigt (:'ljá 11. gr.), skal hann sektast um 5 rdI. - SO rdl.,

eptir málavöxtum.

56. 6. Sivertsen : að bætt verði við greinina (57): "þó má kaupa
skurðarfé" (samþykkt af nefndinni).

57. Nefndin (17. gr.): A'ð vori eða sumri komanda má einginn i
fjársjúkum héruðum fá ab, ne flytja þánga'ð neina sauðkínd úr
hinum ósýktu héruðum.

58. Nefndin (19. gr.): Hver sá maður í hinum ósýktll hðruðum,
sem annaðhvort af skeytíngarleysi eða af ásetníngi verbur upp-
vís að því, að hafa leynt klabanum á fe því, er hann hefir
undir höndum, skal sæta fj ársektum fr.i 5 - 30 dala.

59. Nefndin (21. gr.): Skyldi hins s6ttnæma kláðafaraldurs verða
vart á einstökum bæ í hinum sýslunurn, þií skal tafarlaust. drepa
niður hinar klaöugu kindur, halda þar öllu fe í straungu varð-
haldi og nákvæmri gæzlu, og verja því samgaungur vi'ð annara
fe; komi þá í ljós kláM á fleirum kindum, a'ð 4 - 6 vikum
liðnum, skal allt fe á því heimili niður skera, en bæta þá eig-
anda skaðann af opinberum sjöðl, ef hann reynist évaldur að,
ne sannur a'ð skeytíngarleysi.

60. Nefndin (22. gr.): En verðí vart hins skaðvæna fjárklá'ða her
og hvar í einhverjum hreppum þessara sýslna (sbr. 20. gr.), og
á fleiri helmilum í senn, þá skal í hverjum hrepp fram fara
almennur niðurskurður, eða förgun fjárins, með þeim takmörk-
unum og á þann hátt, sem segir í 1. -17. gr., ef sýslnnefndin
kýs heldur þann kost, en algjörlegan niðurskurð. þó skal
jafnan, ef kostur er á, leita her UIlI úrskurðar amtmanns. Ef eigi
er, þegar svo stendur á, afraðlun algjörour almennur niðurskurður,
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skal stránga vöktun á því hafa, að það fe, sem lifir, nái ei
samgaungum víð heilbrigt fe.

61. Nefndin (23. gr.): Verðí sú raun lí að hausti komanda, a'ð fjár-
klál'lasýkin ekki se almennt upp rætt í sýslum þeim, sem til eru
teknar í 1. gr., eða öðrum þeim héruðum suðuramtslns, þar sem

sýkin þá hefir almennt gjört vart við sig, skal almennur niður-
skurður fram fara, og honum lokið fyrir jólaföstu, þó með því
skilyrði, a~ sýkin hafi þá ekki út breibzt um fleiri héruð eða
víðsvegar í norður-, austur- og vesturarntínu.

Hin sama regla skal gilda í öllum héruðum í téðum ömtum,
þar sem kláðasýkin hefir útbrelðzt (áþekkt því, sem níðgert er
í 21. gr.), en ekki verið upprætt.
Í hverju því héraðl, sem almennur niðurskurður verður a~

hausti, samkvæmt akvörðunum í þessari gr., skal öll fj,írhús
rífa, og byggja þau aptur upp að vori (1859) á öðrum stab.

61. b, Jún Guðmundsson: að eptir orðin ,,1-17. gr. her afl
framan" verði sett: "eptir nákvæmari raðstðfun yfirvaldslns"
(samþykkt af nefndinni).

62. Nefndin (24. gr.): Ef sýkin þar í móti er upprætt a~ hausti
(1858) í öllum sýslum suðuramtsíns nema Skaptafellssýslunum,
þá eru öll hin herul'l amtsins laus yi'ð þær lagaskyldur, sem til

teknar eru í 23. gr. En reynist sýkin út breidd í annari hvorri
þeirri sýslu eða b.íðum, þá skal þar fyrir híð næsta ár fara að
öllu eptir þeim reglum, sem segir í 1.-17. gr. her að framan.
Verði fj,írkláMnn ekki upprættur í annari hvorri þeirri sýslu
haustið 1859, skal þar fram fara almennur niðurskurður eptir
21. gr.

63. Nefndin (25. gr.): Ef nokkurt fe rir ósýktum héruðum kemur
inn í hin sýktu héruð, skal því þar lóga, og alls ei á "etur setja.

64. St. Jónsson (viðaukaatkvæðl, samþykkt af nefndinni): En ef
nokkur kind úr hinum sýktu héruðum kemur inn í hin ósýktu,

þá skal hún dræp og rettlaus falla.
§ 6.

65. E. Ó. Kúld: al'l í sta~ orðanna: "vori'ð 1859« (í 67) verðl
sett: ,)Iausti'ð 1859«.

66. St. Jónsson og Ó. Sívertsen: að fyrir orðln : "helmíng þeirrar
ærtöln" (í 67) verði sett: "þriðjúng þeirrar ærtölu".

67. Nefndin (26. gr.): Skyldi SYO fara, a~ almennur niðurskurður
yrði a~ eiga ser stað á Suðurlandi samkvæmt 23. gr., skal ser-
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hver fjáreigandi maður í þeim sýslum og byggðarlögum, hval'
almennur niðurskurður eða með þeim takmörkunum, sem segir
í 21. gr., ekki hefir átt ser stað, skyldur til, eptir tiltölu til
fjáreignar sinnar, vorlð 1859 a~ selja svo mikið af ám með
lömbum a~ vorlagi, að hver búandi í þeim sýslum, hvar al-
gjörður niðurskurður hefir fram farið, geti feinglð helming þeirr-
ar ærtölu, sem hann 1856 hefir talið fram til landbriskapar-
töflunnar, og skulu yfirvöldin annast um útbýtíngu fj;irins eptir
þessu hlutfalli.

68. Frumv. (6. gr.): Serlwer fjáreigandi maður í þeim sýslum og
byggðarlögum, hvar almennur níðurskurður fjárins vegna fjár-
sýkinnar ekki hefir att ser stað, skal skyldur til, eptir tiltölu
fjáreignar sinnar, a~ selja svo mikið af ám með lömbum að
vorlagi, að hver búandi í þeim sýslum, er klaðafaraldrið hefir
geingio yfir, geti felngíð helmíng þeirrar ærtölu, sem hann næst-
undanganganda ár (1856) hefir talið fram til landbúskapartöfl-
unnar, og skulu yfirvöld annast um útbýtíngu fjárins eptir þessu
hlutfalli.

§ 7.
69. Nefndin (27. gr.): Ærnar skulu látnar af hendi í fullgildu

standi, og borgist eptir verolagsskrá þeirri, er ræður frá miðju
maíménaðar 1859 til jafnleingdar 1860 í þeim sýslum, hvaðan
ærnar eru.

70. Frumu. (7. gr.): Ærnar skulu látnar af hendi í fullgildu
standi, og borgist eptir verolagsskrá þeirri, er ræður fr:í miðju
maímanaðar 1858 til jafnleingdar 1859 í þeim sýslum, hvaðan
ærnar eru.

§ 8.
71. Nefndin (28. gr.): Amtmenn ákveðl eptir landbúskapartöflunni

úr hverju amtl, hvað margt re hverri sýslu ber að selja, en
sýslunefnd í hverri sýslu, hvað margt kemur á hvern hrepp,
og hreppsnefnd í hverjum hrepp, hvað hverjum fjárelganda ber
skylda til a~ selja. Skal það með mlðsvetrarpóstum tilkynnt
stiptamtmannl, hvað margt fe fáist í hverju byggbarlagi fyrir
sig, svo hann geti til tekið, livert hver sveit eigi að leita fjár-
kaupanna. 'Ef það viroist óvinnanda, að reka fe úr hinum fjar-
lægustu sýslum til Suðurlands, skulu þær nálægari sýslur leggja
því fleiri ær til, en se aptur það, sem þær láta í te frum yfir
reHa tiltölu, endurgoldið fní þeim fjarlægari sýslum. Kostnað-
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urinn til þessa fjárflutníngs greiðist úr hlutaðelganda amts jafn-
aðarsjóði.

72. Frum». (8 gr.): Amtmenn ákveði eptir landbúskapartöflunni
úr hverju amtí, hvað margt fe hverri sýslu ber a~ selja, en
sýslumaður í hverri sýslu, hvað margt kemur á hvern hrepp,
og hreppstjóri í hverjum hrepp, hvað hverjum íjnreiganda ber
skylda til að selja. Skal það með rniðsvetrarpéstum tilkynnt
stíptamtmanní, hvað margt fe fáist í hverju byggðarlagi fyrir
sig, svo hann geti til tekið, hvert hver sveit eigi a~ leita fj,ir-
kaupanna. Ef það vírðist óvínnanda, að reka fe úr hinum fjar-
lægustu sýslum til Suðurlands, skulu þær nálægari sýslur leggja
því fleiri ær til, en se aptur það, sem þær hita í te fram yfir
rétta tiltölu, endurgoldið frá þeim fjarlægari sýslum. Kostnað-
urinn til þessa fjárflutníngs greiðíst úr hlutaðelganda amts jafn-
aðarsjéðí.

§ 9.
73. Nefndin (29. gr.): Til fjárkaupa komi Sunnlendíngar um jóns-

messuleyti 1859, og skal hreppstjóri í hverjum hrepp með helztu
mönnum hreppsins vera þeim hjálplegur í því, að ná saman
hinu lofa'ba fe.

74. Frumu. (9. gr.): Til fjárkaupa komi Sunnlendíngar um jóns-
messuleyti næsta ár, og skal hreppstjóri í hverjum hrepp með
helztu mönnum hreppsins vera þeim hjálplegur í því, að ná
saman hinu lofaða fe.

§ 10.
75. Frumv. (10. gr.): A~ afloknum fjárskur~i í þeim meínguðu

sýslum skal stlptamtmaður og amtmenn hver fyrir sig, með til-
styrk sýslumanna og annara merkra manna, alúðlega gángast
fyrir því, að safna gjöfum til hjálpar hinum nauðstöddu, er hlotíð
hafa tjón af klaðafaraldrínu,

§ 11.
76. Ó. Sívertsen: a~ víð enda greinarinnar (77) se bætt: "Nefndir

þessar líti einnig eptir heyjaasetníngt".
77. Nefndin (20. gr.): Í öllum öðrum sýslum landsins en þeim,

sem til eru teknar í 1. gr., skal hlutaðeígandí amtmaður nú
þegar í haust hlutast til a~ settar verði nefndir í hverri sýslu
og hverjum hreppi, á þann hátt, sem fyrir er sagt í 6. og 7.
grein.

78. Erum». (11. gr.): Í öllum þeim sýslum landsins, hvar almenn-
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ur niðurskurður fj:írins vegna fjársýkinnar ekki hefir átt ser stað,
skal hlutaðeigandi amtmaður kjósa 5 manna nefnd næstkomanda
vetur, og svo leingi þurfa þykir, til þess að vaka yfir heilbrígðls-
ástandl fjárins, góðri fjárhirðíngu og skynsamlegum ásetníngi.
Skal amtmaður gefa hverri nefnd erindisbréf eptir því sem til
hagar í hverri sýslu.

§ 12.
79. Frum». (12. gr.): Skyldi mót von hi~ sóttnæma kl.íðafaraldur

dreifa ser til þeirra sýslna, sem nú eru ómeingaðar, skal, strax
sem verður vart vlð það á einstöku bæjum, halda salllllll öllu
fe í straungu varðhaldi, svo það alls eingar samgauugur geti
haft við annað fe, og skera það niður án allrar undantelmíngar
eptir yfirvalds tilhlutun móti því, að tjóni~ verðl bætt, sumpart
með niðurjöfnun á amtsbtia, sumpart með gjöfum.

80. H. Kr. Friðrilrsson (15. gr.): Hreppsnefndir geta feingi~ þókn-
un fyrir starfa sinn úr jafnaðarsjóðum amtanna; skal hrepp-
stjóri stínga upp á því, hversu mikla þóknun nefndin í hans
hrepp skuli fá eptir ástæ~um, og senda sýslumanni, en sýslu-
maður sendir uppástúngurnar með áliti sínu amtmanni til úr-
skúrbar.

81. H. Kr. Friðriksson (16. gr.): Hreppstjórar skulu hafa vskanda
auga á, að hreppsnefndirnar gæti skyldu sinnar, eptir því, sem
fyrir er mælt í lögum þessum; þyki einhver hreppsnefnd, eða
einhver nefndarmaður, skeytíngarlaus í þessu efni, skulu hrepp-
stjórar tafarlaust skýra sýslumanni frá, er þá ásamt 2 valin-
kunnum mönnum, er bann þar til kýs, rannsakar máli~ og á-
kveður sektir eptir málavöxtum frá 5 -30 rdI.

82. H. Kr. Friðriksson (17. gr.): Sýslumenn skulu og hafa vak-
anda auga á, a~ öllum ákvörðunum lagaboðs þessa se nákvæm-
lega hlýtt og framfylgt, og leiðbeina hreppsnefndum, og styrkja
þær í öllu því, sem þeim með lögum þessum er á herðar lagt.

83. H. Kr. Friðriksson (18. gr.): Stíptamtmaður skal sj:. um, að
prentaður verði, svo fljótt sem orðið getur, greinilegur leiðar-
vísir til að þekkja klaðann, öll einkenni hans og alla læknínga-
meðferð á honum, og enn fremur skal í lelbarvísí þessum skýrt

frá, hvernig með fena~ skuli fara, til a~ verja hann kláða, og
skal senda leíðarvísi þenna öllum hreppsnefndum, sem um er
geti'b í 4. gr.

84. H. Kr. Friðriksson (19. gr.): a~ greinin (85) verði þannig orð-
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uð: "Allar sektir, er ákveðnar eru í lögum þessum, skulu falla
í sveitarsjóð".

85. Nefndin (30. gr): Allar sektir eptir þessum lögum gánga í
sveitarsjóð.

86. G. Einarsson (varaupp.istúnga): Svo framarlega sem ákveðlð
verður eða leyft, að geldfénaður megi lifa næstkomandi sumur
í þeim sýslum, sem fjárkláðasýkin nú geisar yfir, og viðhaldist
veikin í þeim, en vestur- og norðurumdæmin reynist frí við te'ða
veiki, þá skuli suðurumdæmið vera öll þau sumur skuldbundið
til, að halda verði á sinn kostnað með Hvíta í Borgarflrðí og
í jökla fram, og í jökulskörðum öllum, þar sem þörf gjörist,
til að varna fj<Írsamgaungulll öllum milli suður- og vestur- og
norðurumdæmlsíns. þessir varðmenn skulu vera leigðir úr vest-
ur- og norðurumdærnlnu, og standa undir stjórn og umsjón yfir-
"aldanna þar.

87. Að greinaskipun frumvarpsins megi breytast.
88. Frumvarpið allt í heild sinni.
89. V. Finsen og 6. Sívertsen (viðaukaatkvæðí): Að þíngíð biðji

stjórnina, ef hún ekki skyldi samþykkja í því verulega uppá-
stúngu alþíngis í þessu máli, eða fjllrfaraldrið skyldi út breið-
ast víðar um landið, en nú er fyrir að sjá, eM krfngumstæð-
urnar að öðru leyti skyldu vera svo, að nauðsyn væri á frekari
ráðstöfunum, en þeim, sem af alþíngi verða nú samþykktar, að
hún þá boM alþíngi, eins og það er saman sett eptir kosníngar-
reglunum í tilskipun 8. marz 1843, á aukafund næsta ár (1858),
til að ræða þær ráðstafanir, er þyrlti til útrýmunar kláðafar-
aldurs ins eða varna gegn því.

90. V. Finsen og 6. Sívertsen (varaatkvæði, ef uppástúngur nefnd-
arinnar verða ekki samþykktar): Að þíngið biðji stjórnina a~
boða alþíngí, eins og það er saman sett eptir kosníngarreglun-
um í tilskipun 8. marz 1843, á aðalfund næsta ár (1858), til
að ræða þær ráðstafanir, er þyrfti til útrýmunar klaðafarald-
ursins eða varna gegn því.

Niðurlagsatrlðí nefndarálitsins.
91. Að dýralæknar þeir, sem komnir eru híngað til landsins, verði

látnir dvelja her að minnsta kosti til næsta sumars, og halda
störfum sínum áfram undir umsjón og ráðstöfun stíptamtmanns-
ins, samkvæmt tillögum þeirra sýslna-og hreppsnefnda, er settar
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verða í hinum fjársjúku héruðum, og að þeir einnig fari víðar,
og jafnvel inn í norður-og vesturamtíb, ef þurfa þykir.

92. A~ kostnaður sa, sem leiðir af híngal'Jferll og hérveru dýralækn-
anna, greiðíst af upphæð þeirri, sem mco ríkistekjulögunum er
veitt til dfyrírsjaanlegra lítgjalda handa Íslandi, ella ef þessari
upphæð skyldi vera öðruvísi rábstafað fyrir þetta ár, þá fyrir-

fram af ríklssjéðnum móti endurgjaldi af sömu upphæð næsta ár.
93. M þíngi~ veiti þeim ákvörðunum, sem það samþykkir í þessu

máli, til að varna útbreiðslu fjárklaðans, lagagildi til bniða-
byrgða (tekið aptur af nefndinni).

94. A~ þíngi~ allraþegnsamlegast leiti hans hátignar konúngsins
allrahæsta samþykkis til þess, að teúar ákvarðanir (ákvarðanlr
þær, sem það hefir samþykkt í þessu máli) fái fullkornið laga-
gildi.

95. Jón Guðmundsson (samþykkt af nefndinni): Aú konúngur verði
þegnsamlagast beðinn, að flýtt yrbl fyrir hans allrahæstu stað-
festíngu :í þessum uppástringum þingsins, svo sem fremst má
verða, annaðhvort með beinum skípaferbum, sem fyrst falla frá
Kaupmannahöfn hingað, eður með því all láta péstskiplð leggja
fyr af stað þaðan, en vant er.

96. Hvort alþíngi vill bera atriði þessi undir samþykki konúngs í
álitsskjali.

Framsögumaður : Eg verð að játa, að það er svo stutt síð-
an eg hefi feíngíð atkvæðaskrá þessa, all eg hefi naumast haft

tíma til, aú yfir fara hana svo, að eg geti nú þegar talað um öll
hin einstöku atriði hennar. Eg se her á atkvæðaskránni nr. 1 og
víðar uppástringur hins heiðraða varaþíngmanns Reykjavíkur; eg
veit nú reyndar ekki, hvort þetta er alveg formlegt eða ekki, með
því þær voru hvorki bornar npp sem breytíngaratkvæbí vlð frum-
varp amtmannanna ne viú nefndarálltið ; en þar e~ mer er ekki um
að verja mál þetta með neinu kappi, þá skal eg ekki fást um þetta,
heldur skal eg gefa atkvæði með þeim, svo leingi sem uppástringur
hans geta staðizt með sannfæríngu minni, og því skal eg ekki tala
um þær frekar. Um breytíngaratkvæðl hins heiðraða þíngmanns
Gullbríngusýslu undir Wluliú 2 skal eg ekki tala, fyr en eg heyri,
hvernig hann hefir hugsað ser, að þessi vissa gæti feingizt. Vi~víkj-
andi 3. tölulið, þá skil eg ekki, hvernig hinn helöraðí þingmaður
Norður-Múlasýslu hefir hugsað ser breytíngaratkvæðí sitt, nema ef
hann vill alveg fara eptir frumvarpi amtmannanna um almennan
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niðurskurð, og þá verður hann að bæta meiru við, og ser í lagi því,
a't>uppástúngur nefndarinnar verði þá að falla burt, að því leyti sem
þær ekki geta samrýmzt almennum niðurskurðí. Um tölulið 7. hefir
verið talað vi~ undirbdnfngsumræðu þessa máls, og let eg þá í ljósi
þá meiníngu mína, að eg hefðl aldrei verlð fjarlægur, að ærtalan
væri óáhe't>in, þó eg sjái margt á móti því, a't>svo se; en þar eð
nefndin hefir fallizt á víðaukaatkvæðið undir 15. tölullð, þ:í verður
7. töluliður óþarfur. Vi't>víkjandi !I. tölulið, þá er það bæðí æski-
legast og líklegast, að einginn setji á nema heilbrigbar ær, en með
því nefndin vill við hafa lækníngar, þ:í getur hún ekki verið á móti
því, a'b reynt se a~ lækna ærnar. Vlðvíkjandí 10. tölulið, þá hefir
nefndin miðlað svo málum, að hún hefir fallizt :í tölullð 15., a't>nú
má setja gimbrar á vetur, en ekki geldínga, því nefndin varð að
álíta, að ómögulegt væri, að halda geldíngunum heima á sumrin,
svo eigandanum yrði nokkuð veruleg not að þeim að haustinu, og
þetta er ein ástæ~an fyrir mig, að samþykkja ekki ll. etaflið, því
það er áliti't> ómögulegt, að vakta fe'ð og verða að paraka það svo
heima við, að það verði í fullum holdum; því gat nefndin ekki fall-
izt á þessi brcytfngaratkvæði, þó hún víðurkenndi mannúðleik hinna
heiðruðu uppástúngumanna í því, a't>reyna til að miðla málum. Um
uppástúngu nefndarinnar undir tölulíð 16 skal eg. geyma mer að
tala, þánga't> til síðar, 17. tölulíð gat nefndin ekki aðhyllzt vegna
þess, að þar er fari't> fram á, a't>taka öákveðnar skaðabætur úr rík-
íssjöð, en þetta áleit nefndin ófært að gjöra. Eg skal geta þess her,
að hinn heiðraði varaþingmaður Reykjavíkur hefir dálíti~ breytt upp-
ástúngum sínum, en þó hefi eg hvergi fundið neina verulega breyt-
ingu, nema vlð 30. tölnlíð ; þar eru 2 mánuðir settir fyrir einn
mánuð á't>ur, og er það veruleg breytíng. Eg skal ekki tala meir
a't>sinni um breytíngaratkvæN þau, sem fram eru komin, því eg álít
það ekki vert, fyr en eg heyri astæður uppastúngumanna.

Forseti: Víðvíkjandí hinni formlegu spurningu, þá verð eg að
álíta það rett, ab taka uppástúngur hins heíðraða varaþíngmanns
Reykjavíkur sem breytfngaratkvæðí vi't> frumvarp amtmanna, öld-
úngis eins og uppástúngur nefndarinnar um það, því þraðurínn er
hinn sami, þó ab uppástúngurnar fari í nokkuð aðra stefnu; en hvað
víðvíkur tölulíð 30., þá get eg ekki se't>annað, en a't> uppastringu-
manni hafi verið heimilt, að breyta' uppástúngum sínum í smaatríb-
um á undan ályktarumræbu, þótt uppástúngurnar væri áður prent-
aðar, enda var það og anðvltað, a~ hann hefði getað iboríð þessa
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breytíngu upp sem breytíngaratkvæbí Ym uppástúngur sínar, en mer
þótti óþarfi að heimta þetta, eða a~ kljúfa þetta atrlðl meira, eptir
þeim reglum, sem her hefir verið vani að fylgja.

Kom'lngsfulltrúi: Meðan þær laungu uadírbúníngsumræður um
þetta mál fóru her fram á þínginu, tók eg, eins og menn vita, ekki
til máls; og var það ser í lagi af þeirri orsök, að eg vildi, að mál-
i~ skyldi fram koma til ályktarumræðu þannig lagað og í þeim bún-
íngi, er þíngíð sjálft vildi gefa því, :in þess eg hefði nokkur áhrif
á það. En af því a~ eg hefi með undirskrifað það frumvarp: sem
lagt hefir verlð til grundvallar fyrir meðferð málsins her á þínginu,
þá verð eg nú að fara um það nokkrum orðum, .

Þegar mál þetta kom til umræðu á amtmannafundinum, voru
það ser í lagi 2 aðalatriði, sem tekin voru til yfirvegunar. Hið
fyrra atriði var, að stínga upp á þeim fli~stöfunum, er uægar væri
til þess, að híndra titbreíðslu fjárklá~ans frá hinum sy'ktu til hinna
IÍsýktu héraða, því öll landsins velferð mátti :iIítast vera undir því
komin, að tryggjandi r:i~,st.afanir í þessu tilliti yrði fundnar, og þeim
með hyggindum og dyggilega framfylgt. Hið annað atriðið var, að
út rýma fjársýkinni úr þeim héruðum, hvar hún hafði tekið ser ból-
festu, og koma þar upp aptur heilbrlgðum fjárstofni. Frumvarp
okkar nmtmanna fyrir norðan og vestan fór, eins og menn vita, því
á flot, að algjörður niðurskurður fjárins skyldi eiga ser stað í þeim
sýktu héruðum. Þa~ duldist ekki fyrir okkur, að þetta voru stór-
kostleg, og eg vil segja hörmuleg rirræðí ; en víð sáum ekkert ann-
a~ fullkomlega tryggjanda meðal til þess, að frelsa landið frá þessum
hættulega vogestí. Fjárklá~asýkin er, eins og hún hefir sýnt sig
her á Suðurlandi, mjög næm, og það eptir allra víburkenníngu ; og
þess ,'egna hafa menn í hinum ömtunum orN~ að undirkasta sig
hinni þúngu byrði, að setja verði og halda þeim í allt sumar á
takmörkunum milli hinna sýktu og ósýktu héraða, eður með öðrum
orðum á takmörkunum milli Suðurlandains á einn bóginn, og Norður-
og Vestur-landsins á hinn, því annars mundi sýkin stöðvunarlaust
hafa útbreitt sig strax á þessu sumri um mikinn hluta Vestur- og
Norðurlandsíns víð samgaungur fjárins frá öllum þessum 3 lands-
íjérðúngum á fjöllum uppi. En nú sjá það allir, að það er öbærí-
legur kostnaður fyrir Vestur- og Norðurland, að kosta þessa verði í
fleiri sumur, og því sýndist okkur ekkert annað tryggjanda rá~ til
þess, að hindra útbreíðslu fjársýkinnar til hinna amtanna, en algjörð-
an niðurskurð þess geldfjár, er á sumrum geingur á fjöllum uppi.
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Þegar "i~ á hinn bóginn litum á, hversu a~ sýkin í rúman árstíma
hafðí breiðst ót um 3 sýslur suðurarntsíns, nl. Borgarfjarðar-, Gull-
bríngu- og Árnessýslur, og hvað lítinn, jii, næstum því eingan á-
rángur lækníngatilraunir þær, er gjörbar hafa verið, hafa haft, og hvað
lítinn krapt, já, næstum elngan krapt, þær hafa haft til a~ út rýma
fjársýkinni rir þeim sýktu héruðum, þá sáum vi~ ekkert annað tryggj-
anda meðal til að út rýma sýkinni í þeim sýktu héruðum, og koma
þar upp aptur heílbrlgðum fj:írstofni, en almennan niðurskurð hins
sjúka fjár. Okkar frumvarp miðar því ekki elnríngís til, að vernda
þau heilbrígðu héruð fyrir ritbreiðelu fjárklá~ans þlínga~, heldur einn-
ig til að frelsa innbóa hinna sýktu héraða frá hinum lángvinnu þján-
ingum, sem lelða af því, að ala þar sýkina i fleiri ár, Iln þess að
geta út rýmt henni, eða korníð þar upp nýjum heílbrlgðnrn fjárstofni.
Þa~ er nó a~ sönnu stórkostleg 6lukka, a~ sýkin er orðin svo mjög
útbreidd í þeim umgetnu 3 sýslum, en hitt sjá þó allir, a~ það er
Iangtum stærri eyðlleggíug, eymd og ólukka, sem af því flýtur, ef
sýkin náir að út breiðast um land allt; því hvaðan á þá ab fá heil-
brigðan fjárstofn ? þetta voru mí aðalástæður okkar til a~ semja
frumvarpið, eins og víð gjört höfum, og það var, eins og þá á stóð, mín
innileg sannfæríng, að klá~asýkinni aldrei mundi verða út rutt með
lækníngum einum her í landi, og því híkaði eg ekki víð, að taka þátt í
nefndu frumvarpi; en það var líka með fram tiIgángur minn, a~ geta
korníð þessu málefni í rettu formi inn á þfngib, svo að það yrðí þar
fyrir tekið til lögskipaðrar meðferðar án leingri undandráttar.

En þó þessi hafi nú verið skoðun mín á málinu, og se það a~
nokkru leyti enn, og þó eg viti, að mjög margir menn, bæði innan
þings og utan, bæðí frá þeim sy'ktu og ÓSýktll hðruðum se á sama
máli, og Ym amtmennirnir, vil eg þó nó falla frá frumvarpinu, a~
svo miklu leyti það ætlast til algjörðs niðurskurðar, og fallast á
nefndarálítlb, er mer virðist hafa þrætt hinn rétta meðalveg. Þa~
inniheldur eptir mínu áliti tryggjandi raðstafanir móti ritbreiðelu sýk-
innar til hinna ósýktu héraða, ef vel er á haldíð, bæði frá innbú-
anna og yfirvaldanna hálfu, og á hinn bóginn hlynnir það svo mik-
i~ að velfarnan manna i þeim sýktu héruðum, sem mögulegt er, og
staðíst getur með skyldu þingsins, að "erja hin ósýktu heru~ lands-
ins. Nefndinni hefir af nokkrum mönnum her á þínginu verlð harð-
lega álasa~ fyrir meðferð hennar á málinu, en eg ætla, að ekkert
mál hafi verlð betur og hyggilegar meðhöndlað af nokkurri nefnd
her á þíngi, en þetta er; og eg get því eigi annað en vottað bæði
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nefndarmönnum yfir höfuð, og ser í lagi hinum hefðraða famsögu-
manni þakklæti mitt fyrir þá alúð og ástundun, er þeir hafa sýnt

Í meðferð þessa máls.
Þa~ hefir verið sagt optsinnls her á þfngínu, að tilskipun 12.

maí 1772 ekki hafi fyrírskípab algjörðan niðurskurð Í þeim sýktu

héruðum, heldur einúngis a~ skera hið sýkta fe; en þannig var til-
skipunin ekki skilin, þegar hún kom út, og þegar henni var fram-
fylgt, heldur var hún skilin svo, að skera ætti niður allt fe í þeim
sveitum, hvar sýkin hafði gjört vart vlð sig, hvort á þeim sáust
nokkur kláðamerki eða ekki, þegar niðurskurðurinn fram fór. þetta
hefi eg heyrt. af mörgum merkum mönnum, er lifðu, þegar kláða-
sýkln fyrri gekk her, og þar á meðal af munni þess manns, er þ:í
var sendur af stjórninni, til að annast um algjörðan niðurskurð í
Þíngeyjarsýslu allt austur að Jökulsá á fjiillum, en það var amt-
maður s.ilugl Stephán Thórarensen. Tilskipunin sjálf sýnir og, a~
hún á a~ skiljast svo, eins og hún var skilin í praxí, eptir a~ hún

kom út, því í fyrstu grein hennar stendur: "hvers vegna þeim (inn-
byggjurunum), þVÍ fyr því heldur, enn nú meðan nokkuð er eptir,
byrjar a~ taka ser fyrir gjörsamlega að afmá þvílíkt sjúkt sauðfð,
svo vel þar, sem sjúkdómurinn hefir innbrotizt við landamerkin af
þeim óskjúku sýslum, og þetta svo lángan veg, að menn kunni
vissir um að vera, að spillíngin eigi se Ieinqra komin". þetta
lýsir því, a~ niðurskurðurinn ekki hefir verið takmarkaður, eður
bundinn vi~ hið kláðasjúka fe elmingis.

Menn hafa talað her um helgi eignarréttarins, og a~ það væri
órett að skerða hann. Eg fyrir mitt leyti víl halda eignarréttínum
í heíbrí, og ekki láta skerða hann að naubsynjalausu ; en það gef-
ast stundum þau neyðartílfelll, og þa~ á ser stað nú her í landinu,
að menn verða a'b setja til síðu rétt einstakra manna, til þess að
frelsa það gjörvalla. þa~ er sjálfsagt, að það á að endurgjalda þeim
einstaka manni þann skaða, sem hann líður á eign sinni, þegar og
að svo miklu leyti sem það er mögulegt, en þessi endurgjaldsréttur,
hann er takmarkaður eins og eígnarrétturínn sjálfur, og getur ekki
geinglð út yfir mögulegIeikans takmörk. Menn hafa enn fremur
talað um, a~ það væri óráNegt, að skera allt geldfð, en láta ær lifa;
en til þessarar uppástúngu held eg a~ se góðar og gildar ástæ~ur.
Þa~ geldfð, sem á sumrum fer á fjöll upp og rásar þaðan inn í
önnur hðruð, getur hæglega flutt sýkina með ser mn í þær ósýktu
,;ýslur, en ánum er, eins og allir vita, haldið heima. þar a'6 auki
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geta menn af ánum komið upp nýjum fjárstofni aptur, ef þær yr~i
læknaðar, en ekki af geldfénu. Þa~ er og búsmalinn, sem veitir
manni mestan arð, og er meginpartur bjargræðísstofnsins hjá sveita-
b6ndanum. Eg hefi því opt vitað, að menn í heyleysísrírum hafa af-
gjörlega skorið niður geldfð sitt og lömb, en staðið þó jafnréttir ept-
ir sem á~ur, þegar þeir hðldu ám sínum vel fó~ru~uJll, en þar á
móti hafa þeir, er misst hafa ærstofn sinn, komizt í neyð og bríglndl.

Eg skal ekki tala um uppéstúngumar á atkvæðaskrannl. Eg
hefi eigi heldur getað lítta~ mig vel í henni, því það var, að kalla
má, fyrst í þessu augnabliki, að eg fekk hana a~ sj;í. Eg held
þíngmenn gjörð! rðttast í, að fallast á uppástringur nefndarinnar, og
þau atrlðí, sem hrin hefir fallizt á, en kasta öllum hinum.

H. G. Thordersen : Eg er ekki einn af þeim þíngmönnum, sem
hefi sveitzt í þessu máli, að minnsta kosti ekki af því, að tala um
það, en eg finn mig þó loksins tilkvaddan til þess, svo stutt, sem
mer getur orN~ unnt, að gjöra grein fyrir því, hvernig eg muni
greíba atkvæði mitt í þessu vandasama máli. Eg hefi nú heyrt svo

margar sögur um þessa fjársýki úr öllum :íttum þessa lands, og er
þeim svo varið, a~ sitt segir hver, bæði Ulll útbreiðslu og eðli kliíðans,
svo a~ eg fyrir mitt leyti get ekki að svo stöddu kornizt a~ neinni
fullri vissu eður sannfærzt um, að her Sf! svo óræk reynsla fyrir
hendi, að eg geti á henni byggt atkvæði mitt, þar sem mig í þessu efni
vantar enn sem kornið er alla vissu fyrir því, að fjársýki þessi eigi
ser ekki stað í hinum örnturn landsins, þótt hún kunni að vera þar
minni en í hinum þremur umtöluöu sýslum suðuramtsins ; meðan

því er svo varið, að eg af þeim sögum, sem her hafa farið fram á
þíngínu, og mer eins og öðrum hafa borlzt víðsvegar að úr landinu,

ekki hefi getað komizt að því, hvað sannleikur eða reynsla megi
heita í þessu efni, hefi eg fyrir mitt leyti ekki seð önnur ráð, til a~
ná fastri meiníngu en að fara eptir einhverri grundvallarreglu,
og se eg þá ekki, að her geti átt ser stað nema tvær aðalstefnur,
sem er annaðhvort almennur niðurskurður, eður hins vegar niður-
skurður á veiku fe, sem ekki verður læknað, það er kunnugt, að
tveir amtmenn landsins hafa tekið hina fyrnefndll stefnu, og verður
serhver helðvlrður maður a~ játa, að þeir ekki elmingls hafa gjört
það eptir beztu sannfæríngu, heldur einnig af einlægri föðurlandsiíst,
og eg get ei annað en viðurkennt, a~ þessir menn hafa fylgt fastri og
vissri stefnu; það ætti eingan veginn við, a~ tala nú um það, hvernig
eg mundi hifta tekið undir málið, ef það hefði komið þanuig fram
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á þessu þíngí, því uppá<stúnga þessi verður nú, eptir að nefndará-
Iitið er komið fram, a<>álítast eins og algjörlega fallin, og þó vil eg
ekki a<>þetta verði svo skilið, eins og eg í nokkurn máta vilji ,i-
fella nefndina, af því einginn getur verið sannfærðarl um það en
eg, ab 11Iin í þessu máli hefir valið þann meðalveg. sem hún hugði
al'> mundi geta sameinað meiníngar manna, þar sem hún vissi, að
þær voru á nokkrum tvístríng, hvers vegna eg verð al'>viðurkenna,
að henni hefir geíugið hið bezta til í tillögum sínum, og hafa bæði
nefndarmenn og sumir aðrir, síðan nefndar.ííltlð kom fram, orðið til
þess, a'ð gánga hina sömu götu, til al'> nii samþykki alþíngis með
þVÍ að fjarlægja sig meir og meir hinum almenna niðurskurði, Hvað
nú þessa stefnu snertir, þá get eg ekki verið á henni, sökum þess,
er eg áður minntist á, að mer þykir vanta allar áreil'>unlegar upp-
lÝ::iíngar, eður það, sem eg kalla reynslu í þessu klaðanuíll. þa'ð er
eitt meðal annars, að flestir hafa orðið <1<>j,íta., a'ð votta\') hafi víð-
ast hvar Í landi nn til einhverrar klaðategundar, en s,í er munurinn,
að klaðategund þessi er álitin hættulegust í suðuramtinu, eður þó
réttara sagt, Í nokkrum sýslum þess. Eg vildi eg væri maður til
að dæma um það, hver kláðlnn væri verstur, en eg er einginn
dýralæknir, svo eg geti sagt, hvort se fyrsta, annað, þri'ðja eða fjórl'>a
stig þessa kláða, en er þó hræddur vi'ð hann, í hverri mynd sem
hann birtist; þeir verða að dæma um það, sem þekkja dýralækníngar,
hversu miklu hann se verri hef í suburamtinu, en í hinum ömtun-
um. En þó eg sleppi tilfinningum sjálfs mín, þ.i er eg viss Í því,
að svo framarlega sem Sunnlendínguui væri það augljóst, a<>þessi
sýki í fe þeirra væri svo næm og svo miklu hænulegrí, en annar-
staðar, að þar af væri auðej.íanlegt tjón biiíð bræðrum þeirra - því
bræður erum ver allir, hvort sem ver erum að sunnan, austan, norð-
an eða vestan -, þá mundu þeir fúslega leggja allt í sölurnar til
þess, a'ð þeim yrN ei með sanni kennt um étbreíðalu þess sjúk-
dóms, sem svo er hættulegur fyrir velmegan og velfarnan þessa
lands.

þessu næst vík eg mer þá að hinni aðalstefnunnl, úr því ekki
leingur getur verið umtal um almennan niðurskurð, sem er sú,
al'> fækka öllu þVÍ sjúka fe, sem ekki verði læknað, en leyfa, a<>
allt hið heílbrígða megi lifa með þVÍ skilyrði, sem seinna mun á
minnzt verða, þessar tvær aðalstefnur eru, eins og þessu nuíll enn
er komíð, svo lagabar, að eg treysti mer ekki, að sveima á milli
þeirra, og mer getur ekki ö~,ruvÍsi virzt, en a<>sú seinni reglan ruuui
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muni geta álitizt hættulaus fyrir þetta land, þar sem rá~ er fyrir
því gjört í uppastringum þingmanns Reykvíkinga, a~ mer skilst, a1'l
eingin skepna um veturnætur verði sjúk eptir, svo ei annaðhvort se
læknuð eða skorin; þegar nú allt fe um þetta leyti er heilbrigt heima
á hverjum bæ, þ:i er einúngis þess a~ gæta, hvort veikin tekur sig
upp aptur, og þá ber þeirri nefnd, sem þar til er sett, a~ gæta þess,
að annaðhvort náist lækníng, eður að öðrum kosti a~ skepnan se
skorin, eins og hitt, að sjúkt fe se ei láti~ vera saman vlð heilbrigt.
Þa~ sem mest er talið þVÍ til fyrirstöðu, a~ geldfe megi setja á, er
að það a~ sumrinu verði rekið ;i fjall, og gæti þannig kornið saman
við fe úr hinum ömtunum, sem eiga afrétti að sama fjalllendi; þessu
verð eg nú að svara þannig, að um þessa samgaungn getur héðan
af ekki verið a~ tala fyr en að næstkomanda sumri, og er þá all-
ur veturinn á milli, til að sjá og reyna, hvað lÍ sínum tíma tiltæki-
legast muni þykja í þessu efni.

Skyldi mí fara svo illa, sem drottinn afstýri, a~ kl.iðinn enn lÍ

ný taki sig npp og magnist í fenu, þá efast eg ekki um, að til nýrra
rá~a verði tekið, bæði með ánýju~\lIIl lækníngatilraunum, sem menn
eru svo furðanlega Iíti~ fyrir a~ tala um her:í þíngi, eður meta ekki,
eins og eg hygg a~ vera bæri, og þá, ef þetta bilar, með nlburskurði,
og þykist eg viss um, a~ SIÍ nefnd, sem þess lÍ að gæta, muni ekki
vanrækja svo árí'ðandi skyldu, eins og þá, sem henni er lög\') á herð-
ar í þessu tilliti, því þar á ríður, a~ öllum kröptnm se varið til þess
næstkomanda vetur, ab stuðla 1I\'lþví, a~ fjársýkinni verbl burt rýmt,
og er þessi tími svo lángur, a~ þegar bæði .yfírvöld, skynsamir og
g6~ir bændnr taka rá~ sín saman um það, sem eptir kríngumstæð-
unum virðist farsællegast, þá muni þetta leiða til heíllavænna af-
drifa, og þegar svo miki'ð hefir verið gjört úr samgnungum geldfjár-
ins lÍ afréttum, svo sem hættulegum fyrir hin ömtin, þá verð eg a~
álíta, a\')enn se gdður tími til stefnu; þar að auki er líka rá~ fyrir því
gjört, að í næsta skipti þegar rekið verður á fjall, eigi tilteknir skyn-
samir menn að skoða hverja þá geldklnd, sem rekin verður, og á-
byrgjast, a~ ekki finnist á því fe nein kenni merki klá\'lasýkinnar, enda
legg eg það til, að innan þess tíma, a\') næst verður rekið á fjall,
verðí af öllum þeim, sem útbreiðslu fjárld;i~ans eiga að varna, gjör~
úrskerandi ákvörbun um það, hvort geldfð skuli reka, eður ekki.
Eptir því, sem þessu nuill enn er komið, verð eg því fortakslaust a~
verða á því, að eioginn verði neyddur til a~ skera niður heilbrigt
fe, hvort heldnr er ær eða geldfð, þó með því skilyrði, að eingum
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haldist uppi ab óhlfðnast þeirri nefnd, sem yfir þessu á að vaka í
hverjum hrepp eða sýslu, um nægilegt fóour fyrir fðnaðinn, samt til-
bærileg hús og hírðíng, og er í þessu tilliti sú mín einlæg sannfær-
ing, að í þessu efni eigi í hið ýtrasta að gánga ao öllum sléðum og
trössurn, ef þeir ekki vilja hlýðnast. Á þessu þíngi hefir mikið verið
talað um eignarrétt og Irjalsræði manna, og er eg því að miklu
leyti samdóma, en vero þó allt að einu ao vera á, ao í því efni,
sem her um ræðlr, og um annað á eg ekki tal að þessu sinni, verði
ao taka riiNn af þeim, sem ekki kunna að hafa ráo fyrir sjálfum
ser, og enda eg svo þetta tal með þeirri minni sannfæringu, eins og
nú er kornib þessu máli, að einginn ao SyO komnu verði skuldbund-
inn til að skera heilbrigt re, þegar hann að öðru fullnægir þeim regl-
um , sem fyrir harin verða lagbar.

Þ. Jónassen: Eg hefi, eins og hinn háttvirti konúngkjörnl
þíngmaður, sem nú settist niður, hlýtt á umræður þíngmanna í þessu
máli, og veitt þeim alla eptirtekt, og eg má þ.í játa það, ao af þeim
tveimur aðalstefnum í málinu, sem her er fylgt fram á þínginu,
felli eg mig miklu betur við þá, sem hinn heiðraði fulltrúi Reykja-
víkur mælir fram með, því hún fer, ao mer virðlst, í réttar! attina.
Nefndin fer því fram, að allt geldfð skuli verða í haust sko rio niður
í þeim 3 sýslum, sem kláoasýkin hefir geinglð í, bæði sjúkt og ó-
sjúkt, án alls greinarmunar , en ao bændur þó megi halda vissri
ærtölu, án tillits til, hvort ærnar eru sjúkar eða ekki. þetta get

eg með elngu móti fellt mig vlð, því það liggur þó í augum uppi,
að til þess að skipa ao skera niður ÓRj,íkt fe manna, hlýtur ao
vera yfirgnæfandi ástæða, en hún er sú hj,í nefudinni, að þetta
fe geti, þó heilbrigt kunni a'ð vera í haust komanda, orðið veikt af
kláðanum, og þannig haldið sýkinni við, og breitt hana út frá ser
til annara hðraba ; mer virðíst nú þessi atsæða eingan veginn geta
staðizt, því það er ekki meiri vissa eða líkur fyrir því, að heilbrigt
fe verði sjúkt, en að það haldi áfram ao vera heilbrigt; hún rett-
lætir Því hvergi nærri uppástúngu nefndarinnar, ao skera 6sjúkt fe
þannig niður. Stjórnin virðíst heldur ekki ab aðhyllast niðurskurð
nema á sjúku re, eins og brðf ráðherrans til amtmannanna í vor
ljósast vottar, og þab eru ekki líkur til, ao Mn breyti þessari skoð-
un sinni, og það því síður, sem hún enn fremur hefir látio sömu
skoðun í ljósi með því, að senda út hmgað 2 dýralækna, því auð-
vltað er það, ao ekki eiga læknar þessir að gjöra annað, en ab reyna
til að lækna hið sjúka fe, eins og bezt mætti verða; og þannig vill
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stjórnin láta bjarga því, sem bjargað verður , en þetta kemur ekki
heim við það, a~ skera ósjúkt fe niður í strá, eins og nefndin fer
fram á. Eg skil ekki heldur, a~ það mæli, nema miður se, meira
fram með því, a~ halda klaðasjrikurn ám og reyna að lækna þær,
en ab halda 6sjúku geldfe, og farga hinu veika fe, og eg se því
minni astæðu til þessa, sem ærnar yfir höfuð hafa, a~ sagt er, verið
verst út leiknar af klaðanum,

þao hefur verið gjört lítio úr lælmíngunum, en eg get þó ekki

betur seð, en a~ bilið se að sýna og sanna, að af þeim se nú þegar
orðínn töluverður árángur, og eptir a~ menn mí fara að kynnast
læknfngunum betur og betur, má vænta þess, a~ allt gángi betur
og greiðar, en híngað til, með lækníngarnar. Menn gjöra enn frem-
ur mjög líti~ IÍr allri tilsjón her, og telja á henni öll vandkvæði,
svo ekki se að ætla upp á, að menn fylgi þeim reglum, sem settar
kynni að verða um meðferð og lækníngu hins sjúka fjár. það kann
a~ vera rníkíð hæft í því, að miklir erfiðleikar se ,i því, að halda

fastri reglu í þessu efni, sem öðru her í landi, en það þori eg þó
a~ fullyrða, að ekki eru Íslendíngar þeir skrælíngjar, að þeir í öðru
eins máli og þessu ekki muni leggja allt kapp á, að hlýðnast Því,
sem fyrir þá kynni að verða lagt; eg treysti þvert ,i móti hinu gagn-
stæða, þegar þeirra eigin og annara velferð liggur við, þal':! er líka
alkunnugt, a~ allur almenníngur leggur, eins og von er til, allan
áhuga á þetta mál og lækníngu sjúkdómsins, og vill bjarga því, sem

bjargað verður, þetta kemur einnig heim við það, sem mun Yi~
gángast í öllum síðuðum löndum, þar sem fjársýki kemur npp; menn
reyna að bjarga fenu, eins og bezt verður, en fara ekki strax að
strádrepa það niður, eða a~ leggja algjörlega iirar í bát , en því
síður drepa menn niður heilbrigt fe af étta fyrir því, a~ það kunni

a~ sýkjast; slíkt held eg se eindæmi í slíkum tilfellum.
Eg skil ekki betur, en að her se gjört allt, sem gjört verður,

og gjöra ber, þegar menn nú í haust slátra svo miklu af fe sínu,
a~ þeir hafa nægilegt fóður og Ms handa þVÍ, sem eptir er, vetur-
inn yfir, og varast a~ setja á nokkurt sjúkt fe, nema því að eins,
a~ þeir geti haldið þVÍ algjörlega og með fuUri tryggíngu út af fyrir
sig, og leita~ því læknínga. Þetta er líka skoðun stiptamtmanns á
málinu, og þar sem hann á að framkvæma allar að Ijarsýkinní lútandi
ráðstafanir í þeim sýslum, hvar fjársýkin nú er, virðist nauðsynlegt
fyrir þíngíð, að hafa tillit til þessa atrlðís, Með því að halda fram

skoðun nefndarinnar er eg hræddur um, að nú þegar komi fram hjá
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almenníngi óbifur og mótþrói gegn lælmíngunum, sem, eptir ni~-
stöfun stiptamtmanns, nú eru í fullum gángi, þar sem 3 dýralæknar
nú eru út sendir sinn í hvert hérað, en það teldi eg hin mestu
vandkvæði, ef svo yrðl ; því eg er fyrir mitt leyti fastur á því, að
lækningar geti miklu gó~u til leiðar komið, og því sem dugir, eink-
um þegar fðnu yrði svo fækkað, a~ menn geti vel komizt yfir a~
hirða um það, sem eptir er, eins og með þarf. Me~ þessum fáu
orðum hefi eg viljað gjöra grein fyrir skoðun minni á þe-su um-
varðanda máli, og henni ætla eg að fylgja, þegar til atkvæða kemur.

J. Sigurðsson: Þa\SJ mun ekki verða til mikils avinnfngs, þ6

eg fari nú upp á nýtt að ræða nm þetta efni, því eg let meiníngu
mína í ljósi um þa~ víð undtrbúníngsumræðuna ; eg skaut þessu
litla breytíngaratkvæði her inn, því eg vildí reyna til a\SJsjá um, að

Ingaboðið skyldi ekki verða svo 6lj6st, að í þVÍ gæti falizt eins og
leyfi, eða jafnvel ginníng, til a~ setja á vetur klaðaveíkar kindur;

eg meina samt ekki með þessu, að menn megi ekki, þeir sem ann-
ars vilja, reyna lækníngar, því eg kalla ekki a\SJþað se sett veikt á
vetur, þó menn fái frísprok um vissan tiltekinn tíma, a~ reyna Iækn-
Ingar, því ef það læknast, þá er þa~ líka 6sjúkt, og má þá setja
það á, en ef þa~ læknast ekki á þeim vissa tíma, þá á a\SJ skera
það, því þa\SJ má ekki minna vera, ef annars a~ nokkur skurður á
a~ fram fara, til þess reynt se að út rýma klaðasýklnní, en a~ allt

þa~ veika se skorið, og að ekki se annað sett á að haustnóttum und-
ir veturinn, en þao, sem mönnum sýnist þá heilbrigt vera, því af
því, að byrja ásetníng me~ veikt fe, tel eg auðsjaanlegan skaða fyrir
eigandann og háska fyrir aðra ; eigandinn kostar fyrst fjármunum og
armæðu til lækníngatilraunanna, en líkast til missir fe~ SYO á eptir,
þegar fram á kemur, en á meðan líftóran er í því, þli er hættan
búin, a~ þa\) komi saman víð, ef eitthvað er heilbrigt hjá öðrum,
og kveykír svo í því aptur kláðasýkina. En til þess, að reyna til,
að varna útbreiðslu klaðans, þá varð nefndin líka a~ fara leingra í
fjárskurðínn, en til þess veika, er sæist Í haust, því menn gjöra rá~

fyrir, að veikin geti leynt ser, og kornið upp í því að vori, eða
sumri; nú vita menn, a\SJþa~ er geldfðð, sem mest getur breitt út
sýkina, því það fer víðast og rásar a~ sumri um fjöll, og saman víð
fe hinna ósýktu hðraða ; þess vegna hlýtur ;10 gjöra þá rabstöfun,
a~ það se skorið, og þó s:í háttvirti 1. komíngkjiirni þíngmaður
segði, a\SJ ekki yrðl hætta búin af geldfénu í vetur, þá veit eg ekki
til, að alþíng komi saman a\SJvori eða nein sú samkoma, sem þ,í
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geti upp fundlð rá~ og reglur móti sarngaungum geldfjárins ; eg se
ab sönnu, að 11. og 12. grein uppástúngu þíngmanns Reykjavíkur,
banna að reka sjúka feo Ii fjall, eu þat getur óvart sloppíð á fjall,
ef fe~ er til; eg vil taka til dæmis: það skal mí lifa geldfe Borg-
flrðínga í Andakíl, Bæjarsvelt, Reykholtsdal og Hálsasveit, sem allt

má kallast fjallvant á afrettum Mýrasýslubúa ; hver getnr trúao þeim
fyrir, að verja því á fjall a~ sumri, eður geyma það svo heima, ao
eingin skepna komist lÍ sínar gömlu og vanalegu sumarstöðvar ? þeir
geta það ekki; þeim er það ómögulegt, þó þeir ætti a~ sektast eða
straffast ; það dugar ekki, og þegar menn nú líta til, hvernig þar
geingur stjórnsemin. Stlptamtmaburlnn gaf lít bob og befalníngu,
að þar skyldi rífa fjárhúsin, og brenna þau innan, að þar skyldi
þvo fe~ í vor, og þetta var hægt al'> vinna; það var eingin hætta
á ferðum í Mýrasýslu, og þó Sl' sýslumaðurinn þar svo um, ao þar
var þvegið allt le. Í þessum sveitum, sem eg nefndi, var hvorki
þvegið fell, ne rifin húsin; þó skyldi menn halda, að menn þar
hlýddi þeirri skipun, sem þeim væri ómögulegt að geta hlýtt; nei!
undir slíku er ekki al'> eiga. Annað er það, hvað viðvíkur breyt-
Ingaratkvæðinu nr. ] 0, þíngmannsins úr Gullbríngusýslu, og nr. 14
þess sama; af því eg vildi feginn halda lífinu í öllu heílbrígbu fe,
og því fe, sem ekki gæti orðíb öðrum ao skaða, þá vildi eg gjarnan
veita þessum breytíngaratkvæðum meðmæli, og leggja það til) að
menn vildi samþykkja þau, því eg get varla óttast, ao geldíe utan af
Akranesi, e~a Melasveir, en því sfður iir GnUbríngusýslu, eða sunnan
af Suðurnesjum, komist norður :í afrettir Norðlendínga eða vestur-
amtsbúa, þó að sönnu se ekkert fortakanda. Mer fyrir mitt leyti
stendur samt eins mikill ótti af gimbrargemlíngunum þeirra úr Reyk-
holtsdalnum. Bæjarsveitinni og Hálsasveitinni að sumri, að þeir kunni
a~ sleppa heiman að, og þá ern þeir komnir í reo okkar strax.
Mig minnir, a~ eg lofabí víð undlrbuníngsumræðuna a~ gánga inn
á 2. grein þíngmannsins úr Reykjavík, þar stíptamtrnaður mundi
treysta ser að framkvæma hana, nefnilega ao það fe, sem reynist
klaðasjrikt í haust ao afloknum fjallgaungum, skuli þegar að skilið
og annaðhvort skorið, eða læknað ao fullu innan næstu veturnötta ;
þessa grein ætla eg líka að samþykkja ,"io atkvæbagrelösluna að mínu
leyti, því mer þykir þetta svo falleg og snögg Snæbjarnarskipti frá
því, sem verlð hefir með lækníngarnnr, og íramkværndírn Ir í suður-
amtinu; annars varð eg míkíb feginn ræðu hins háttvirta forseta,
a'b hann sagði álit sitt víðvíkjandl formi á þessum uppástúngugrein-
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um, og halla eg mer með ánægju a~ því; á~ur var eg í metita
vafa um, hvort eg eða þíngmenn ætti nokkuð með, að ræða þær mína
undir atkvæðagreiðslu, þar ekki sest, að þær se breytíngaratkvæði,
hvorki víð frumvörp amtmannanna, ne heldur vtð nefndaralltlð, og
ekki heldur viðankaatkvæðí ; það er kallað uppástúnga, en uppá-
stúngur er vant að bera undir álit þíngsins, og ef þær þykja þess
verðar, þá annaðhvort ao vísa þeim til nefndar, eða kjósa nefnd í
þeim málum, svo þau verði skoðuð og rædd, áour ályktarumræða
kemur.

Konúngsfulltrúi: Eg gleymdi áðan, þegar eg hafði orðið a~
skýra frá nokkrum af þeim ástæðum, af hverju eg hefði fallið frá
minni upphaflegu meiníngu í þessu máli, en abhyllzt nefndarinnar
uppástungur. Her eru nú, síðan frumvarpio var samið, komnir 2
duglegir og reyndir dýralæknar, ,-io hverja eg hefi átt viðræður um
fjárkláoann; þeir hafa sagt mer, ao ómögulegt mundi verða ao út
rýma fjárkláoanum með þeim kröptum, sem her eru fyrir hendi,
nema fjárfjöldanum væri töluvert fækkað ; en þegar þetta væri gjört,
mundi mega út ryðja honum með lækníngum, en líklega mundi til
þess gánga 3 ár, því svo væri vanalegt í Norvegi ; og þetta hefir
gjört, ab eg hefi fallizt á, að niðurskurðurlnn yrði ekki algjörður.
Eg skal enn nú koma með eina athugasemd, sem eg ekki hefi heyrt
enn þá her á þínginu. Menn hafa talið það vankunmittumerki, að
algjörour níðurskurður fór fram eptir tilsk, 1772, og ao læknínga-
tilraunir ekki voru við hafðar. En reynslan hefir sýnt, að þessi til-
högun þó var holl fyrir landið, því síðan þessi niðurskurður átti ser
stað, hefir einginn næmur klaðasjúkdómur á fe korníð upp í landinu,
fyr en nú að hann, eptir öllum líkindum, var fluttur inn í það með
útlendu kláðasjúku fe, hvar í móti kláðasýkin erlendis kemur, eptir
því sem mer hefir verið sagt, upp aptur á 20 ára fresti, og virðist
því að vera orðinn innlendur sjúkdómur, þar sem lækningar eru við
hafbar.

Framsiiqumasur s þa~ gladdi mig mjög sem nefndarmann, ao
hinn hæstvirti konúngsfulltrúi kannaðist víð, að nefndinni hefði tek-
izt að þræða meðalveginn í þessu míkllsvarðanda máli. Eg er nú
sannfærður um, að því hefði einginn getað orðíð fegnari en nefndin,
að geta komizt hjá því, að skera annað fe, en það sjúka, ef hún
hefbi getað áliti'ð það nógu tryggjanda, en það var svo marg-
rætt um þetta atriði í nefndinni, ao sannfæring manna mun vera
orðin stöðug í því efni. þó menn hefði a'ðhyllzt það, ao skera ein-
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úngis það sjúka, þá getur sýkin verið komin í það, sem manni syn-
ist heilbrigt, og þannig yrði menn allt af að vera að skera, eptir
því sem fe~ veiktist smátt og smátt; og ef menn yfirgefa alveg
lækníngarnar, þ;i veit eg ekki, hvar það kynui að lenda, því sýkin
gæti ávallt grlpið meira og meira um sig iÍn þess menn gæti hamlað
því, vegna þess a~ hún er 6merkjanleg í upptökum sínum. Hinir
hátt virtu 1. og 2. konúngkjörnu þíngmenn voru á því, a~ 16ga að
eins sjúka fenu, og hinn heíðraðí þíngmaður úr Mýrasýslu var á
sama máli, og það leit svo út, sem hann vildi hallast að 2. gr. í
uppástúngum hins háttvirta þíngmanns Reykvíkínga, en mer er það
nú óskiljanlegt, enda er eg einginn lagamaöur, hvernig það verður
skipað, að menn se búnir a~ lækna sjúkt fe fyrir vissan tlltekínn
dag, og eg skil ekki annað, en það hlyti að reka a~ því, ef menn
aðhylltust þessa grein, að menn yrðl að drepa allt niður, vegna þess
a~ þa~ yrði ekki læknað fyrir hinn tiltekna tíma. Hinn háttvirti 2.
konúngkjörni þingmaður fann það nefndinni til ámæIis, a'ð hún gjörði
svo Iítlð úr öllum lækníngatilraunum, en eg vil spyrja a~ þVÍ, hvort
nefndin gjöri minna úr lækníngunum , en hann gjörir sjálfur, því
nefndin vill þ6 reyna lækníngar víð allt ærfð, en hann vill lóga öllu
sjúku fe, og reyna eingar lækníngar, ekki einu sinni fram til vetur-
n6tta. Hinn sami háttvirti þingmaður byggði ræðu sína á því, a~
heílbrlgða fe~ heidi áfram að vera heilbrigt, en mer finnst eingin
ástæða til, að álykta svo; en ef hann gæti sannað það, að híð heil-
brígða fe sýktisi ekki framar, þá mundi eingum detta Í hug að lóga
því, en sorgleg reynsla sannar mönnum hlð gagnstæða,

H. Kr. Friðriksson: þær uppástúngur, sem eg á á þessari at-
kvæðaskra, skulu standa og falla sínum herra, því eg ætla mer ekki
að taka þær aptur, þrátt fyrir lof það, sem uppástúngur nefndarinn-
ar hafa hlotið hjá hinum hæstvirta konúngsfulltrúa, fyrir það, að
hún hafi þrætt hinn gyllta meðalveg. Eg ætla, a'ð það se auðvelt
a'ð sanna, að ef uppastúngnr mínar eru ón6gar, þá se uppástúngur
nefndarinnar eins 6nógar. þa'ð hefir t. a. m. verið talið alls eigi
auðið fyrir hreppa nefndirnar a'ð sjá um það, a~ einginn bóndi reki
geldfð á fjall að ári, en þó gjörir nefndin rá~ fyrir, að það megi
setja á vetur veturgamlar gimbrar, og vil eg þá spyrja, hvort nefnd-
in vill ábyrgjast, að þær alls eigi fari til fjalls ti þær stöðvar, sem
þær geingu sumaríð aður, þegar þær voru lömb, eða er það víst,
að ekkert lamb geti hlaupíð á fjall? Eins er það, að nefndin gjörir
rá~ fyrir, að menn megi kaupa skurðarfð í hinum ósjúku héruðum,
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en hver á a~ sjá um, a~ kaupandinn eigi setji á einhverja kindina?
þa~ hefir "eri~ sagt, ao þa'ð se niðurskurðinum 1772 a~ þakka,
a~ síðan hefir eigi or'ði~ vart ,'ill klaða, því a~ í Noregi komi kláM
jafnaðarlegast upp apmr 20. hvert ár; eg er einginn dýralæknir, en
læt dýralæknum að dæma um slíkt, hvert klaðínn liggi í skepnum,
hverri fram af annari, í 20 ár. Eg held, ao þab se ésannab, a~ sá
kláM sem her hefir "erill læknaður, hafi a'b eins verið éþrlfuklaðl, eða
a'b sá kláði, sem sningfb hefir ser niður her og hvar, se ekki allt sami
klá'binu, og a~ það se ekki náttúrlegar orsakir til þess, a~ meira
hafi oroi~ úr honum núna, en endrarnær. Eg vil spyrja hinn hátt-
virta framsi;gumann, hvaðan hann ætlar a'ð taka tekjur til sýslu-
manna, presta, kirkna, alþínglskostnað, og gjöld til jafnaðarsjébeins,
þegar hann er búinn að láta skera niður allt geldfe~ með valdi, og
þessari spurníngu krefst eg all hann svari mer. þao dugar líti~,
þótt hann svari mer því, all feo falli, hvort sem sð, því hann getur
ekki sannað það, og það er einúngis spádómur hans, og þegar eg
segi, að það muni ekki falla, þá er minn sp.ídémur eins gó~nr, og
hans. Eg ætla ekki að verja neitt uppastdngur mínar, en eg vil einúngis
spyrja menn a~ því, hvort nefndarinnar nppástringur eru bótinu betri;
því a~ þær eru bæði ónógar og grundvallarlausar. Eg vil spyrja
alla menn meb heílbrlgbri skynsemi, hvort þeir eigi heldur vilji þau
lög, sem í einhverju smávegis se ábótavant, ef þeim er fylgt fram
með alú~ og einlægni, bæði af yfirvöldum og undirgefnum, heldur
en þau lög, sem allir beztu mennirnir, bæðí yflrboðnír og undirgefn-
ir, fylgja þvert á móti sannfæríngu sinni. þess vegna er eg fast-
ráNnn í því enn, þrátt fyrir hinn halofaða og gyllta meðalveg nefnd-
arinnar, all nota mer þa~ leyfi, sem alþíngistilskipunin gefur mer í
61. grein.

E. 6. Kúld: Ekki hefir hinum heiöraða þíngmanni Reykvík-
inga enn tekizt að sannfæra mig svo, að eg falli frá uppástúngum
nefndarinnar; kemur það af því, a~ eg á mer sannfæríngu, sem er
með öllu 6beygjanleg undir allt annað en það, sem samvískan segir
mer að se rett. Eg ætla mer samt hvorki a~ verja uppástúngur
nefndarinnar með neinu kappi, ne hrekja uppástúngur þíngmanns
Reykvíkinga, eða hvað maður nú á a~ kalla það, því uppástúngur
geta það reyndar ekki heitið, þVÍ hvorki eru þær bornar fram sem
breytíngar vill frumvarp smtmannanna ne nefndaralítíð, heldur er
eins og þær se komnar inn á þíngi'b sem einhvers konar konúnglegt
frumvarp, og veit eg ekki, hversu lögformlegt það er. Eg skal ei
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heldur fást um það, eða ætla mer a~ hrinda þeim forms ins vegna.
Eg ætla einúngis a~ tala um eitt orð í ræðu hans mína seinast, og
það er þar sem hann fór að tala um gimbrarnar; það lítur lít fyrir
a~ hinn heiðraði þíngmabur se ekki vel kunnugur því, hvernig til
geingur í sveitinni, hvað fena~ snertir, og er honum reyndar vork-
un, þ\'$ í hans kjördæmi mun ekki vera míklð um kvífe, en eg
skal nú segja þíngmanninum frettir úr sveitinni, og þær hljóða svo,
a~ þær gimbrar, sem eru veturgamlar í ár, þær verða einu ári eldri
að ári, eða með ö~rum orðum, tvævetrar, og þá eru þær orðnar ær,
og ~f því þær eru orðnar ær, þá eru þær hafbar í kvíum og eru
passabar með hinum ánum. Menn hafa talað margt og míkíð um
það, að nefndin skerti eignarrétt manna með níburskurðínum, en
hvað gjörir þá hinn heiðraði varaþíngmabur Reykvíkínga með uppá-
stringu sinni undir tölulið 31.? þar gjörir hann rá~ fyrir, ab bónd-
anum verði skipað a~ skera, en ef bóndinn segir nei, og nefndin
hans lætur samt skera, er það þá ekki líka skerðíng á eignarréttln-
um? Hinn luíæruverðugt 1. konúngkjörni þíngmabnr vildi að eins
skera nlður allt híð sjrika fe, og það svo vandlega, að menn gæti
geíngíð úr skugga nm það, að eingin vanheil kind væri á vetur sett;
ón hvað skyldi þá margt fe lifa, ef þetta feingi Iramgríng ? því eg
segi fyrir mig, að her í þessum héruðum, þar sem sýkin hefir gjört
vart vi~ sig, er ekki til ein einasta kind, sem eg hefi ekki grunaða
fyrir það, að kláðínn se í henni, þó hann se enn eins og falinn eld-
ur, og til hvers væri þá dýralæknarnir, sem her eru komnir, og all-
ur sá kostnaður, sem af þeim leiðir? Hinn háttvirti 2. konúngkjörni
þingmaður álasaði nefndinni fyrir, að hún setti Íslendínga í rö~ með
skrælíngjum; en eg má segja honum fyrir víst, ab nefndinni hefir
aldrei dotti~ í hug, að hafa svo lága hugmynd um landa sína, því
hvað gæti nefndinni geíngið til, að setja bæði sýslunefndir og hreppa-
nefndir, ef hún hefðí ekki meira álit á Íslendíngum, en þessum hátt-
virta þíngmanni finnst hún hafa. Eg á eitt einasta breytíngaratkvæðí
á atkvæbaskranni undir tölulið 65, og breytíngin er ekki meiri en
svo, að það er eitt einasta orð, sem eg vildi láta breytast, en þ6tt
svona se lítið í það varíb, ætla eg samt ekki að taka breytíngarat-
kvæðið aptur, heldur leggja það á þíngsins vald, svo þmgíð geti
Iaríð með það eptir vild sinni. Eg tek það fram enn, a~ það
kemur ekki til af því, að eg vilji ekki unna Sunnlendíngum sumar-
gagnsins af ánum, heldur af kvíða fyrir því, a~ ef fe er flutt aptur
inn í þau héruð, þar sem kláðínn hefir geíngíð, eptir ekki leingri
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tíma, en kollótt missiri, þ;í geti SYO farið, a'ð hi'ð nýkomna fe fái enn
sýkina, og byggi eg þetta lÍ sögusögn dýralæknanna sjálfra, því þeir
segja, ab klá'ðamaurinn geti Iífað leingri tíma i húsum, fötum, og
enda Iæríkvíum ; eg get heldur ekki skilíð, að þessi dráttur væri
Sunnlendíngum til mikils skaða, því þa'ð er alkunnugt, a'ð fe, sem
flutt er þángab, sem það er óhagvant, þá er arður þess næsta lítill
fyrsta árlð, og eg treysti Nor'ðIendíngum og Vestfirðíngum svo vel,
að þeir muni eins láta rína með dilkinum að haustinu til, eins og á
loðna og lembda á vordaginn, og þá er skaðinn fyrir Sunnlendínga
ekki annar en sá, a'ð þeir missa reyfið, og hygg eg, a'ð þeir, sem
láta fe'ð úti, muni ekki láta sig muna um, að láta þ;í hafa ullina
með, sem vi'ð ánum eiga að taka.

Af því hinn háttvirti forseti las her upp brðf á'ðan, sem líklega
verður prentað i þíngtíðíndunum, þá ætla eg að fara um það fáein-
um orðum, fyrst einginn annar hinna hattvirtu þíngmanna hefir orðið
til þess, svo að landar mínir sjái, a'ð þínglð hefir þó veitt þessu
bréfl eptirtekt. Eg verð nú a'ð játa, a'ð eins og þa'ð er spánnýtt,
a'ð þetta þing hafi löggjafarvald í nokkru máli, eins er það líka næsta
óvanalegt, að slík bréf komi her inn á þíngið, og eg verð a'ð vekja
athygli hinna hattvirtu þingmanna á þvi, ef nokkrum skyldi detta í
hug, a'ð grei'ða atkvæði sitt samkvæmt tillögum, eg vil ekki segja
hótunum þess, sem brðflð hefir skrifað, þá stefnir vilji mörg hundr-
uð manna i gagnstæða ;ltt vib bréf þetta, eins og sjá má af bænar-
skrám þeim, sem kornib hafa her um til þingsins. Eg veit ekki,
hvaða gildi þetta bréf getur haft, en eg skora á einn af hinum hátt-
virtu þingmönnum, sem eg veit, ab er kunnugt um það, til að skýra
þinginu frá stefnu þeirri, sem bréfskrífarinn hefir haft i þessu kláða-
máli frá öndverðu, þvi þíngmabur hefir sagt mer, a'ð þessi heiðurs-
maður hafi i vor veri'ð mjög meðmæltur jafnvel algjör'ðum niðurskurði
:i öllu fe, ef ei væri búið að lælma þa'ð um miðjan vetur, og það án
endurgjalds, en það hefir þó þíngnefndin ekki fallizt á, en nú hefir
hann tekið það í sig, a'ð spyrna algjörlega móti broddunum, og "ill
alls ekki láta skera neina kláðakind. Af þessu öllu get eg nú ekki
dregið annan lærdóm en þann, a'ð maðurinn muni vera svo heppinn,
a'ð eiga til 2 sannfæringar, en þær hræra mig því minna, sem þær
eru fleiri, og mer finnst ekkert efamal, a'ð leita samþykkis stjórn-
arinnar um uppástúngur nefndarinnar, eins og þær liggja her fyrir,
því ef stjórnin samþykkir þær, og gjörir þær a'ð lögum, þá eru mót-
mæli bréfskrifarans ekki gegn þinginu, eða þess a'ðgjör'ðum, heldur
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beinlínis móti stjórninni sjálfri. Eg ætla a~ halla mer a~ vara-
uppástúngu hins heíðraða þíngmanns Dalasýslu undir tölulíð 86, því
ef Sunnlendíngar vilja ala kláðann hjá ser, þá eigum ver í hinum
fjórMngum landsins sannarlega heimtíng á því, að verja oss með
verðum fyrir vogestí þessum, og það á þann hátt, sem til er tekið
í varauppástúngunni, því ella mundi vörnln ekki verða nægilega
tryggjandi. Mer er það kunnugt, að þegar fe sýkist í Danmörku,
þá er eigandinn skyldaður til, annaðhvort a"ð skera það niður, eða
lækna það, og halda því inni á sinn kostnað, svo það geti alls ekki
korníð nærri heílbrlgðu fe á meðan það er sj líkt, og fyrst að það er
bundið vi~ húsið í Danmörku, þá get eg ekki skilib, að það se ósann-
gjarnt, þó það se bundið við fjöllin og verðina her í Íslandi. Eg
get því eingan veginn abhyllzt neina breytíngu á þessu, heldur verð
eg að :í1íta, að Vestflrðfngar og Norðlendíngar eigi fullan rett á, að
krefjast þess, að kostnaður sá, er af vörðunum rís framvegis , se
eingaungu goldinn af suburamtlnu. þessar miklu sögur, sem her
gánga um ágæti læknínganna, geta ekki sannað mikið fyrir mer,
meðan þær ekki sýna betur sína göðu ávextí , en enn er komið ;
enda ber þessum sögum ekki ætíð saman. Menn hafa talað um,
að einn maður í Ölfusinu hafi í vetur læknað 210 fjár, en eg hefi
heyrt á tal þessa manns ekki alls fyrir laungu , og hann sagði, a~
fe~ hefði farlð aQ vesna aptur í vor, og mer skildist á honum, sem
hann væri ekki fjarlægur því, a~ skera það niður í haust. Rio
sama sannar líka ferð vor ber fram á nesið um daginn, því þó þar
ætti eingin kláðakind a~ vera, fundust þar þó þessi "Pragtexemplör((,
svo sem lömbin, og álít eg allt þetta næga sönnun fyrir því, hversu
líti~ er að marka sögurnar af lækníngatilraununum. Ræða þessi
mun nú vera orðln nokkuð laung eptir því, sem mer er títt, en eg
ætla nú líka a~ setjast niður, og er mer þess meðvltandi, a~ eg hefi
ekki lagt annað til í máli þessu, en það, sem samvizka mín og
skynsemi sögðu mer að mundi vera hollast fyrir land og lý~, og
veit eg, að öllum þíngmönnum liggur það á hjarta, a~ ráða svo
mál þetta til lykta, a~ það fái eflt heill og velferð ættjarðar vorrar.

St. JónSson: Eg salma þess hjá hinum heíðraða þíngmanni
Reykjavíkur, a~ hann minntist ekki á skaðabæturnar með einu orði
í dag, sem honum nr svo títttalað um víð undirbúníngsumræðu
málsins, og veit eg því ekki, hvort honum geðjast í öllu vel að þeim
eins og nefndin hefir nú fallizt á þær, sem eg vona a~ se, eða hvort
honum þykja þær ekki svaraverðar, fyrst hann þagði alveg um þær;
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en þat er auðséð, ao nefndin hefir gj1irt sem henni var mögulegt,
til þess ao koma sem mestri sátt og samlyndí á þetta mál, en nefnd-
in hefir samt feingið litlar þakkir fyrir þenna meðalveg, sem hún
leítabíst ,-io ao þræta, og eg ætla nú ekki ao fjölyrða framar um

það, hvort henni hefir tekizt það vel eða illa, en þó álít eg, ao llPP-
.ístúngur nefndarinnar se í flestu betri, en uppástúngur þíngmanns

Reykjavíkur, eða frumvarpio hans, eða hvað maður á nú ao kalla
þab, því ef þær feingi framgáng, með nokkru fylgi, þii gæti auðveld-
lega rek it ao því, að þær yrti mönnum miklu meiri skaða ollandi,
en uppástúngur nefndarinnar. Hinn heiðraði þingmaður ~Reykjan'kur
gjörir ráo fyrir Í 2. gr. sinni, að allt það, sem sýkin sjáist á í haust,
skuli annaðhvort vera læknað eða skorio niður innan veturnátta ; nú
get eg talið víst, ao margur bóndi kynni ao eiga talsvert fe, og það
allt sjúkt af klaðanum, en þó yrti ekki ein einasta kind af því öllu

læknuð fyrir vetnrnætur, þegar ráoa er af því, hvernig her hefir geing-
ið, og enda þó tveir læknar se komnir, og þá hlyti að reka að þVÍ,
ef uppasaingum hans væri fram fylgt með tílhlýðilegu eptirliti og
dugnaði, ao allt feo yrti skorio niður Í búnka, svo það yrOi eigand-
anum alls ómögulegt, að hagnýta ser það, eða koma því svo undan,
ao þao spilltist ekki stórum honum til skaða, og því álít eg, að nefnd-
in hafi gjört miklu réttara, þar sem hún leyfir í nauðsyn ao fresta
niðurskurðinum leingur, eða til jólaföstu og jafnvel nýárs. Eg hefi
Iesið það í embættisbrefi frá stíptamtmanni, að þegar skobunín á fenu
fól' fram Í Mýdal í fyrra haust, þá fundust þar einar 20 kindur
sýktar af 1000 fjár, sem sagt er í bréfinu ao þar muni hafa verið,
og fyrst mönnum ekki, tókst, ao halda þessum kindum aðskildum
frá hinu fenn, og hindra meb því útbreiðslu sýldnnar, þlÍ treysti eg
ekki úrskurðum yfirvaldanna her svo vel, að það verði mikið úr þVÍ,
að aðskilja sjuka feo frá hinu heílbrígða í haust, eptir því sem sýk-
in er nú orðin út breidd her um amtíð. Hvað nú snertir niðurskurð
þann, sem nefndin hefir gjört ráo fyrir, þá bygg eg, að þeir verði
ekki svo margir, sem bíða af honum verulegt tjón, því bæði er það,
ao margir eiga ekki fleira geldfð, en þeir þurfa nauðsynlega að skera
til heimilisþarfa sinna, og líka hitt, að þeir, sem fleira eiga, þora ekki
at eiga undir þVÍ, að setja það á, og missa það svo ef til vill úr
khíbanum einhvern tíma í vetur, eða má ske ekki fyr en kornið er
fram á vor, því þá hafa þeir þess eingin not. Eg tel það víst, at
mörgum þyki það ekki tilvinnanda, ao setja geldíð á í haust og eiga
þao lÍ hættu, og bæta á sig þeirri ábyrgo, ao ef það lifir af veturinn,
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og fer á fjöll, og kemur þar saman vil) 6sjúkt fe úr ii~rum fjór~-
úngum landsins, og verði þannig þess ollunda, a~ fjárHíNnn breið-
bt lít, og eg verð aa halda, að margir menn se svo samvizkusamir,
a~ þeir vilji ekki vinna slíkt fyrir fáeinar geldkindnr. En það er
eingin Hill, að þeir sjái þetta, sem halda, að kláðasýkin se ekki suritt-
andi, og trúa jafnvel ekki sjálfrl reynslunni til þess, og ekki þó þeir
svo að segja geti þreifað á því. Eg ímynda mer þVÍ eptir öllum
þessum líkum, a~ þó að menn væri látnir sjálfráðir, þá mundu þeir
naumast vilja vinna það til, að setja fátt eitt af geldfé :í í haust,
til a~ mega borga allan þann kostnað, sem lelðlr af vörðunum á
fjöllunum að ári, því bæðl Illundu þessir menn verða fáir, og kind-
urnar, sem þeir setti Ii, ekki svo margar eða mikils virði, a~ það
væri tilvinnanda. Sumir hafa gjört ní~ fyrir, a~ geldfðb mundi verða
heilbrigðara í haust en ærnar, en það get eg alls ekki skilið, því
ærnar eru þó Yí~a að nokkru leyti aðskildar fril öðru fe, en geldfeo
gelngur allt hvað innan um annað lÍ fjöllunum, að minnsta kosti eru
eingar líkur fyrir þVÍ, að þar, sem ærnar voru sjúkar í vor, geti lömb-
in með nokkru móti verið heilbrígð í haust; hitt er, eins og allir geta
se~, miklu líklegra, að ærnar, sem voru heilbrigðar í vor, se það enn,
þó flest geldíð, sem ósjúkt var í vor, se nú orMo sjtí.kt fyrir sam-
gaungur víð veikt fe á afréttum í sumar. Eg skal ekki fara mörg-

um orðum um raðstafanir yfirvaldanna hérna, en svo mikið veit eg
þó, að eingar af þeim ráðstöfunum, sem a~ nafnina til hafa verið
gjörðar her í kláðasjúku héruðunum, til að varna útbreiðslu sýkinn-

ar, hafa náð til þessa kjördæmis; það er mí að vísu satt, a~ í Reykja-
víkur lögsagnarumdæmi mun ekki vera margt sauðfé, en það mun
þó hafa verið her nokkuð til í fyrra haust, og fram eptir vetri, þó
það kunni a~ vera farlð a~ fækka nöna, að fullt tilefni hefbl verið
til að láta sömu ráðstafanir gánga yfir það, og finnst mer ekki mik-
íð byggjanda á þeim ráðstöfunum, sem svo eru ónákvæmar, og eg
gæti tínt til langturn fleiri dæmi til að sýna, hvað ráostafanir sumra
yfirvaldanna her hafa verið ónógar og ónákvæmar í þessu mikilvæga
málefni. Eg ætlabí að svara hinum hefðraða þíngmanni Reykvík-

ínga upp á það, sem hann talabi um veturgömlu gimbrarnar, en
hinn helöraðí þíngrnaður Snæfellínga hefir að nokkru leyti tekið af

mer það ómak, og eg vil einúngis segja nefndinni það til afbötunar,
að henni datt ekki í hug, a~ leggja hrís á hrygg mönnum, þó þeir
missti eina lÍ úr kvíum, eins og þíngmaburlnn hefir gjört í frum-
varpi sínu, ef menn missti eina geldkind til afréttar, því það munu

947



flestir halda SYO mikið upp á málnytuna, að þeir sleppi ekki ám
upp á fjöll.

G. Einarsson: Eg hefi líti~ sem ekkert talað Í máli þessu;
það hafa orN~) nógir til þess samt. Eg bar einúngis upp yaraupp-
ástúngu þá, sem her stendur á atkvæðaskrannt undir 86. tölulib ; eg
gjör~i það formálalaust, og þarf ekki heldur að hafa neinn eptir-
mála, því þíngmaður Snæfellínga hefir tekið af mer ómak. Eg get
ekki gjört að því, þó að Sunnlendíngum þyki uppástúngan nokkuð
hörð ákomu; hún er þó að mínu áliti öldúngis réttvís, Fyrst þeir

"ilja ala vogestlnn hjá ser, þá verða þeir ab kosta upp á fullkomna
tryggingu, ab hann gjöri ekki öðrum skaða, Eg hefi haft þá lifandi
sannfæríngu, og hefi hana enn, að farsælastur fyrir land og lý~ yrði
algjörbur níðurskurður hins sjúka fjár, og að þeim, sem fyrir tjón-
inu yrði, væri hjálpað sem fyrst aptur til að koma upp stofni. En
fyrst þetta mætir þvílíkum mótspyrnum, og er talið eins konar ödæðí,

þá vil eg ekki þrátta um það ; eg e' ekki heldur sá, sem vil bera
brigð á sagnir dýralæknanna, þó a~ mer þyki Iækníngar þeirra tak-
ast ófimlega. 2 menn frá Hjálmholti töluðu vi~ mig fyrir fám dög-
um, og sögðust hafa heyrt, að þa~ fe, sem enda væri búið að tví-
baða fyrir austan, klæjaðí eins. Allir vitum vi~ um lambið g6ða,
það er nú þegar manuður síðan farið var að lækna það, og það er
eingu betra (einn þíngm.: jú; fleiri nei); það hefði þó átt að vera
sannfærandi dæmi upp á lækníngu klábans.

Eg hefi hugsað mer skoðun nefndarinnar á uppásttíngu hennar
um endurgjaldlð fyrir hið skorna geldfð, og ímynda mer hana á þá
leið : Vi~ undirbrinmgsumræðuna var gjört rá~ fyrir, a~ í hinum

sýktu héruðum væri 40,000 geldfjár ;

eptir venjulegum búreglum er helftín eða 20,000 skur'barfe,

eptir 20,000 fjár veturg.

af þessum fjölda eru veturgamlar gimbrar ætl-
aðar til ásetníngs, helftín • 10,000

verða eptir veturgamlir geldíngar . 10,000
frá þeim dregst 10 af hundr. fyrir vanhöldum

komanda ár, út færist . 1,000
eru eptir 9,000 veturgamalt.

lla'ð er sennilegt, að ætla, að veturgamall sauður batni annað árið
um 2 dali, verður því ársarðurinn af þessum 9000. 18,000 rdI.

Í':tr frtí geingur fyrir fóðri, hir'ðíngu m, m., a~ vorreifi
Flyt 18,000 rdl,
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Fluttir 18,000 rdI.
{töldu, 1 rdI. fyrir kind, eða 9,000 rdl.

verða eptir 9,000 rdl.i
sem eiga a'6 endurgjaldast. Hvað lömbunum vlðvfkur, þá mun ekki
verða um mörg gimbrarlömb a'6 tala, ef það verður samþykkt, að
þau megi lifa, en hrút- og geldíngslömbin þarf að skera hvort held-
ur er, og slíkt er líka altíðska, þegar harðæri er. þess ber líka a'6
geta, að her er allt geldfðð, sem skylduskurður hvílir á, borgað, og
mun þó margt verða af því vonarpeníngur í haust.

Brefi'ð það, sem lesið var her upp, frá hreppstjéranum ao aust-
an, hefðí verið betur ólesíb, en lesið, því eptir mínum skapsmunum
er það fremur æsanda en spekjanda, því ekki þarf hann að hugsa,
a'6 slíkar hótanir, og enda þótt harðari væri, hræði menn eða hreki
frá sannfæríngu sinni. Eg hefi göða meðvitund með mer, a'ð hafa
jafnan gefið atkvæði í málum eptir því bezta viti, sem eg hefi á,
hlutdrægníslaust, og eins mun eg gjöra í þessu.

J. Hávarðsson: Sá háttvirti (ramsögumaður finnur það a'6 mínu
breytíngaratkvæði, að það se óáhe'ði'6, og það getur skeð, að það
se þa'6; en eg áleit nóga tryggíngu í því, a'ð fela yfirvaldinu það á
vald, að meta það, hvað bóndinn þyrfti nauðsynlega að skera til bút;
síns, og hitt, sem hann væri skyldugur til ao skera, og hefði eg í-
myndað mer þa'6 svipað því, hvað snertir fullorðið fe, eins og sá
heiðraði þíngmaður frá Dalasýslu tók fram, en mer þótti þetta ekki
nægar skaðabætur, og hef eg í morgun á prfvatfundí, þar sem 11
þíngmenn voru saman komnir, skýrt frá því, hvar fyrir eg gat ekki
geingi'6 inn á meiníngu nelndarinnar, þó hún hallabí ser a'ð breyt-
fngaratkvæbi mínu, nefnilega þess vegna, ao hún gjörðl eingar skaða-
bætur fyrir hrútlömb þau, sem skera verður niður. Jafnframt því,
að eg verð a'6 lýsa því yfir, að eg verð a'ð fylgja nefndarálitinu,
hvað niðurskurðinn snertir, vildi eg stuðla til þess af öll nm kröptum,
a'6 skaðabæturnar yrði sem mestar og hagleldastar Sunnlendíngum,
og þar eg se tvísýni á því, að geíngið verði inn á mitt breytíngar-
atkvæði, þá vil eg standa upp fyrir breytíngn nefndarinnar, sem fyr
kemur til atkvæða, en mitt, til þess a'6 heldur komist nokkrar skaða-

bætur að, en eingar.
G. Brandsson: þa'ð er hvort sem er, ao því er spáð, að fjár-

kláðínn muni verða her lángsamnr, enda held eg, ao þingræðurnar
um hann ætli að verða lángsamar. þao hefir nú verið hnjátao hitt
og þetta í uppástúngur þíngmannsins úr Reykjavík, en upprístúngur
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nefndarinnar hafa heldur ekki Iarlð varhluta af því, og eg vil ætla,
ao hvornger se svo fullkomnar. að ekkert megi setja út á þær, því
svo er nm öll mannaverk. Eitt meðal annars er nú það, sem nefndin
hefir verlð ab fetta fíngur út í hjá þíngrnannlnum úr Reykjavík, ao
hegníng sú, sem hann hefir ákveðlb undir tölulið 39 - 55, og eink-
um 43, 5e of lín, vegna þess ab skaðl s.í, sem af því geti leitt, ef
einhver sýkir annara fe af skeyríngarleysí eða ásetníngi, verði ekki
metinn. Hinn h.ittvlrti [ramsiiqurnaöur talaði um það vlð undirbúníngs-
umræðu þessa máls, og þíngrnaður Eyfirðínga aptur núna; einkum
tók hann til þess, að þar skyldi "em Wgð víð líkamleg refsíng, ef
hinn seki gæti ekki goldið Ij.írsektir þær, sem ákveðnar eru fyrir
þess háttar afbrot, en nuí eg spyrja: með hverju öðru móti á hann
að afplána þessar sektir? Hin heíðruða nefnd hefir viljað Líta þetta
varða frelslstjóní frá 2 til 5 ára; en ætli skaöl sri, sem orðinn er,
verði þar með bættur '? eg held ekki. Annars munu hegníngarlög
ekki gefin í þeim tilg.íngi , að sektir þær, sem þau ákveða fyrir

ýmisleg afbrot, bæti að fullu fyrir þau, heldur mun sú vera mein-
íngin, ao hótanir þeirra haldi mönnum fni afbrotum þeim, sem sektir
þessar eru við lagðar. Ekki kalla menn þann til lífsins aptur, sem
myrtur er, þó morðínglnn se drepinn, og svo er um fleira, þYi orð
og gjiiroir verða ekki aptur teknar. Annars finnst mer nú, að nefndin
hafi töluvert nalgazt uppustringur þíngmannsins IÍr Reykjavík, sföan
mál þetta var seinast rætt til undlrbriníngs, því mí hefir luin þó
stringið upp á skaðabótum fyrir heilbrigt fe, sem drepið yrði, en á-
ætlun hennar um upphæð þessara skaðabóta mun reynast hyggð vera
í lausu loptl, ekki stður en upp.ístringur þær, sem hún er ao reyna
til að hrekja me'ð öllu móti; svo er enda um flestar áætlanir, ao
þær hitta sjaldan á hið rétta ; en hvað nm það, þetta er þ6 mikil
bót í máli; annars hefði eg ekki viljað öfund» neinn af því, að
fylgja fram akvörðunum hennar, því það mun verða fullörðugt samt.
Sumir af nefndarmönnum hafa verið a'ð Ietta fíngur út í það, hvernig
þessar uppástungur þ íngmannsíns úr Reykjavík væri komnar her inn
á þfngíð, og hvernig þær stæði á atkvæðasknínní, en slík ubfindni
geingur mí mest yfir ,i hinn háttvirta forseta, og vona eg hann geti
forsvarað gjörbir sínar í þessu, sem öðru ; annars geta allir se~, ao
þessar upp.ístúngur ern ekki annað en breytíngar breytíngaratkvæðn
þeirra, sem nefndin hafðí gjört við frumvarp amtmannanna ; þetta
er nú ekki svo óheyrð venja, a\') menn þurfi ao furða sig yfir því;
allir muna, hvernig gekk til með kosníngarlögin til þjóofundarins,
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sem rædd voru her á þíngi 1849; þegar þínglð var búið a'ð sam-

þykkja frumvarp til þessara laga, sem það hafðí sjálft búi'ð til, þá
kom frumvarp frá stjórninni, sem stefndi talsvert í aðra átt, bæði
um aðferð kosninganna og þfngrnannatöluna , en samt urðu eingin
vandræði IÍr þessu, og man eg ekki betur, en að hinn heiðraði
framsögumaður geingi bezt fram með breytíngaratkvæðum sínum,
að koma öllu þessu vel heim, og mun honum ekki hafa farið aptur
síðan, BæN hann og þingmaður Snæfellínga hafa nú nokkuð ráng-
fært það, sem hinn fyrsti og annar. konúngkjörni þíngmaður sögðu
á'ðan í tilliti til niðurskurðaríns ; þeir töluðu aldrei um, að drepa
allt sjúkt og grunað Ce, því þeir héldu ser til upp.istúngna þíng-
mannsins úr Reykjavík, sem hvergi nefnir þetta, heldur einúngis að
lækna eða skera þær kláðasjúku sauðkindur, og þó fresturinn, sem
til er tekinn frá rðttum til veturnótta, kunni að þykja stuttur í til-
liti til læknínganna, þá er þetta einmitt aðhald fyrir þá, sem lækna
vilja, að slá ekki slöku "i'ð þær tilraunir; eg þykist líka viss um,
og það af nokkurri reynslu, að frestur þessi er nógu langur við
allar þær kindur, sem bærilegar eru, þó nokkuð se klaðugar ; hinar
lökustu munu menn leggja frá öskípað. Eg held nú, að sögur þær,
er þíngmaður Eyfirðínga sagði frá Mýdal síðan i fyrra sumar, se mí
farnar ab verða nokkuð úr ser geingnar; þar er orðin mikil breyt-
ing síðan ; fe'ð er þar miklu færra og líklega í betri hlrðíngu, og
svo er víða annarstaðar ; það stendur því töluvert öðruvísi ;í mína,

en í fyrra sumar; þá var klaðlnn í byrjun sinni; menn vissu ekki,
hverja stefnu hann mundi taka, eða hversu saknæmur hann gæti
or'ði'ð; raðstafanímar móti titbrelðslu hans voru bæði seinar og ó-
nógar, og um lækníngatilraunirnar mátti segja hið sama; mí hefi eg
von um, a'ð betur takist til, því nú er skorizt í nuílíð með meiri
alvöru, en þá var gjört, og eg hefi talsverba reynslu fyrir mer um
árángur lækníngatilrauna þeirra, sem ýmsir menn hafa gjört, og hefir
a'ð göðu orðíð ; þess vegna vil eg menn gangl áfram í máli þessu,
en ekki aptur ;í bak, eða einblíni á tírnabllíð frá 1761 til 1779.
Eg hefi vogað her inn á atkvæbaskrana nokkrum breynngnratkvæð-
um; híð fyrsta þeirra er nú í raun rettri ekki mitt verk, heldur
þeirra, sem sömdu og sendu bænarskrár þær híngað til þíngslns,
sem búnar eru a'ð liggja hj;i nefndinni í heilan mánuð, og henni ml!

því vera kunnugt um; allar þessar bænarskrár taka það fram sem
aðalskilyrði fyrir niðurskurðínum, að kláðalaust se í hinum ömtun-
um; eg veít heldur ekki, hvað þessi niðurskurður ætti a'ð þý'ða, ef
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svo væri ekki; verið getur eg hefbí átt að telja Skaptafells- og
Rángárvallasýslur þar með sem ósýktar, en það er þá hægt, að koma
þeim þar inn undir seinna, ef menn svo vilja. Merw munu spyrja,
hvernig eigi að fá þessa vissu úr hinum ömtunum, en eg held nú
a~ það se ekki ómögulegt, annaðhvort með því, að láta dýralæknana
rannsaka heilbrigðisástand fjárins þar, sjálfsagt í þeim sýslunum,
sem liggja næst hinum sýktu í suðuramtínu, því í öllum geta þeir
það ekki, áður en niðurskurðurinn ætti að byrja, eða þá með því,
að láta læknana í hinum ömtnnum gefa árelðanlegur skýrslur um
þetta, því eg er ekki eins tortrygginn , og þíngmaður Dalasýslu í
varauppastungu sinni undir tölulíð 86, sem þíngmabur Snæfellinga
breiddi svo fagurlega faominn á móti, um lelð og hann settist niður
með þá góðu samvizku, sem hann var að tala nm; annars er uppá-
stúnga þessi mjög merkileg, þvi eptir henni að dæma, þá ætti eing-
um, hvorki yfirbobnum ne undirgefnum í suðuramunu að vera trú-
anda, en það er gamall malsháttur, ao einginn ætli það öðrum, sem
hann hafi ekki nokkuð af sjálfur. þá er nú breytfngaratkvæðí mitt
undir tölullð 10; eptir þvi held eg hættulaust að setja lí öll heil-
brlgð haustlömb í Gullbríngu- og Kjósarsýslum; það víta nú allir,
að sýslur þessar liggja lángt frá hinum ósýktu, þar sem Árnessýsla
er á annan veg vlð þær, en Borganjarðarsýsla :í hinn veginn, svo
það eru mjög lítil líkindi til, að lömb fari að sl.íngra yfir í sýslur
þær, sem liggja svo ~jærri, fyrir utan það, að flestir munu halda
lömbum sínum heima að vetrinum til. Eg::ie líka, að nefndin hefir
gelngið inn á viðaukaatkvæðl þíngmannsins úr Borgarfjarðarsýslu um
ásetníngu gimbrarlambanna, og það í öllum sýktu sýslunum, og þá
se eg ekki, hvað á móti þvi getur verlð, ao aðhyllast þetta. Um
breytíngaratkvæbí mitt undir tölullð 13 skal eg vera því faorbarl,
sem eg í því tilliti get skýrskotað til þess, er eg nú hefi sagt; reynd-
ar þori eg ekki eins að fortaka, að Iullorðíð fe geti slangmð í ó-
iýktar sýslur, eins og lömbin, þó eru mjög lítil líkindi til þess núna
næsta vetur, því eg gjöri rá~ fyrir, að lllenn haldi öllu fe sinu í
strangari vöktun, en verið hefir. þá er að minnast á varauppástúngu
mína undir tölulið 14, sem fer fram á þao, að einginn níburskurður
á hellbrlgðu s3uOfe verði :ikYeOinn í Grindavíkur-, Hafna-, Rosm-
hvalaness- og Strandarhreppum innan Gullbringusýslu, ne heldur í
Akraness-, Skllmanna-, Mela- og Leír.irhreppum í Borgarfjarðarsýslu.
Um hreppana í Borgnrfjurbarsýslu CI' eg ekki einn til frásagna, þvi
bæði þíngmaðurlnn þaðan, og þingmaður Mýrasýslu hafa sagt mer,

952



að þeir væri Svo afskekktir, a~ hægt væri að verja allri samgaungu
fjárins þaðan víð aðra hreppa sýslunnar, og þá held eg þurfi varla
a~ óttast fyrir, að fe~ úr þeim hlaupi vestur yfir Hvítá vetrarlángt,
enda var það auðheyrt á~an á ræðu þíngmaunsíns úr :Mýrasýslu, að

hann óttaMst það ekki, svo eg se ekki, hvað á móti því er, a~ hlífa
heilbrigðu fe þar við niðurskurði, þess heldur sem þar hefir Iíti~
eða ekkert borið á klá'ðanum híngað til. Um hreppana í Gullbringu-

sýslu, sem eg nefndi áoall, er nú sama að segja; þeir liggjll leingst
allra hreppa frá takmörkum hinna sýktu og ósýktu sýslna; í sum-
um þeirra hefir lftlð eða ekkert borið á klaðanum, og íSumum virð-
ist hann a~ mestu leyti læknaður ; skyldi mí þurfa að óttast nokkrar
samgaungur milli fjárins úr þessum hreppum, og fjár annara hreppa,
þá er það mest í Gullbringusýslu sjálfri, og ef út af því bæri, þá
í Árnessý:;lu, eða næstu hreppum hennar, til að mynda í Ölfus- eða
Selvogshreppl, og ef nekkur skaði að því yrði, sem eg varla get í-
myndað mer, þá kæmi hann niður á Gullbríngu-, en ekki Árnessýslu;
en varla mun þurfa a\') óttast fyrir, að fe sunnan tir Grindavík, eða
þeim hreppum, sem eru enn nú fjær Rángárvallasýslu, fari þangað,
austur yfir tvær sundár, og það um hávetur. Eg vildi nú annars
mikillega óska, a~ klaðinn væri hvergi, nema í þeim 4 sýslum, sem
sýktar eru kallaðar , en mer er það mí nokkuð vafasamt, hvort svo
er, að minnsta kostí heyrast margar sögur um það, Skýrsla læknis
J. Skaptasonar sýnir það, að klaðlnn hefir verið fyrir norðan á næst-
liðnum vetri; líka hefi eg se\') bréf, hvar í getið er Ulll kláða í Mrila-
sýslunum í fyrra haust, og honum lýst með einhverjum þeim verstu
einkennum, sem klaðinn hérna hefir. Söguna úr Barðastrandarsýslu,
sem hérna kom um daginn með manni þaðan , þekkjum ver allir,
þó sumir segi, að kláðl sá, sem þá ntr þaðan sagður, se nú horfinn;
svo var líka með klaðann her syðra sumstaðar í fyrra haust, ab líti~
bar á honum í byrjun sinni, en hann þróaðist, þegar fram Ii "etur-
inn kom, og líkt gæti víðar að borið. Einkenni hins saknæms og
ósaknæma kláða, sem kallaður hefir verið, held eg liggi mjög nærri
hvort öðru, svo þar se ekki gott að finna bilið :i milli, nema eptir
því, sem t~ og reynsla leiðír það í ljós; þess vegna vero eg a~
vera fastur á því, sem eg á()an tók fram, a~ ein ginn niðurskurður
verði her fyrir skipaður, fyr en feingin er areibanleg vissa um heil-
brígðí fjárins annarstaðar, þar sem nú er látio heita svo a~ það se

ósjúkt.
M. Andresson: Ekki þarf eg all standa upp til a~ mæla fyrir
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breytíngaratkvæðum mínum í þessu nuilí, Því þau eru alls eingin,
og mun það í sumra manna augum virðast éforsvaranlegt umhyggju-
og ræktarleysi frá minni hálfu, í ti\liti til þess kjördæmis, sem eg er
frá, að eg hefi ekki, eins og hinir piltarnir, reynt til, að út víkka
frelsi manna í því, a~ setja lömb og geldfð á vetur, sem sumum
þykir takmarkað um of. Af skjalí því, sem nýlega var lesið, má
það virðast ljóst, hvað sá maður, sem það hefir ritað, mundi hafa
gjört, hefði hann setið í mínu sæti. En þó eg eigi ekkert breyt-
fngaratkvæbí á þeirri prentuðu atkvæðaskra, er her liggur fyrir, þii
hefi eg þó gjört breyttngaratkvæðí \'i~ minn eiginn þ.ínka, því eini
og þíngmönnum er ljóst, hefði eg víljað fyrirkjósa, að algjörlegur
niðurskurður færi fram á komanda hausti og vetri, í hi'b minnsta í
nokkrum hluta hinna sýktu héraða, ef allt reyndist ósjúkt í hinum
héruðunum, en þegar eg sá, a'b þetta gat elngan veginn haft fram-
gáng í þínginn vegna ofurkapps þeirra manna, sem eingan niður-
skurð 'vilja hafa, þá fór eg að sannfærast um það í þánka mínum,
að her ætti a~ miðla málum á baðar síður, og láta svo reynsluna
á eptir sýna, hverjir rettast hefM að mæla, en það getur hún ekki,
nema nokkur fjárstofn se látinn lifa næsta ar, en þótt það verði til
að tvöfalda tjóni~ fyrir þeim, sem mí þegar eru búnir a~ missa gjör-
vallt fe sitt, og hljóta svo að verða saublausir, í hið minnsta 2 ár,
vegna hins veika fj;ír, sem "i'b haldið er á sumum bæjum. Mig
stansar ií því, hvað maður s.í, sem bréfið ritaðl, er eg minntist :í,
er nú fastur ;Í því, a'b við halda geldfð ; þ.ínkí hans var allt öðruvíst
á næstliðnu vori; það var mer kunnugrá en mörgum öðrum, en hann
hefir feíngíð mikil sinnaskipti, og þau jafnvel aukizt töluvert víð
hans laungu dvöl her í Reykjavík mí á þíngtímanum. Hreppur Sil,
sem hann er a'b mæla fyrir, er þó eingin saubasvelt, margur líka
þat búinn aú missa miklð af fe sínu; eg held þeir í Hraungerðis-
hrepp, mætti þakka fyrir, gæti þeir haldíð þeim ærstofni, sem leyft
er eptir nefndaruppastringunum að setja á vetur, og ef svo tækist
vel til, að þær ær yrðí heílbrigbar, þ,í væri fjáreignin ekki leingi
að komast í lag aptur. Eg hefi lifað nokkur þau ,ír, að öll lömb
hafa verið skorin, og hefir það verið lítill hnekkir il bústofni manna,
eins og hinn hæstvírtí konúngsfulltrúi tók fram, hafi gott ár korníð
á eptir. En þótt hroppstjérnnum í nýnefndum hrepp se fært með
hans kríngumstæðum og þeim kraptí og fylgi, sem hann hefir um-
fram flesta aðra, að hirða og III ,í ske lækna fleira fe, en upp ,i er
striugið, þá þarf hvorki hann, ne aðrir, að ætla ser, ao mæla aðra
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m6ti honum, en honum sjálfum til huggunar vil eg geta þess, a'l>
eg má ske gef atkvæði mitt fyrir 7. töluli'ð á atkvæðaskrannl, og
feingi það breytíngaratkvæðí framgang, þá rýmkaðist um ærtöluna
fyrir þeim, sem nógan hafa kraptlnn. Geldfjdrviðhaldlnu get eg
ekki verið mebmæltur, og það einkum vegna þess, að eg held víð
Sunnlendíngar búum næsta illa í hag fyrir okkur, ef við höldum á-
fram með það, að ógna Norðlendíngum með okkar vondu klaðasýkí,
en það gjörum við svo leingi sem víð sleppum fe á afretti, meðan
veikinni ekki er alveg út rýmt hjá okkur; og eg óttast fyrir, a'ð ,'i'ð
töpum nokkru af þeim göbvílja Norðanmanna með þessum drætti á
niðurskurðinum, sem þeir annars hefði auðsýnt okkur, og sem eg
vona þeir sýni okkur, ef drottinn verndar þ,í frá þessum eyðilegg]-
ara landsins velfámanar. Af þessum orðum mínum er það ljóst, að
eg mun halla mer að uppásuingum nefndarinnar, og því ætla eg
ekkert að tala um uppástúngur, frumvarp, eh hvað það á að heita,
þfngmannsíns frá Reykjavík, sem her er hrært saman vi'ð nefndar-
uppástúngurnar á atkvæðaskr.ínní. Eg get ekki annað, en lýst á-
nægju minni yfir því, hvað hinni fjölmennu nefnd í þessu klá'ðamáli
t6kst a'ð koma ser saman og varð öll á einu máli, :í'ður en störfum
hennar var lokið, því ekki munu þeir menn hafa allir haft sömu
meiníngu, þegar þeir fyrst geingu að ætlunarverki sínu; mer virðíst
því að þíngmenn ætti ab breyta eptir þeirra dæmi, og þræða þann
meðalveg í máll þessu, sem nefndin hefir fari'ð

Þa'ð hefir mikil 6heppni fylgt þessu fj.írklaðatllfelll frá byrjun
þess, en "leingi býr að fyrstu gjörð". það var ekki Iíti'ð óhapp, a'ð
þegar kláðlnn var nýkominn að Mýdal, og svo þar eptir að Bytru,
að sá maður, sem í læknislegu tilliti fyrst f6r að skipta ser af hon-
um, sagbí þá, að her væri ekki mikil hætta lí ferðum, þetta væri
eingin næm veiki, og hægt væri að taka fyrir hana, þetta hefir korníð
af þekkfngarskorti, en hvernig fór? Ekki var tekið fyrir hana, og
hefði það þó auðvelt verið, að kyrkja þenna vogest í fæ'ðíngunni.
Eg veit vel og játa fúslega, að þeir menn, sem hafa þ;í meiníngu,
að allan klríbann megi auðveldlega lækna, og stríða af alefli móti
níðurskurbí, þeir gjöra þetta ekki af því, að þ;í skorti föðurlands-
elsku, nei t þeir elska fósturjör'O sína fullt 8"0 Hl, sem eg og hver
annar; en eg get ekki staðið af mer, a'ð segja það, sem mer býr
innanbrjósts: "þeir vita ekki, hvað þeir gjöra". þetta ern sjálfsagt
þau seinustu ort, sem eg tala á æfi minni í þessum sal þíngmálefu-
um viðkomandi, og ætla eg þá að enda þau met þeirri hjartansósk
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minni, að þessi voðalega plága, sem nú geisar yfir landið, verði ao
minna tjóni, en á mig bítur, og að oss auðnast mætti sem fyrst
með heillavænlegum ráðum, hverju nafni sem heita, að hindra
hennar frekari útbreiðslu, og burt rýma henni frá vorn kæra föður-
landi.

P. Sigurðsson: Eg ætla nú enn ao láta álit mitt í ljósi, til
að sýna, hvort eg hefi nokkuð breytt áliti mínu síðan vio undirhún-
íngsumræöuna, og er það ekki; eg lýsti því þá, að eg áliti öllum
landsbúum hættuminnst algjörðan niðurskurð strax í haust í þeim
veiku hðrubum, þegar vissa væri feingin, að sýkin ekki væri í hin-
um, og það álít eg enn. Sá háttvirti konúngsfulltrúi tók fram í
síbarí ræðu sinni, að hann myndi ekki, að nokkur þíngmanna hefði
teki~ fram, ab fyrir þann algjörba niðurskurð í fyrri klabasýkínni
mundi landið hafa frelsazt frá því, að pest þessi yrði innlendur sjúk-
dómur, en eg vil geta þess, að eg tók þetta atrlðl fram vio undir-
btiníngsumræðuna, og gleður það mig, að sá háttvirti konúngs{ulltrúi
hefir her um sömu meiníngu. Eg sagbí yio undírbénlngsumræðuna,
að eg hefbí álitio hollast, að leggja til grundvallar frumvarp amt-
mannanna fyrir vestan og norðan með litlum breytingum, en þegar
það varð ekki einasta lagt til undirstöðu, þá gat eg ekki borið þær
breytíngar npp vlð það, sem mer höfðu í hug dottið, en þó vll eg
nú skýra frá þeim, þ6 eg viti þær geti Ull ekkert verkab á mál
þetta, eins og það er nú komið. Frumvarpið ákvao almennan niður-
skurð í haust í þeim sýktu héruðum, og því nr eg samþykkur, en
þar sem ákveðlð var, ao aptur skyldi aðrir landsbúar selja þangað
svo mikinn ærstoín, ao svarabí hehníng vio þá tölu, sem þar Hr
talin fram, þá ætlaði eg að stinga þar upp á lítilli breytingu, þeirri,
að helmingur af þeim ærstofnl, sem frumvarpið til tók, væri gefin
þeim héruðum, sem hlutu að gjöreyða fénu, eins og nokkurs konar
skyldu-, eg undir eins þakklætisekatt fyrir það, þeir hefðí sýnt þetta
dreínglyndí, ao gjöra ser sjálfum algjört fjártjón, til að reyna a\'J
frelsa með því aptur bæði sig og abra ; en hinn helmínginn vildi eg
að sönnu fyrir leggja að selja, en ákveða ekkert vero, því svo eru
Íslendingar veglyndír, að undir þeim kríngumstæðum mundu fáir þeir
okrarar hittast, í hið minnsta mannorðs síns vegna, sem seldi nauð-
stöddum mönnum, er fellt hefðl fe sitt fyrir velferð föðurlandsins,
lángt yfir verðlaglð, en allur þorri manna með miklu billegra
verði. þa'ð hefir verið sagt, ab allt fe í þessum 4 sýslum se um
45,000; þar af gizka eg á nærri helmíng ærfð, sem væri 22,000,
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þar af helmíngur 11,000, og ætti þetta þá her um bil a'b vera ær-
tala SIÍ, sem frumvarpið til tók a'ð seljast skyldi; þar af helmíngur
væri 5500; væri mí hver virt 3 rdl., þá feingi héruð þessi strax í
undirstöðustofn in natura 16,500 rdl; her "i'ð hefði innbúar þeirra
fjárlausu héraða fyrir utan verð það, sem kom af því níðurskoma
fe, átt óeytt verð þeirra meðala, sem allar þessar góðu lækníngatil-
raunir kostuðu, og losazt vlð a1la þá mæðu og fyrirhöfn, er þetta
hefir í för með ser, heyfaung þau óeydd, er því sjúka fe var ætlað,
og allur kostnaður þeirra híngað sendu dýralækna sparaður, og mátti
verja nokkru af þeim kostnaði til þeirra, er niður höfbu skoríð, til
nýrra fjárkanpa. A'ð þessi ráðstöfun hefði orN'ð sú hollusta, hefði
henni orN'ð framgeingt, er a'ð vísu ekki annað, en spadömur mín
eins, og gæti hann auðveldlega brugðizt, en tí'ðin er það, sem leysir
úr því, og því gildir mig einu, þó þetta komi fram á skoðunarplassíð
undir dóm þjóðarinnar. Swan eg fór að veita athuga upptökum og
útbreiðslu bráðasýkinnar hj:í oss, sem mí er komin víða um landið,
þá hefi eg komizt á þá skoðun, að hana hefði líka mátt drepa í
fæðíngunní, hefðl það verið reynt; pest þessi kom fyrst upp haustíð
eptir eldgos Eyjafjallajölmlsins 1821, og bar fyrst á henni í sveit-
unum kríng um [ökulínn, en ekki í ytra hluta sýslunnar næstu árin,
svo fór hún að læðast út, fyrst smámsaman yfir alla sýsluna, og sfð-
an út úr henni til fjærliggjandi héraða, og nú vita menn, hversu
mjög hiin er orðin útdreífð, og hvern usla hún hefir gjört; hefði það
verlð reynt, a'ð skera allt strax niður þegar í þeim sveitum, þar sem
hún byrjaði, þá er það mín skoðun, að hana hefbí mátt stansa. Eg
ætla ber ekki a'ð dæma neitt um eðli veiki þessarar, því eg er ekki
læknir; en ekki er ólíklegt, að efni hennar hafi korníð af óho1lustu
eldgossins, og veikt fyrst fjárstofn þann, er næstur var, og síðan
smámsaman smíttað kynferbíð út frá ser víð allar samgaungur; sýki
þessi er nú búin a'ð vara yfir 30 ár, og þrátt fyrir ýmsar tilraunir
með lækníngarhefir hún samt út breiðst, og er þetta sagt þeim til
hugvekju, sem treysta upp á það, að kláðapest þessari verð! útrýmt
með tómum lækníngum. Eg hefi allt af ætlað mer a'ð fylgjast a'b
með nefndinni, en nú er hún orðin svo tílslökunarsöm, að eg er
nærri farin a'ð efa mig með það, og er það atriN'ð um endurgjald
þess níburskoma fjár, eins og malíð nú stendur, því mer þykir nú
nokkuð dýrkeypt fyrir aðra landsmenn, ab skyldast til, að borga nib-
urskurðínn, og skyldast til á sínum tíma, að selja nokkurn ærstofn,
meðan þeir hins vegar eru þó ekki óttalausir fyrir illum aíleíðíngum
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af því sjúka fe, sem úrskurða á til lífsins, þó reyna eigi ab setja
hættunni skurður'; eg vil líka geta þess, at þrátt fyrir hið harborða
bréf, er forseti las upp áðan Irtí manninum Í l\rnesþíngi, þá veit eg
líka, at margir merkir menn þar álíta nú hollastan almennan niður-
skurb ; eg vll líka segja þínginu þat, og eins manni þeim, sem bréfið
var frú, fyrst hann heyrir mál mitt, að eg fyrir það, þó eg heyrði
þetta br ef, breyti ekki skoðun minni :i þessu máli um þverfótar-

breidd, en eg vil segja honum þat, að bæði hann og þeir, sem hans
skoðun aðhyllast, taka ser stóra ábyrgb li herðar, með a~ hrópa fram
Iífið á þessu sýkta fe í þeirri stopulu von, að allt verði gjört gott
með lækníngum, og mega þeir hafa sterka byggíngu, er stabízt gæti
þau samvízkuslög, er hún yrði a~ veita, ef öðruvíst færi, en þeir

vona, jafnvel þó eg verði a~ virða mjög mikils fylgi og þreklyndi
mannsins með að fram fylgja skoðun sinni á máli þessu, þó hún fari
í gagnstæða stefnu yið mína.

Á. Einarsson: Eg verð líklega líka at vinna torfa lögin, eins og
aðrír, og standa upp og tala í máli þessu. Sumum her á þíngi hefir þótt
það undarlegt, at forseti skuli hafa borlð fram á þínginu bréf fni prívat-
manni, og jafnvel líka hitt, að hann hefir sett uppástringur þíngmanns
Reykjavíkur á athæðaskrána sem breytíngaratkvæðl, en eg fyrir mitt
leyti get ekki verið á máli þessara manna, því mer þykir það miklu
fremur gleðilegt, að þetta hefir weríð gjört, því meðan ekki hefir verið
farið út fyrir rðttar reglur, lýsir þetta eimíngis frjalslyndí forseta,
og umhyggju hans fyrir því, að mallð geti orðið rætt sem mest
til hlítar. Þa~ er vænt, að þjóðin og þíngíb hafi sem mestan áhuga
á málum þeim, sem þab hefir til meðferðar, einúngis ef menn víð
hafa stillíng, réttsýni og sannsögli.

þao er einkum tvennt í breti þessu, er eg skal leyfa mer að
fara fáeinum orðum um, og vona eg hinn háttvirti forseti gjöri svo
vel, að leiðretta mig, ef eg ekki hermi rett, það sem mer skildist
ab væri innihald bréfsins. þa~ er þ:i fyrst, ao mig minnir, a~ þar
standi, að kosti höfundarins og hreppsbúa hans se þúnglega mis-
boðið, og það mestmegnis af tillögum og atkvæði manna, sem væri
úr þeim héruðum landsins, til hverra niðurskurburínn ekki næðí ; en

þó hann má ske geti álitið menn úr hinum fjórMngunum annaðhvort
svo sðrplægna, eður þá svo vitlausa (Forseti: þessi orðatiltæki
virðast mer hvorki vera þörf, ne heldur eiga vi~ her), til þess þá
að brúka sem varlegust orð : þó hann áliti, að mennirnir úr hinum
fjórMngunum ekki ao öllu leyti geti skobað mál þetta óvilhallt, getur
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hann þó ekki áliti\S þetta um þíngmennina einmitt úr þeim sýslum,
hvar niðurskurðurinn á fram að fara, og 4 menn úr suðurumdæmínu
voru í nefndinni, og nokkrir þíngmenn iir suðurumdæminu mæla með
nefndar.ilitinu, fyrir utan svo marga utanþíngs, sem hafa látj() í ljósi
meiníngu sína, sem er nefndinni samdóma, þetta líkar mér ekki í
bréfinu. A'b öðru leyti virðist mer hann hafa hótað, að gjöra allar
þær mótspyrnur, er hann löglega gæti, móti framkvæmd þessa máls,
"me~ öllum þeim meðölum, er löglega verða í hans valdi". Ef hót-
un þessi ekki geingur leingra, en rett og löglegt er, er þetta í sjálfu
ser eðlilegt og rett, og það er gott, a'b stjórnin getur se'b, at) her
eru ekki eintómar huglausar gúngur, og að maður sá, sem hún hefir
sæmt með heiðurs teikni, hefir dug í ser a'b standa á retti sínum.
En a'bgætanda er, að það er kann ske annað, a'b rneðöl eru löglega
komin í manns hendur, en að brúka þau löglega og rett; en
hvernig sem þetta á a'b skiljast, má ætla, að stjórnin geti fram-
kvæmt skipanir sínar í þVÍ, er hún fellst á, ef hún leyfir þeim, er
framkvæma skal, a'b brúka til þess öll náttúruö!l, en óskanda
væri, að ekki þyrfti til slíks að taka. þar e'b eg álít það gagnlegt,
a'b stjórnin hafi sem flestar uppasningur a'b styðjast víð, vildi eg
óska, a'b einnig yrði send varauppastúnga þingmanns Dalasýslu,
hvernig svo sem fer með uppástúngur þingmanns Reykjavíkur, og
það því fremur, sem varaupp.ístringa þíngmanns Dalasýslu, að því
sem eg bezt veit, fer fram á það, sem vanalegt er annarstaðar, þeg-
ar líkt stendur á, því í uppasningunni liggur það, sem víð geingst
í Danmörku, a'b hver kosti vöktun á fe sínu, er sj líkt er, og það
endurgjaldslaust. Breytfngaratkvæði þíngmanns Gullbríngusýslu get
eg ekki fallizt á, þó það reyndar megi vera þeim bezt kunnugt, sem
þekkja landslagið betur; en eg verð að óttast, a'b fe'b þó geti strok-
i'b hððan, ef einhver kind kynni a~ flytjast frá þeim bæjum, sem væri
utan þessara takmarka. þíngma'burinn bar mer það, að eg með umræð-
um mínum ekki hefði viljað spilla fyrir því, a'b menn kæmi ser saman
Í þessu máli; það sama get eg borið honum, enda vona eg, a'b allir
þingmenn vilji mikið vinna til sætta. Menn þurfa ekki a'b kalla það
tortryggni víð Sunnlendínga, þ6 menn vilji, að vel se gætt að vörðuni
þeim, sem settir yrði samkvæmt varauppástúngu þíngmannsíns frá
Dalasýslu, þVÍ menn hafa fyrir ser reynsluna, hvað þessu viðvíkur,
og þurfa menn ekki annað, en gá að því, hversu erfitt mönnum hefir
tekizt að halda kindum sínum frá, að fara vestur yfir Hvítá fop-
inn dauðann. þíngma'bur Gullbríngusýslu segir, að feð se farið að fækka,
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og því muni hægra a~ koma víð læknatilraununum, án þess að fækka
því mjög, en fe\) var þó ekki mjög fátt, þegar þíngmaður Reykja-
víkur var a\) reikna skaðabæturnar. Mer þykir það mikilsvert, er
hinn hattvlrtl kontÍngsfulltrtÍi gat um eptir dýralæknum, sem kunn-
ugir eru erlendis, að klríðasýkl þessi kæmi upp aprur í Noregi eptir
20 ár eða þar um bil, þó hún yrðl læknuð með laungum tíma. Eg
skal nú ekki orðleingja þetta meir, en þar e~ þetta verða hin sein-
ustu orð, er eg tala her á þíngi, í öllu falli í þetta sinn, vil eg að
endingu geta þess, a~ hafi svo óheppilega til tekizt, að eg hafi ó-
rettilega geíngíð of nærri vlrðíngu einhverra með orðum mínum, vona
eg, a~ allir taki mig tnianlegan til þess, a~ eg ekki hefi gjört það
af ásetníngi.

V. Oddsen: Eg álít skyldu mína, að svara hinum beiðraða
þíngmanni úr Gullbríngusýslu, þar sem hann talar um, a\) klaðí hafi
verið á Seyðísfirðí í fyrra haust, og færir hann það sem astæðu fyrir
því, a\) það se satt, a\) hann hafi sjálfur lesið það úr bréfi, sem eg
ætla að muni hafa verið frá skipherra nokkrum Olsen, sem híngað
kom í vor. Þa\) mun víst öllum þíngmönnum hafa verið kunnugt
þetta brðf, jafnvel þó einginn þíngmanna hafi hreift því, þar þeim
mun hafa þótt sögu Olaens nógsamlega hrundið af þíngmanninum úr
Suður-Múlasýslu og mer, en sem ekki hefir yeri~ nægilegt fyrir bann.
Þíngma\)ur þessi er annars illa farinn, ef hann trúir öllu, sem honum
tekst að lesa, og mikíb ver, en þó hann hefði aldrei lært það,

Framsögumaður : Eg mnndí ekki hafa tekið optar til máls,
ef hinn heiðraði þíngmaður Reykjavíkur ekki skoraði á mig, a\) segja
ser, hvaðan ýmsan kostnað skyldi taka, ef geldfénu vær slatrað níð-
ur. Eg ætla nú a\) vísu ekki að leysa úr þessari spurníngu með
ö\)ru en því, að þetta málefni hefir aldrei verið feingíb nefndinni í
hendur, og því hefir ekki verið tílefní fyrir hana, að rannsaka það,
þa\) er a\) vísu satt, a\) gjaldstofnarnir minnka, en þó eru ærnar ept-
ir, og þá er ekki líklegt, a~ það lí\)i lángt um, þangað til menn
verða aptur færir um, að greíða gjöld sín, og hvað alþíngiskostnað-
inn snertir, þá getur hann lagzt þeim mun þýngra á hin ömtin. En
víðvíkjandi jafnaðarsjéðnum, þá hefir hinn háttvirti þíngmaður ekki
verið sjálfur svo hlífðarsamur víð hann, þar sem hann vill híta
borga úr honum hreppanefndum sínum og endurgjalda skaða þann,
sem eigendur líða víð skurð á fe sínu: og skyldi nú þetta allt
verða goldlð úr honum, er eg hræddur um, að hann verði orðinn
lítill um sumarmál. Eg skil nú ekki, hvers vegna þíngmenn geti
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nú ekki sætt sig víð nefndarálitið, Því þegar nefndin hefir fallizt á,
að taka akvörðunlna um skaðabæturnar, þó fer það í sömu stefnu, sem
varauppástúnga stiptamtmannsins, nema hvað hann vill láta ein-
galmgu skera á takmörkunum, en það virNst nú sem stiptarntmað-
urinn hafi nokkuð breytt skoðun sinni síðan. Þa~ skil eg ekki, sem
hinn háttvirti þíngmaður spaðí, að framkvæmdir á ályktunum þíngs-
ins mundu sæta svo miklum mötgángl, ef nefndaralitið yrði sam-
þykkt her á þínginu, því nú held eg se ómögulegt að segja, að það
se miklir örðugleíkar á framkvæmdunum, síðan nefndin hefir fallizt

:í skaðabæturnar, sem að nefndin hefir að minni meiníngu fullkorn-
lega ákvebíð ríflegar, því íDanmörku og Noregi mun ekki vera borg-
að meir en % verðs fyrir sjúkt fe, sem skorið er niður, Víðvíkj-

andi því, sem hinn helðraði þfngmaður Gullbríngusýslu sagði, þá er
það satt, að nefndin hefir gjört ser meira far um að varna ritbrelðslu
klaðans, heldur en að lækna hann, og því hefir hún lagt stórsektir
víð, ef út af væri breytt, en hjá hinum heíðraða þíngmanni Reykja-
víkur get eg ekki se~ neina nægilega tryggíngu fyrir útbreiðslu klað-
ans.

J6n Guðmundsson: t)a~ hafa nú 2 af hinum hattvirtu konúng-
kjörnu þíngmönnum bætzt vi~, til að styrkja uppástringur varaþing-
mannsins úr Reykjavík; og að vísu er búið að svara mörgu af
því, er þeir hafa sagt, en þó ekki öllu, og því skal eg leyfa mer,
a~ fara nm það nokkrum orðum. Hinn háttvirti fyrsti konúngkjörní
þingmaður aðhylltlst uppástúngurnar , af því hann áleit, ao ekki
væri um að ræða nema 2 aðalstefnur í þessu máli, en bæði
hann og a~rir, sem þíngmanninum eru samdóma, gefa ser það, ao
það se eins hægt, að aðskilja, og halda uðskíldu sjúka fenu frá hinu
ósjúka, hvað margt sem það er, sem ósjúkt er kalla~, eins og að
skera kindina, en það álít eg ómögulegt, því þó ao varaþingmaður-
inn hafi viljað sýna fram á, að hreppanefndir hans eigi að rannsaka
allt fe, fyrst á meðan undírbúníngsumræðan stó~ yfir, Í hverjum
mánuði, nú aptur, eptir því sem hann er búinn að breyta í hendi
ser 6. uppástúngugrein sinni (á atkvæðaskrannt tölul. 30), að minnsta
kosti í öðrum hvorum manuðl, og að þessar nefndir skipi fyrir um
aðskilnað á heílbrlgðu og sjúku fe, o, s, frv., þá er og verður þetta
eintómur hugarburður, sem ómögulegt er að hafa fram í verkinu,
og vil eg um þetta skýrskota til þess, sem her hefir veríð Iesíð upp
úr stlptamtsbréfinu frá í desbr. 1856; eg hefi sjálfur seo það bréf',
a~ af 1000 fjár, sem var í Mýdal, fundust einar 20 kindur kláða-
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sjúkar í fyrra haust; stlptamtmabur hafN :lour skrifað 2 bréf um
ao aðskilja allt sjúkt fe frá hellbrigbu, og hafa hvort um sig ser í
lagi, en samt varð það ógjört, að aðskilja þetta fáa fe í Mýdnl frá
öllu hinu, sem heilbrigt var kallað ; þegar ekkert ráo var til,
að aðskilja þessar 20 kindur - því um jólaleyti~ var meiri hluti
þess fjár, sem bóndinn í Mýdal setti:l, eg ætla hátt .i 2. hundr.,
orcio kláðuvelkt, - hvaða úrræðí halda menn þá verði til þess, að
aðskilja og halda aðskildu sjúku fe frá heilbrigðu í heilum 3 sýsl-
um? eg segi það enn, þetta er ekki nema eintómur hugarburour ;
þessi hugsun um aðskilnað fjárins, hún er ekki nóg; menn verða vel
a~ g.í ao Því; stlptamtmaðurlnn skipaði það með almennu umburð-
arbréfl strax í nóvember í fyrra haust, en hver hefir orNo iídngur-
inn? alls einginn, því her var það skipað, sem ómögulegt var og er
110 fram fylgja, eptir því sem her stendur á. Eg man ekki betur,
en hinn háttvirti annar konúngkjörni þíngmaður segði lí þá leið,
at alþíng mætti vara sig á, ao fallast á þær ályktanir, sem menn
vissi fyrirfram að yfirvaldínu væri nauðugt ab fram fylgja, eða mundi
fram fylgja móti geði sínu, og undirmennirnir hlýðnast með ógeði,
enda þótt stjórnin veitti þeim akvörðunum samþykki sitt. Stiptamt-
maburinn var í fyrra vetur öldiingis óbundinn bæði vio akvarðanir
frá alþíngi og öðrum, þá var og ekki hinn heiðraði varaþingmaður
Reykjavíkur búinn að fæða þessar uppástúngur; stjórnin hafði sjálf
ekki fyrlrskrlfað neinar reglur eða raðstafanlr ; stiptamtinaðurinn gat
því í allan fyrra vetur fyrírskípað hverja þá ráðstöfun, sem honum
geojaoist bezt, og hann sá fært að framfylgja; en eg held, að árang-
urinn af þeim ráðstöfunum sýni sig bezt sjálfur; það er búib a~
skýra ljóslega frá þeim her í salnum, og hvað þær hafa haft upp
á sig, og eg gæti bætt ýmsum upplýsíngum vio til sannindamerkis,
ef eg vildi; en nefndin hefir í rauninni ekki sníngíð upp á öðru, en
því, sem stiptamtrnaðurlnn sjálfur skípaðl í fyrra framan af vetrin-
um, því hann skipaði niðurskurð eptir tilsk. 1772. Eg vil líka vekja
athygli að þVÍ, að hinir sömu þíngmenn, sem fylgja varaþíngmann-
inum í Reykjavík, hafa líka gjört ráo fyrir því, að klaðínn væri
bæði fyrir norðan og vestan, en se hann nú þar, þá held eg ekki
se ráo að binda sig við stiptamtmanninn einan, hvað framkvæmd-
irnar snertir, heldur líka víð hina amtmennina; eg held 1. d. þal\
se óhætt, ao gjöra vio því, að helmíngur alls fjár í landinu se í
1101'0111'- og austurumdæminu. Ef nú þa~ er svo mjög takanda til
greina, hvað amtmanninum í suðuramtinu er geðfellt eður ógeðfellt
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a~ fram fylgja, þá held eg menn ætti ekki síður að taka til greina
hitt, hvað amtmanninurn fyrir norðan væri geðfellt Í þessu efni; en ætli
amtmanninum þar verðí geðfellt, a~ fram fylgja uppástringum vnraþíng-
mannsins IÍr Reykjavík? frumvarpið amtmannanna, sem her liggur
fyrir, leysir bezt úr þessari spurníngu; amtmaðurinn fyrir norðan hefir
til þessa ekki mátt heyra annað, en ótakmarkaðan niðurskurð fÍ öllu
fe. Eg held nri, að af þessu megi sjá, að menn mega ekki binda
sig ,'i'ð skoðun eins amtrnannsins, og það því sfður, sem ráðstafanir hans
hafa ekki heppnazt vel híngað til; það er ekki of sagt. Þa~ getur
vel veríð, að meinÍng mín um þetta mál se ekki rettari en annara,
en hitt er nú orðið víst, a~ það hef'ði verið réttara, að fylgja mín-
um ráðum, þegar eg varaði menn víð kl.íðanum í blaðinu þjóMlfi
í öndverðum maí f. á., og helili mínum ráðum þá verið gaumur
gefinn, a~ gánga IÍr skugga um þa~ þá þegar, undir eins og klað-
ans varð vart Í Mýdal og Bytru, 8 vikum :i'ðllr en geldfð var rekið ,í
fjall, hvort kl.íðasýki þessi væri eins ónæm og ósaknæm, eins og þá var
borið fyrir, þ.í hefði betur farið, þá hefði menn geta'ð sparað "er marg-
falt og émetanlegt fjártjón, allar þessar pappírsniðstafanir fram og
aptur, allar þessar þreytandi og kostnaðarsörnu umræður , og þá
hefði menn or~i~ lausir við þetta merkilega "prótest(( frá danne-
brogsmannlnum og hreppstjóranum, sem var í fyrra vor og er enn
Í Hraungerðíshreppi , þar sem kláðínn hafði upptök sín í Bytru.
þa'í'l er þannig búi'ð a'í'lsýna, að amtmennirnir hafa ekki verið bundnir vi'ð
lög híngað til, hvorki geðfelld þeim ne égeðf'elld, að ráðstafunir þeirra,
einmitt af því eingin "ar almenn lagareglan til a'ð binda sig við, hafa
farið mjög sínar í hverja áttina, þangað til þeir áttu fund með ser í
vor, og árángurinn af þessum r.íbstöfunum, aðskilnaði fjárins, lækníngatil-
raununum, og af öllu þVÍ öðru, sem hefir verið fyrir skipað, hefir
ekkert batað malíð, og eingnm getað fullnægt, hvorki þeim aðalflokkn-
um, sem allt vilja skera, eða hinum, sem allt "ill láta lifa, því þetta
er þó í rauninni hin sanna meiníng varaþíngmannsins úr Reykjavík
og þeirra, sem honum fylgja, enda þótt þeir látist vilja skera allt
sjúkt fe, jafnótt og á því ser; eg held hverjum manni, sem nokk-
uð þekkir her til, hljóti að vera ljóst, a'ð her þarf öðruvísi a~ í sker-
ast, og annað og meira að gjöra, heldur en gjört hefir verið, ef
nokkuð á a~ geta ,íllnnizt til lagfæringa eða bóta

þar e'ð hinn háttvirti varaþíngmaður Reykjavíkur sýndi fram á,
1I~ hann heidi fast við þa~, að senda uppasningur sínar til stjórnar-
innar samkvæmt 61. gr. alþíngistilsk., og þetta mun hann þykjast
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gjöra í fullu lagaleyfi, þá kemur þetta mer til, að henda á glomp-
urnar í uppéstúngu hans, því það m.í ekki segjast, ao stjórnin fái
ekkl ao sjá, að þessar glompur hafi ekkí dulízt fyrir þingmönnum.
IIinn háttvirti varaþíngrnaður Snæfellínga hefir tekið fram gallana á
uppásttíngu hans undir tölulio 6, og hinn heiðraði þingmaður Mýra-
manna, sem allt af er fastur við sína meiníngu um, að allt sjúkt fe
se drepið niður, hefir ljóslega sýnt, ao þessi uppástúnga, töluliður 6,
fram fylgir í mesta máta þei-rri skoðun, og þessi skoðun þíngmanns-
ins úr Mýrasýslu er að því leyti rétt, að það hefir verið lítið gagn
í lækníngunum híngað til, af því það vantar öll skilyrði fyrir því,
ao lækníngarnar geti heppnazt, eða orðið mögulegar, á meðan ekkert
hefir verið gjört til þess, að hafa feo ekki fleira en svo, að þab hefði
nægilegt f6our, g60 hús og þá hirðíngu, sem sjúkt fe vio þarf. þá
er nú uppástúnga hins heiðraða þíngmanns undir 21. tölultð, þar
sem hann setur á fót nefndirnar; eptir ætlunarverkum þeirra eru
þeim ætluð eintóm valdstj6rnarstörf, enda eiga þær líka að fá kaup
fyrir starfa sinn; þessar nefndir á nú alþýðan ao kjósa úr sínum
flokki; þessar nefndir eiga nú að vera á flugferð í allan vetur, hverju
sem víðrar, til ao þukla hverja kind, og án dóms og laga að kveða
upp lífs ebur dauðadóm fjárins, samkvæmt 31. og 41. tölulíð á at-
kvæðaskranní, því eptir þeim eiga nefndirnar, upp á von um eitthvert
endurgjald, að hafa démsvald, eða svo að segja háls og hönd yfir
hreppsmönnum sínum og öllum lífs og atvínnustofnl þeirra án allrar
tilhlutunar eða eptirlits af hálfu reglulegra yfirvalda. Eg er hrædd-
ur um, ao þegar bændur eiga ao kjósa menn í þessar nefndir, þá
muni dugandismennirnir sumstaðar koma ser saman um, ao velja
hina mestu slussara, skussa og slöða (Þ. J6nassen: Ekki er eg hrædd-
ur um það). .Jú, því þsír sjá, ao nefndinni er Ieínglð óvinnanda
verk í hendur, og dugnaðarmennína fýsir ekkert til að vera á hrakn-
íngi frá heimilum sínum, og láta rífa sig frá allri helmílísforstöðu og
búsumsj6n Iíblangan veturinn, svo ao segja; og hvernig eiga þeir að
geta fullnægt 39. nppást., þegar þeir aldrei mega vera víð heimili
sitt ao staðaldri, Um uppástúngu hans undir 43. staflio ætla eg
ekki ao tala, þar sem hann ekki gjörir neinn mun á ásetníngs- og
hirðuleysisbroti, og geingur það yfir mig, þar sem hann mátti í því
efni hafa fyrir ser til leiðbelníngar 5. gr. í frumvarpi amtmannanna,
og mátti hann treysta þeim, að því leyti, að þeir eru báOir göðír
lagamenn, en uppastungumaðurlnn leggur til fjársekt, sekt eins við
.isetnlngsbrotlb, samkv. 43. og 5ð. tölulíð, eins og víð vanvara og

964



skeytíngarleysis-yfirsjónir, eptir 39. og fyrri hluta 43. Eptirtekta-
verðast er 5 til 30 rdI. sektin, fyrir a~ reka fe sitt "Ísvitandi sjúkt
á afrett. Eg skal nú ekki elta þetta leingra, því eg hefi gjört þetta
einúngis til þess, a~ láta bæði stjórnina og þíngmenn sjá, að- ef uppá-
stringur þessar verða sendar stjórninni, að einhver þíngmanna hafi
orðíð til, að finna gall ana á þeim. Eg held annars, ab uppástúng-
urnar beri það alstaðar með ser, a~ uppástúngumanninn skorti alla
reynslu og þekkíngu á sveitalífinu her, og ,i því, hvernig tilhagar í
raun og veru upp til sveitanna, og þó hann kunni nú að hafa verið
í sveit eins leingi og hann hefir sagt, nefnilega í 24 ár, þá held
eg hann hafi verið þar fullan helmíng þess tíma eins og annar krakki,
og um það leyti ekki haft önnur kynni af sveitalífinu, heldur en þau,
sem krakkar hafa á því reki, a~ liggja á kvíavegg og sleikja froðu,
og um þessa reynsluna bera uppástúngur haas talanda vottlnn, því
þær eru ekki annað, en froba, frá upphafi til enda.

Uppdeningur hins háttvirta þingmanns Gullbringusýslu virðast
að vísu ekki 6a~geingiIegar í fyrsta bragði, en auk þess, sem eg er
á móti öllum undanþágum, nema þegar brýna nauðsyn ber til, þ,í
finnst mer þær líka vera í mörgu tilliti mjög ísjárver~ar, þegar betur
er abgætt, og sumar eru þar að auki nauðsynja- og tilgángslausar,
eins og t. d, varauppástúnga hans töluliður 14; í þessum sjlívarhrepp-
um, sem þar eru nefndir, er ekki mikil fjáreign, og hvergi er fe~
þar aðalatvinna búendanna, eins og til sveitanna. (G. Brandsson:
Í Grindavík), já, að nokkru leyti, en þar mun þó líka sjávaraflinn
vera aðalatvlnnuvegurínn. En mer þykir það ísjáHer~ast í þessu,
a~ allar þessar uppástúngur gefa mönnum svo freklegt færi á, ab
fara í kríngum hinar aðalákvarðanlmar; öllum í hinum sýktu héruð-
um er leyft að kaupa skurðarfð úr hinum ósýktu hðrubum, en þá geta
menn farið t. a. m. austur í Biskupettingur og látizt kaupa þar fe
til skurðar, og sagt: eg ætla ab skera það, þegar suður kemur, en
þegar þangað er kornið, þá segja þeir: eg held eg verði að setja
þessar kindur á; her má setja á allan geldfðnað ; menn gæti þar hjá
látizt kaupa skurðarfs í hinum sýktu hðrubum, en í raun rettri tekib
það til hagagaungu í þessum hreppum vetrarlángt; eða hvernig væri
mögulegt a~ hafa fullt eptirlit með, a~ þetta ætti ser ekki stað?
þannig má fara í kríng um þess konar ákvarðanlr. Eg hefi skllaboð
til þíngrnannslns úr Gullbríngusýslu frá hinum heíðraða þíngmanni
Snæfellínga, með þakklæti fyrir það, hvernig hann hefir skilið við-
aukauppástúngu þíngmannsins úr Dalasýslu, og borið þar með Sunn-
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Iendíngum vel söguna. Eg skil alls ekki, hvernig menn geta dæmt
þessa varaupp.ístungu svo hart (G. Brandsson: Hún dæmir sig sjálf);
j;i! en þegar tveir menn eiga saman um eitthvert mál, og ber ;í
milli um skaðabætur, ábyrg'b fyrir fyrirsjáanlegri skaðræðlsvon af
hins hendi, o. fl., þá láta menn ser það aldrei lynda í slíkum mál-
um, að annar malsvíbeigandlnn se vitni eða dómari í sjálfs sin
sök, eða honum se gefið það algjörlega á vald, hversu hann ver hinn
(rruitstöðumann sinn) fyrir hinum yfirvofanda skaða, og eg má segja
fyrir mig, sem er þó að nokkru leyti Sunnlendíngur, að mer finnst
sanngjarnt, að þegar Sunnanmenn ekki geta með neinu móti ábyrgzt,
að sjúkt fe þeirra fari ekki á fjöll, þá eigi heilbrigðu héruðin rett
:i a'b heimta, að se'b verði fyllilega um á kostnað Sunnlendínga sjálfra,
að fe þeirra gjöri ekki öðrum mönnum skaða, og virðlst mer sjálf-
sagt, að þeir hljóti að borga allan þann kostnað, sem af slíkri full-
nægjanlegri tryggingu leíbír, Eg hefi geingi'b mjög nauðugur inn á
grein nefndarinnar um skaðabæturnar. en aðhylltíst hana þó, því eg
vildi mikið vinna til, að ná sameiníngu, og stuðla til þess, a'b stipt-
amtmaður og sföun stjórnin gæti fallizt á upp.ísníngumar, en eg fyrir
mitt leyti er á móti skababótunum, einkum vegna þess, a'b þær koma
niður elnúngis :í þeim ríku, en ekki hinum fátæku, og í öðru lagi
verða þær nokkurs konar sæmdaverðlaun fyrir þ:i óforsjálni og ökt-
unarleysi, er svo margir gjörðu sig bera að í fyrra, bæði sjálfum ser
og öðrum til ómetanlegs tjóns, er þeir ekki fækkubu fðnaðí sinum
skynsamlega í fyrra haust, og verða því að skera hann nú, en hin-
ir, sem með lofsverðri forsj.ílni og áhuga fyrir almenntngsheill skáru
niður allan geldfénað sinn í fyrra hanst, - þeir voru reyndar miklu
færri en skyldi, - þeir verða einkís aðnjótandi af þessum skaða-
bótum.

Forseti: Eg skal ekki fara lángt út í það, hvernig atkvæða-
skráin er, þvi þó einstakur þingmaður hafi fundið að henni, þá er
það víst ekki almennt, þar eð einginn fann 11'0 því vlð undirbún-
fngsumræðuna, að uppástúngur þíngmanns Reykjavíkur væri rædd-
ar jafnframt uppástúngum nefndarinnar. Eg held og, að þessi að-
ferð, sem eg hefi her víð haft" se samkvæm því, sem fylgt hefir ver-
i'b her á þíngi, að minnsta kosti af mer, og eg ætla retta vera. En
hversu sem um þao er, þá verður þetta a'b vera á mínum dómi i
þetta sinn, fyrst eg er [orseti; og er þar eingin önnur bót i uuíll en
sú, að þao getur verið, a'O þingmönnum veitist sú ánægja, a'b hafa
annan en mig fyrir forseta ;i næsta þíngi, og a'Os:i hagi þessu ö'bru-
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vísi. Eg get ekki heldur tekið á móti því, sem hinn heibruðl þíng-
maður Strandasýslu sagði, a'b eg hafi tekið uppástúngur þmgmannsíns
úr Reykjavík í atkvæðaskrana af frjálslyndi. þao var beinn rðttur, sem
þíngmaðnrínn gat krafizt. Sama er að segja um bréf það, sem leslð
var upp, ao það var ekki af frjálslyndi, sem eg gjörðl það, heldur
eptir beinni skyldu minni, þar eð bréfíð var ekki sent til mín sem
prívatmanns, heldur sem alþíngisforseta, og í því skyni, a'b það kæmi
fram her á þínglnu, þar sem það kveðst "lýsa því yfir", o. s. frv., er ekki
gat átt víð mig einan. þao getur verið, að þíngmdnnum komi ekki vel a'b
fá þess konar bréf, en það getur þ6 aldrei verið dæmt sem ód,ioa"erk, að
utanþíngsmaður birti þínginu álit sitt og þeirra, sem honum standa nærri.
þetta er og vanalegt alstaðar, og verður a'b álítast hverjum manni
heimilt ao gjöra, og held eg það se 6þarfi af þíngmönnum, a'b vera
ao grafast eptir því, hvort þessi maður muni nokkurn tíma hafa
breytt meiníngu sinni í þessu máli, því fyrst og fremst kemur það
ekki málinu við, og svo held eg það geti ekki veríð lastvert, að
mínneta kosti í augum þeirra manna, sem gjört hafa hrósverð breyt-
Ingaratkvæði víð sínar eigin hugsanir fni því í fyrradag.

þao eru 2 atriði í þessu máli, sem mer þykir mestu skipta;
annað er sýkin sjálf, eðli hennar og uppruni; hitt er rá'bin til að
út rýma henni, meðferðin á sýkinni, o. s. frv. Hvað nú híb fyrra
atríðí snertir, þá þykir mer það ekki óe'blilegt, þó það komi fram 2
melníngar, því ao þeir menn, sem kalla sýki þessa eitur, eða skæða
drepsótt, sem ekki geti verið runnin nema frá einum stofni, nefnilega
frá útlöndum, og ekki ritbrelðzt, nema frá þeim eina stofni, þessir
menn get eg skili'b að vilji skera allt ni'bur, en þegar þeir hafa nú
þessa meiníng, þá ætti þeir heldur ekki að víkja þverfótar frá al-
mennum niðurskurði, og ekki ao vilja vita af neinum lækníngum.
Eu þegar nú þíngmenn sannfærast um, ao þessi meiníng se þó ekki
svo 6yggjandi, heldur ao það megi lækna sýkina, þá komast menn
ao því, a'b vi'b hafa lækníngar, og þá finnst mer, a'b einginn annar
rðttur meðalvegur se til, en að reyna að lækna allt, sem læknað
verour ; ver eigum þá ao treysta Iækníngunum, hjálpa hverjir öðrum,
ao lækna og hirða betur fðnaðínn og síðan sannfæra hver annan um,
ao með g6'bri meðferð geti menn haldið fe sínu, því þetta se eingin
drepsótt, heldur almenn sýki, sem se alven]a annarstaðar, og í eingu
tilliti hættuleg, se hún tekin í tíma og með góðri hir'bíng. Mer
virðist, að það megi sjá af nefndaralítlnu, að þessi SkOOUIlse ný, og
se ao ryðja ser til rúms, þyí að það lýsir ier nokkur ésamkvæmnl
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í skoðuninní hjá nefndinni. Hinn heiðraði varaþíngmaður frá Reykja-
vík sýnir þar á móti, að hann vill treysta meðulunum, og í þessu
finnst mer menn eigi að styrkja hann, og gjöra tilsjónina sem mest
tryggjandi. Þa~ er nú að vísu bágt fyrir þíngmannlnn, að hann er
ekki annar eins fjárbóndi, og hinn háttvirti varaforseti, sem aldrei
IIefir þurft ab sleikja froðu á kvíavegg; en því undarlegra var það,
að hann skyldi lánga í froðu hjli varaþíngmannlnum úr Reykjavík.
Hvað glompurnar snertir, sem hann þóttist finna í uppástúngum þessa
þíngmanns, þú þótti mer þær nú ekki nærri eins stórkostlegar, eins
og ii horfðist, og ekki neinn stærri, en finna má hjá hinni heiðruðu
nefnd sjálfri, ef vel er leitað. þar sem hinn háttvirtí varaforseti
gerði svo mikið úr því, að þíngrnaðurínn hefði blandað sanian ásetn-
íngs- og hírðuleysís-broti (undir 43. stafllð), þá vlrðist mer sú syndin
ekki stór; í greininni stendur, að hinn seki skuli sæta fjárritlátum
eptir málavöxtum frá 5 -100 rdl.; mer sýnist nefnilega svigrúmið svo
stórt, a~ þar verðí gjörður sektamunur töluverður fyrir skeytingar-

leysið og fyrir ásetnínginn.
Þegar að öllum kríngumstæðunum er gætt, þá virðist mer samt,

að þetta mál takist her um bil a~ vonum. Úrslit þess hljóta að bera
vott um, hvernig þau eru orðin til; þau lýsa því, að her hafa ver-
i~ tvær ólíkar skoðanir, og þótt nú frumvarpíð verði ekki svo sum-
kvæmt sjálfu ser, sem óskanda væri, þá munu menn fljótt verba þess
varir, a'ð það kemur af, að ný skoðun er uð ryðja ser her til rúms.
Menn geta í vissu tilliti sagt, a\) málið hafi komið her of snemma
fyrir, og eg vil vona, að ályktun þíngsins hafi ekki þá verkun, að það
hindri stlptamtmannlnn frá, að framkvæma það, sem í sjálfu ser
er hið eina framkvæmanda, heldur treysti eg því, að hann gjöri allt
málinu til undirbúníngs, einkum hvað alla tilsjón snertir, þangað til
málalyktir verða frá stjórninni.

Framsögumaður : Nefndin hefir aldrei lýst neinum áfellisdómi
yfir tillögum stlptamtmannslns í þessu máli, og eg fyrir mitt leyti
held, að þær hafi verið eins skynsamlegar, eins og þær hafa veri~
manmíðlegar, og það er einúngis með tilliti til mannúðleikans a~
nefndin hélt, að það gæti verið vafasamt, hvort ekki mætti fara of
lángt, því hún heIt, að þó kl.íðinn væri eingin pest í sjálfu ser, þá
gæti hann samt orM~ það með vanhírðíngu ; en hvort sem nú álykt-
un þíngsins er öldúngis samkvæm áliti stiptamtmanns eða ekki, þ:í
er eg samt sannfærður um, a~ hann fram fylgi þeirri skoðun, sem
meiri hlutinn álítur hina skynsömustu.
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Forseti: Fyrst einginn tekur framar til máls, er ályktarumræ'bu
þessa máls loklð, og skal eg því biðja þíngmenn gánga til atkvæða.

Síðan var geingið til atkvæða, og fóru þau á þessa leið:
Nr. 1. fellt með 15 atkvæðum gegn 5.

2. 12 9.
3. - 18 1.
4. samþykkt með 16 atkv. móti 4.

A~ nr. 4. komi í staðinn fyrir frumvarpsins 1. gr., samþykkt með
17. ath.

5. fellur burt.
6. fellt með 12 atkv. móti 6.
7. þar eð ekki feingust nógu

kall, og sögðu
mörg atkvæði, var víð haft nafna-

nei:
G. Einarsson.
R. M. Ólsen.
Á. Einarsson.
E. Ó. Kúld.
V. Finsen.
H. Kr. Friðriksson.
Þ. Jónassen.
J. Guðmundsson.
J. Hsvarðsson.
J. Samsonsson.
J. Sigurðsson.
Ó. Sívertsen.
St. Jónsson.
H. G. Thordersen.
V. Oddsen.

Og er töluliðurinn þannig felldur með 15 atkv. gegn 6.
8. fellt með 12 atkv. gegn 6.
9. samkykkt með 16 atkv. móti 2.

10. fellt með 14 atkv. móti 5.
11. 14 - 3.

já:
Þ. Guðmundsson.
G. Brandsson.
K. Árnason.
M. Andrésson,
P. Sigurðsson.
P. Petursson.

12. Vm þennan tölulið var ó~kað nafnakalls, og sögðu
já:

G. Einarsson.
R. M. Ólsen.
Á. Einarsson.

nei:
G. Brandsson.
H. Kr. Friðriksson.
Þ. Jónassen.
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já:
E. Ó. Kúld.
V. Finsen.
þ. Guðmundsson,
J. Guðmundsson,
J. Hávarðsson.

J. Samsonsson.
J. Sigurðsson.
K. Árnason.
M Andrésson.
Ó. Sfvertsen.
P. Sigurðsson.
P. Petursson.
St. Jónsson.
V. Odds en.
Og "ar tölullðurínn þannig samþykktur með 17 atkv. móti 4.

13. fellt með 13 atkv. móti 5.
14. þessu nr. var skipt í tvennt Yi~ atkvæðagreiðsluna eptir sýsl-

unum, og fell fyrri hlutinn með 9. atkv. gegn 9,
og síðari hlutinn með 14 atkv. móti 6.

15. samþykkt með 16 atkvæðum,
16. - 15 móti 3.

nei:
H. G. Thordersen.

17. fellur burt.
18. fellt með 14 atkv. móti 6.
19. A~ þessi töluliður komi í staðinn fyrir frumvarpsins 2. gr., sam-

þykkt með 16 atkv.
20. frumvarpsins 2. gr. fellur burt.
21. fellt með 17 atkv. móti 4.
22. samþykkt með 15 atkv.
23. - breytíngu samkvæmt nr. 22 með 17 atkvæð-

um gegn 2.
24. samþykkt með 16 atkv. gegn 4.
25. -- 17 2.
26. --- aorblnul breytíngu með 16 atkv. móti 2.

A~ hinar samþykktu greinir komi í stað frumvarpsins 3. gr., sam-
þykkt með 16 atkv.

27. fellur burt.
28. samþykkt með 16 atkv. gegn 4.
29. fellt með 14 atkv. móti 5.
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30. fellt með 15 atkv. móti 4.
31. - 16 -- 4.
32. samþykkt með 17 atkvæðum.
33. samþykkt með aorðínni breytíngu með 17 atkvæðum.
34. fellur burt.
35. samþykkt með 16 atkv. gegn 1.
36. fellur burt.
37. samþykkt með 17 atkvæðum,
38. samþykkt með áorMnni breytíngu með 16 atkv. gegn 1.
39. fellt með 15 atkv. gegn 4.
40. 17 4.
41. 15 6.
42.
43.

16
16

4.
4.

44. samþykkt með 15 atkvæðum,
45. áorðlnni breytíngu með 16 atkvæðum.
46. - 17 atkv. gegn 1.

A~ hinar samþykktu greinir komi í stað frumvarpsins 5. grein-
ar, samþykkt með 16 atkvæðum,

47. fellur burt.
48. samþykkt með 14 atkvæðum,
49. samþykkt með aorðinni breytíngu mel) 17 atkvæðum.
50. 17 atkv.
51. 17
52. 17
53. fellt með 16 atkv. gegn 4.
54. samþykkt með 17 atkv.
55. fellt með 16 atkv. móti 4.
56. samþykkt með 18 atkv.
57.
58.
59.
60.

16
1'l
16
17

61. a 17
61. b 17
62. breytingu með 17 atkvæðum.
63. 17 atkv.
64. 16 móti 1.
65. fellt með 13 atkv. gegn 3.
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nei:
G. Einarsson.
R. M. Ólsen.
Á. Einarsson.
V. Finsen.
Þ. Guðmundsson.
G. Brandsson.
ll. Kr. Fríðríksson. •
J. Guðmundsson.
J. Samsonsson.
K. Árnason.
M. Andrésson.
H. G. Thordersen.
P. Petursson.

Og var töluliðurinn þannig felldur með 13 atkvæðum gegn 7.
Þ. Jónassen greiddi ekki atkvæðt.

67. samþykkt með 14 atkvæðum.
A'b nr. 67 komi í stað frumvarpsins 6. gr., samþykkt með 16 at-
kvæðum.

68. fellur burt.

Atkvæ~agrei~slan um þessa grein
nafnakall, og sðgbu

já:
E. Ó. Kúld.
J. Havarðsson.
J. Sigurðsson.
Ó. Sívertsen.
P. Sigurðsson.
St. Jónsson.
V. Oddsen.

varð óglögg, og fór því fram66.

69. samþykkt llIe~ 16 atkv.
70. fellur burt.
71. samþykkt með 16 ath.
72. fellur burt.
73. samþykkt með 16 atkv.
74. fellur burt.
75. Atkvæðagreiðslan fór fram með nafnakalli, og sögðu:

já:
G. Einarsson.
R. M. Ólsen.
Á. Einarsson.
þ. Guðmundseon.
J. Sigurðsson.
K. Árnason.
M. Andresson.
Ó. Sívertsen.
P. Petursson.

nei:
E. Ó. Kúld.
V. Finsen.
G. Brandsson.
H. Kr. Fríðríksson.
þ. Jónassen.
J. Guðmundsson.
J. Hsvarðsson.
J. Samsonsson.
P. Slgurðsson.
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já:
St. Jónsson.
V. Oddsen.
Og var töluliðurinn þannig samþykktur með 11 atkv. gegu 10.

76. Atkvæðagreiðslan fór fram með nafnakalli og sögðu
já: nei:

G. Einarsson. Þ. Guðmundsson.
R. M. Ólsen. G. Brandsson.

nei:
H. G. Thordersen.

H. Kr. Fríðríksson.
Þ. Jónassen.
J. Guðmundsson.
J. Sigurðsson.
M. Andréseon.
P. Petursson.
St. Jónsson.
H. G. Thordersen.
V. Oddsen.

Og var töluliðurinn þannig felldur með 11 atkvæðum gegn 10.
77. samþykkt me~ 17 atkv.

A~ nr. 77 komi fyrir frumvarpsins 11. gr. samþykkt með 16 at-

Á. Einarsson.
E. Ó. Ktíld.
V. Finsen.
J. Havarðsson.
J. Samsonsson.
K. Árnason.
Ó. Sívertsen,
P. Sigurðsson.

kvæðum,
78. fellur burt.
79. samþykkt meb 14 atkv.
80. fellt með 16 atkv. móti 5.
81. - 16 4.
82. - 15 5.
83. samþykkt með 14 atkv.
84. - 14
85. fellur burt.
86. Vi~ atkvæðagreiðsluna um þenna

og sögbu
já:

tölulíð var óska~ nafnakalls,

G. Einarsson.
R. M. Ólsen.
Á. Einarsson.
E. Ó. Kúld.
þ. Guðmundsson.
J. Guðmundsson.
J. Havarðsson,

nei:
V. Finsen.
G. Brandsson.
H. Kr. Fríðríksson.
Þ. Jónassen.
K. Árnason.
P. Petursson.
H. G. Thordersen.
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já:
J. Samsonsson.
J. Sigurðsson.
M. Andréssen.
Ó. Sívertsen.
P. Sigurðsson.
St. Jónsson.
V. Oddsen.
Var tölulíburinn þannig samþykktur sem varaupprístringa til
stjórnarinnar með 14 atkv. móti 7.

87. samþykkt án atkvæða.
88. samþykkt með 16 atkv. móti 4.
89. -- 14 6.
90. fellur burt.
91. samþykkt með 16 atkv. móti 1.
92. samþykkt með 18 atkv.
93. tekið aptur af nefndinni, og tók einginn upp.
94. samþykkt með 14 atkv. móti 4.
95. samþykkt með 17 atkvæðum,
96. samþykkt með 11 atkv. móti 4.

Forseti,' þá er þessari atkvæðagreiðslu lokið.
Eg skal geta þess, ab frumvarp til ávarps frá þínginu til kon-

úngsins hefir verið lagt á lestrarsalínn, og vona eg, :1.'0 hinir h.itt-
virtu þíngmenn kynni ser það, svo þeir geti gjört sínar athugasemd-
ir við það á næsta fundi, ef mönnum þykir þess þurfa, því þá vero-
ur það lesið upp, til að leita um það samþykkis þíngsins.

Fundi slítið,

17. ág. - þrítugasti og annar fundur.
Allir á fundi nema hinn 6. konringkjörnl þingmaður, og þíng-

maðurinn úr Suúur-þíngeyjarsýslu, sem enn voru sjúkir.
Píngbók frá síbasta fundi lesin og samþykkt.
Forseti: Eins og þíngmönnum er kunnugt, sendi eg Í umboði

þíngsins amtmönnunum í suður- og vestur-amtínu afskrípt af frum-
varpi til bráðabyrgðalaga, er þíngio hafði fallizt á, í fjárkláoamál-
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inu. Her upp á hefi eg feíngið svar frá amtmdnnunum, er hljóðar
þannig:

"Herra a7þíngisforsetinn hefir með þóknanlegu bréfi af 15. þessa
mánaðar sent oss frumvarp til tilskipunar, til þess a~ út rýma og
varna útbreiðslu fjárkl;i~ans, með þeirri áskorun þíngsins vegna, a~
ver vildim samþykkja þa~ sem braðabyrgðalög, þar til samþykki kon-
rings yrði feingíð.

Í þessu tilefni látum ver ekki hjá líða að tjá yður, að ver, eins
og fram er tekið í brðfl meðundirskrifaða stiptamtmanns 12. þ. m.,
og meðundirskrifaður amtmaður yfir vesturamtinu munnlega þegar
hefir gefíð þínginu í skyn, ekki höfum neinn myndugleika til, að
veita hið þannig umbeðna samþykki.

þar eð það samt má virðast öldúngís nauðsynlegt, a~ undirbún-
fngsákvarðanímar í ályktun þín[!"sins verði þegar framkvæmdar, og
þetta, a~ minnsta kosti fyrst um sinn, einna helzt snertir suðuramtið,
leyfir undlrskrifaður amtmaður yfir þessu amti ser, her með að stínga
npp á því yið þíngið, a~ eg með samþykki þess láti út g:ínga sem
braðabyrgðaakvarbanlr allt það, er alþíngisályktanin inniheldur um
hreinsun og endurbyggíngu fj::írhúsa, og um tilsjón bæði með þessu
og meðferð sýkinnar yfir höfuð, sem og þau atriði hennar, er snerta
útrýmíng sýkinnar innan þeirra takmarka, sem brðf lögstjórans af

30. apríl þ. á., umgetið bæði í uppástúngu minni til þíngsins af 14.
f. III., og í ofannefndu bréf mínn af 12. þ. m., bendir á. Þa~ hlýt-
ur a~ vera ljóst, að ályktun þíngsins mun töluvert hepta framkvæmdir
mínar í hina umgetnu stefnu, og eg get þannig ekki tekið upp á
mig ábyrgðina í nákvæmum framkvæmdum þeirra ákvarðana, er
teknar kynni verða ; en því eínúngls get eg lofað, a~ eg skal leggja
alla alúð á, a~ ekkert verði vanrækt af því, sem míbað getur til góðra
Iykt.a þessa máls, sem er svo árfðanda fyrir allt landið, og ser í lagi
fyrir innbúa suðuramtsíns, og ætla eg, ef guð gefur mer heilsu til,
hið bráðasta að takast fer~ á hendur um þær 4 sýslur amtsíns, sem
sýktar eru álitnar, og fara bæ frá bæ, a~ því leyti unnt er, til þess
sumpart með upphvatníngum og sumpart með strángleika að líta ept-
ir framkvæmdum þeirra ákvarðana, sem teknar eru eða munu ver~~
og þar hjá með dýralæknunum og hlutaðeígandí hreppanefndum að
vera víð í fjárrettum þeim, sem haldnar verða í næsta mánuði, til
þess að sjá um, að hið sjúka og heilbrígða fe verði nákvæmlega a~
skilið, þannig, a~ hið sjúka annaðhvort í einum hóp undir nákvæmri
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vöktun verði tekið til læknínga á kostnað eigenda, eða því verði
strax slrítrab ; og vildi eg mælast til að fá frá alþínginu vitneskju
um, hvort þessi mín npp.ístúnga öðlast samþykki þess.

Íslands stiptamthúsi og Reykjavík, 17. ág. 18;,;.

J. D. Trampe. P. Melsteð".

Hinir háttvirtu þíngmenn hafa nú heyrt brðf þetta, og skal eg
því leyfa mer, samkvæmt bréf þessu, að skjóta því til atkvæða

þíngsins, hverju þar til skal svara. Eptir nokkrar umræður varð
þa~ ályktað:
1. A~ frumvarp til tilskipunar um varnir gegn fjárklá~anum, eins

og þa~ var samþykkt af þínginu, ásamt skýrsluforminu handa
hreppanefndunum, og ágripi af tollkammersbrðf 2. marz 1776,
og sömuleíðls hið nú upplesna bréf amtmannanna verði prentað
á þíngsins kostnað og út býtt meðal þíngmanna; samþykkt með
21 samhljóða atkvæði,

2. A~ þíngi~ samþykki, að stiptamtmaður láti út gánga sem bráða-
byrgðaakvarðanlr allt það, er alþínglsfrumvarpíð inniheldur um
hreinsun og endurbyggíngu fjárhúsa, og um tilsjón, bæði með
þessu og meðferð sýkinnar yfir höfuð, sem og þau atriði, er
snerta útrýmíng sýkinnar innan þeirra takmarka, sem brðf lög-
stjórans af 30. apríl þ. á. bendir á; samþykkt með 21 samhljóða
atkvæði.

3. M þíngíð geti ekki gefíð samþykki sitt til ráðstafana og fram-

kvæmda stíptamtrnannslns viðvíkjandi vörn gegn fjarklaðanum,
a~ öðru leyti en því, sem fyrir er mælt í frumvarpi þíngsins;
samþykkt með 17 atkvæðum gegn 4.

4. A~ forseti riti stiptamtmanninum á þá leið, sem nú er samþykkt
af þínginu í 2. og 3. atriðl ; samþykkt me'ð 20 atkvæðum.

því næst voru lesin upp eptirfylgjandi frumvörp til álitskjala
til konúngs:

" T i I k 0 nún g s,

Yðar konúnglegu hátign hefir þóknazt að láta leggja fyrir al-
,þingi, til þess álits og yfirvegunar, frumvarp til laga um vegi og
vegabætur á Íslandi.

Eptir ail þetta mál hafði veri~ yfirvegað af 5 manna nefnd úr
þínginu, var það því næst rætt á 2 abalfundum, og leyfir nú þíngi~
ser allraþegnsamlegast ail segja álit sitt um málið, sem eptir fylgir.
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Þíngi~ víðurkennir um frumvarp þetta yfir höfuð, all í því se

veruleg og Stinn rðttarbdt fyrir þetta land, og einmitt af þessari á-
stæðu lagði þínglð mikinn áhuga lÍ þetta mál, og þær breytíngar,
sem þínglð aIlraþegnsamlegast hefir leyft ser að stínga upp lÍ, og her
á eptir verða teknar fram, miða fni þingsíns sjónarmiði allar all því,

að frumvarpið geti orúi\) sem hagfelldast fyrir þetta land, sem leingi
hefir þarfnazt betri skipunar og fyrirkomulags á þessu umvnrðandn
málefni.

Þa~ er einkum í 2 atriðum a~ þíngi~ verulega hefir yildll I'ni
frumvarpinu; það fyrra snertir framkvæmd vegabötanna, og hill síð-
ara, hvernig vegnbötnkostnaðínum hagfelldast verði jafnað niður :í
landsbúa, Hvað framkvæmd vegabótavlnnunnar snertir, komst þíngill
til þeirrar niðurstöðu, að það væri ofætlun að gjöra sýslumanninum
all skyldu all annast um og hafa á hendi framkvæmd og musjóu
með vegabötunum í allri sýslunni, þar sem hann ætti svo mörgum
öðrum störfum að gegna, og sönnun fyrir þessu þóttist þíngið hafa
í reynslunni, þYí all vegabótum her í landi ekki er skilað meir, en
skeð er, áleiðis síðan 1776, hlýtur þínglð auk annara krfngumsta-ðna
að kenna því fyrlrkomulagl, <Ið sýslumcnnirnlr, sem eptir embættis-
skyldu sinni líttu all sjá um vegabætumar, ekki gátu sinnt henni
til hlítar.

Þíngill áleit þess vegna nauðsynlegt, all framkvæmd og umsjón

vegabótaverka yrði falin nefnd manna í hverjum hrepp, undir yfir-
umsjón sýslumanns; með þessum hætti er þessum umfangsmikla starfa
lett af sýslumanni, en honum skipt hæfilega niður á fleiri, sem
bæbí geta vænzt all muni gegna honum með alúll og árvekni, og
ekki heldur er ætlall meira, en þeir geta kornlzt vel yfir; og ætlar
þíngíð þetta fyrirkomulag því miklu hagfelldara en það yrði, ef sýslu-
maður ætti einn all hafa alla umsjón og framkvæmd vegabðtanna á
hendi. En þar á móti er honum ætlall að hafa alla yfirnmsjtin með
veganefndunum, og í þessu hans eptirliti er aptur feingi.n vissa fyrir
því, all allir hlutalleigendur gegni skyldu sinni.

Hvað hill annall aðalatríbí, kostnaðínn til vega bótanna, snertir,
gat það ekki dulizt þínginu, all það fe, sem eptir frumvarpínu er
ætlað viðgjörðum og víðhaldi þjöðveganna, 2 sk. af hverju lausafjár-
hundraði, hvergi nærri mundi vinnast til all gjöra víð þjöðveglna,
eptir því sem til væri ætl azt og þörf stæði til, en all hækka af-
greiðsluna af lausafénu til jafnaðarsjöðslns, þótti þíngi.nu bæði í
sjálfu ser, og, eins og er útsjón með psaíngshöld her í landi, SYO
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mikið áhorfsmal, a'b því væri ekki faranda á flot, að íþýngja lausa-

fenn eða jafnabarsjóðunum með nokkurri afgreíðslu til vegabóta, auk
þess ab afgreíðslun til jafnaðarsjóðanna kemur, sem bundin víð tí-

und, mjög misjafnt niður, þar sem tíund ekki fer ætíð eptir efnum,
nllrasfzt vi'b sjavarsíðuna og í kauptúnum landsins. Til þess að ni'ba
fram úr þessu, og þannig, ao tilgtíngl frumvarpsíns gæti orðið veru-
lega framkvæmt, virtist þínginu tíltækilogast, að snúa skylduvinn-
unui, sem híngað til hefir verið 1 dagsverk af hverjum bónda, eins
og hún er ákveðin í frumvarpinu, upp í peninga, þ6 með þeirri
takmörkun, a'b dagsverkin væri helmínguð, og andvirði þeirra, roíkn-
nú eptir verblagsskr.ínnl, látio gánga til vegabótanna bæði á þjó'b-
Yegl\lll og ankuvegurn ; þetta þótti þínginu því sföur áhorfsrual, sem

það fe, sem fæst mco þessu móti, og sem eptír agizkun nemur a'b
minnsta kosti 6000 rdl. nm ári'ð, verður svo míkíð, a'ð vegnbétunum,

ef vel er rí haldið, með því virðist hæfilega borgið. þcssi gjaldstofn,
skyldu vinnan, hefir það til síns ágæti~, a'b hann er gamall í landi
her, og er þannig kominn inn f mcovitund landsbúa, og hann er þar
a'b auki, sem bundinn við verkfærra tölu, svo viss og iíkveðínn, að
hann er ekki undírorplnn neinum vafa eða misklíðum út af þVÍ, að
hann komi ekki niður :í hlutaðelgendum í réttr! tiltölu. þíngio hlýtur
því að álíta, a'b þessi gjaldstofn, þ6tt það ekki dyljist þínginu, ao
hann, eins og umræðurnar, sem urðu her um í þínginu, ljósast votta,
se annmörkum bundinn, sð, þegar :í allt. er Jitlð, þó hinn tiltæki-
legastí, og því verour þínglð allraþegnsamlegast að mæla fram með
þessum gjaldstofni.

þessu næst skal nú þínglð allraþegnsamlegast leyfa ser a'b gjöra
þær athugasemdir vlð frumvarpsins einstöku greinir, sem leioa af
þeim að framan greindu heimur abalbreytíngum, þannig sem fylgir.

Ao því leyti önnur grein frumvarpsíns í endanum tilgreinir póst-
vegi, getnr her í landi ekki orN'b spursmal um þessa vegi sem ser-
staka, og Því áleit þíngíð, að orðin: "og eins hina almennu péstvegí",

ætti a'b falla úr frumvarpinu, og urðu 18 atkv. gegn 2 með þessari
breytingu.

3. grein í frumvarpinu er nýmæli, og hefir þínglð bætt henni
inn í af þeirri ástæðu, að hreppsnefnd sú, sem eptir 4. grein á að
hafa á hendi vegabæturnar eptir greinarinnar hljöðun, ekki hefir eptir
orðunum þessa köllun á hendi, nema innan hreppsins ummerkja,
enda ern vegabætur þær, sem 3. grein talar um, svo umvarbandi og
vandhæfar, ab þinginu virtist nauðsynlegt , að gjörð yrði nm þær
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sérstakleg og ítarleg akvörðun, og þannig er þessi grein til orðin,

og fellst þfngið á hana með 18 atkv. gegn 2.
4. gr. þessi grein er orðin til af þeirri ástæðu, sem að framan

er tilgreind, að það væri ofætlun fyrir sýslumann, að hafa á hendi
einustu umsjón og framkvæmd vegabótanna í allri sýslunni, en yfir-
umsjón hans er ætluð til tryggíngar fyrir þVÍ, að vegabétastörfunum
verði gegnt hæfilega af hreppanefndunum ; og þetta samþykkt! þíngið
með 17 ath. gegn 3.

Áhrærandi frumv, 5. gr. Meit þíngíð bezt til fa llið, að nefndirn-
ar, sem í næstu gr. á undan em tilgreindar, skyldi akveða , hya!)
álíta skuli aukavegi, og hvað þjóðvegi, en sýslumaður síðan senda
þessar uppástringur ásamt áliti sínu hlutaðeiganda amtmanni ; ætlar
þíngið, að með þessu fyrirkomulagi se feingin meiri tryggíng fyrir
því, að rnalið verbí ítarlega hugsao og yfirvegað, en ef sýslumaður
hefbi verið einn um það, samkvæmt frumvarpinu, enda aöhylltíst þíngið

þetta fyrirkomulag með 19 ath,
Breytíngin í frumvarpsins 6. gr. hefir sína undirrót í því breytta

fyrirkomulagt með framkvæmd og umsjún vegabötanna, sem aö fram-
an er tilgreint, og aðhylltíst þingið þessa akvörbun með 12 ath.

gegn 5.
7. gr. eða frumvarpsins 5. gr. hefir verið breytt samkvæmt því

fyrirkomulagi, sem það ætlast til verði, hvað umsjón og framkvæmd
vegabótanna snertir, og því er seinna hluta greinarinnar sleppt, þar
sem hreppanefndirnar, en ekki sýslumaður, hafa á hendi alla fram-
kvæmd vegabdtanna, og þetta abhylltíst þingið með 19 atkv.

Í 7. gr. frurnv. (mí 9. gr.) er felld tir seinasta klausan, af því
þíngi~ áleit, að greinin væri nægilega skýr og nákvæm án hennar,
og urðu fyrir þessum úrfelli 17 atkv. gegn 4.

Í 10. og 11. gr. frumv, (nú 12. og 13.) er líka fellt úr síðari

atriði þessara greina, þar sem reglur þær, er þar eru gefnar, virð-
ast fljóta af sjálfu ser víð vegabætur her á landi yfir höfuð, og hvað
brýrnar í frumv. 11. gr. snertir, er um hæð þeirra ákve'Oið og teki~
fram hið nauðsynlega í næstu (14.) grein, og eru breytíngar þessar
samþykktar af þínginu með 19 og 20 atkv.

Í frumv. 12. gr. (nri 14.) er sú breytíng, sem þar er ákveðin
viðvíkjandí hæð bninna, bygg~ á því, að það yrðí , eins og all víða
hagar her til, óklj úfan da, a~ láta brýrnar hafa þá hæð, sem frum-
varpið ákveður, bæðí vegna hins ærna kostnaðar, er þar af leiddi,
og líka vegna þess mikla usla, er yrN á landinu "i~ þá miklu torf-

979



rístu, sem útlieimtist til slíkrar brúargjörðar ; stundum skortir líka

bæði nýtanda torfvöll og grjót til brúargjörbar. Af þessum astæð-
um aðhylltist þíngið með 17 atkv. gegn 3 greinina, eins og hún nú
er orðuð,

Breytingu þá, sem þíngið heflr gjört á frum". 15. gr., hefir það
að þess áliti rettlætt með því, sem a'ð framan allraþegnsamlegast
er tilgreint, og abhylltist þlnglð þessa breytíngu með 14 atkv. gegn
4, eins og hún nú er orðuð,

Áhrærandi þessarar greinar síðara hluta nm fyrirframborgun
til þeirra manna, sem takast vegabótaverk á hendur fyrir umsamíð
kaup, hefir þínginu þótt betur fara, að um þetta væri grein fyrir sig,
og urðu með þessari skoðun 14 atkv. gegn 4.

Hvað 16. gr. frumvarpsins snertir, komst þíngið til þeirrar nið-
urstöbu, að viðhald og aðgjörð aukavcganna, eins og þjöðveganna,
mundi geta borgazt af skylduvínnunnl, breyttri í penínga eptir hvers
árs verðlagsskní, og ætlar þfngíð, a'ð það allraþegnsamlegast hafi
leitt sennilegar ástæður fyrir þessari skoðun sinni. Allar vegabætur.
bæði lÍ þjöðvegum og aukavegum, ætlast því þíngið til ao verði
greiddar á ofansagðan hátt, og a'ð það fe, sem þar til er ætlað, muni
vinnast til, og þó megi miklu afkasta, og þetta aðhylltíst þingið með
14 atkv. gegn 4.

Breytíngin í frumv. 17. gr. (nú 18.) leiðir af því fyrirkomulagi
með framkvæmd vegabétanna, sem ao framan er tilgreint, að hún
er falin hreppsnefndum í hverjum einstökum hrepp, en ekki sýslu-
manni, og eins er því hdttað með þá breytingu á tímunum, innan
hvers nafnaskráin yfir þá verkfæru menn í hreppnum á að vera komin
til sýslumanns, að hún er sprottin af því, að íjanúarnuínubí eru vinnu-
menn ekki almennt búnir að ráða sig heima, og ekki heldur kornib
í kríng með búferla flutning bænda úr og inn í hreppinn að kom-
anda vori, en um sumarmál er þessu lokíð, og verour því nafna-
skráin með þessari tilbreytíngu áreiðanlegrt en ella. Með 13 atkv.
gegn 8 fWst því þíngið á þessa breytíngu.

Breyting sú, sem alþfngfð hefir etúngíð upp á í sömu grein við-
víkjandi þeim tíma, sem uppéstúnga frá hreppanefndunum ætti að
vera komin til sýslumanns nm þær nauðsynlegu vegabætur á næsta
sumri á aukavegunum, er sprottin af þeirri ástæðu, að þfnglð hlaut
að álíta, að það yrði hagfelldara, að slíkar uppástúngur kæmi inn
til sýslumanns fyr en seinna, SYO hann hef'Oi nógan tíma til, að gefa
þessum uppastdngum góðan gaum, og eins þótti það betur eiga v i'b,
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ab um þetta væri ný grein, og þetta aöhylltist þínglð með 13 atkv.

gegn 5.
18. grein felldi þíngið úr af þeirri rístæðu, a~ það, sem í henni

er fyrirskipað, nú virðist fallið í burtu, þegar allur vegabötarkostn-
aðurinn á að greíðast af einum og sama gjaldstofni: og á þetta fellst
þfngíð þannig, að í staðinn fyrir þessa grein kæmi 19. gr. í frum-
varpinu, eins og það er nú. Aðhylltist þíngíb þetta með 13 atkv.
gegn 5.

Í frumv. 19. gr. (nú 20.) hefir þíngið fallizt á a~ gjöra þ,i
breytíngu, ab sýslumaður, en ekki amtmaður, skuli úrskurða um það,
hve nær og a~ hvað miklu leyti á8tæ~a se fyrir hendi, a~ bregða út
af aðalreglunni um breiddina á aukavegunum , þar sem ekki þótti
mega ætla amtmanni þann kunnugleika til aukuveganna, að hann
gæti með nokkurri vissu skorið IÍr málum, en sýslumaður hlýtur þar
lÍ móti að vera slíku miklu betur kunnugur, og því eiga bezt við,
að honum væri falið á hendur, að skera úr og ráða til lykta öllum
afbrigðum frá aðalreglunní ; og þetta aðhylltist þíngið með 19 at-
kvæðum.

þar eo greinirnar 20 - 26 í frumvarpinu allar lúta a~ því
fyrirkomulagi, a~ viðgjöro og víðhald aukaveganna se leyst af hendi
með skylduvinnu, en þetta fyrirkomulag eptir því, sem þíngið er
búið að aðhyllast, ekki á ser leingur atað, leiddi her af, a~ þessar
greinir ekki gátu átt le ingur ,'io í frumvarpinu, og felldi því þíngið
þessar greinir tir, en setti greinina 21. í staðinn, sem þá þótti nægja
með því fyrirkomulagi, sem á er orðíð, í tilliti til aukaveganna ; og
þetta fellst þíngtð lí með 12 atkv. gegn 4.

22. grein í frumvarpinn fyrirskipar, a~ hreppstjórar skuli ár-
lega senda sýslumanni skýrslu um vegabætur þær, er gjörðar hafa
verlð á nukavegunum í hreppnum; þessi grein er nýmæli; en eins
og hreppstjórar eptir 19. gr. eiga að senda sýslumanni uppástringur
um þær vegabætur, sem þörf virðist á, á aukavegunum, eins virðist
það í eðli sínu, að þeir gjöri yfírvaldlnu grein fyrir því, sem unnið
hefir verið á ári hverju til víðgjörðar aukaveganna. þetta samþykkti
þínglð með 14 atkv.

Frumvarpsins 27. gr. (nú 23.) er að undanskildri lítilli orða-
breytíngu því nær óbreytt, og var hún, eins og hún nú kemur fyrir,
samþykkt af þínginu með 16 atkv.

Viðauki sá, sem orðinn er "i~ 28. greinina, ætlar þíngtð finni
næga rðttlætíngu í því atriði, a~ það þykir eins í þessu, sem í öðr-
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1I1l1 efnum, mega fullyrða, n~ þa~ muni miklð glæða og styrkja :i-
huga almenníngs á þessu máli, þegar þeir sj:i á prenti, hæoi hvað
gjört hefir verið al) vegabótunum, og hvernig því fe, sem greitt hefir
verið þeim til framkvæmda, hefir verið varið, auk þess ao þeim,
sem annazt hafa um framkvæmd vegabótanna , hlýtur að vera það
geðfellt, að atorka þeirra og framkvæmdarsemi verðí heyrum kunnug,
og loks er það fróðlegt að fá á þenna hátt yfirlit yfir það, hvað
ngeingt verði árlega í svo umvarðanda efni um allt land. þíngio
aðhylltlst þvf greíulna með þessum viðauka með 18 atkvæðum.

Eptir að þíngið þannig allraþegnsamlegast hefir leyft ser, að
taka fram ástæður sínar fyrir þeim breytíngaruppástúngum, sem það
hefir gjört ii frumvarpinu, eins og það var lagt fyrir þfngíð, leyfir
það ser allraþegnsarnlegast að mæla fram með því , að frumvarpið
megi öðlast allrahæsta lagagildi.

Reykjavík, lí. ágúst 1857.
Allraþegnsamlegast.

Jón Sigurðsson. Þ. Jðnaseen",

Fylgiskjal.

Frumvarpið
um vegina lÍ Íslandi, eins og alþíngi samþykkti það,

1. gr.

Vegum skal skipt í þjöðvegí og aukavegi.
2. gr.

þá vegi skal rilfta þjóðvegi, sem lnnbúar eins eða fleiri hera'ba
fara jafnaðarlegn, er þeir ætla í kaupstað, fískívcr, eða annan stað,
þar sem menn almennt koma saman. Sem þjóovcgi her einnig a~
álíta þá vegi, cr menn almennt fara miIli tveggja sýslna, þótt cigi
Be miklar samgnungur milli þeirra.

3. gr.
þar sem þj6'bvegur liggur milli tveggja sýslna, skulu titnefndir

menn, sinn úr hvorri, eiga fyrir fram fund með ser á sýslumótum,
til þess a'b koma ser niður á, hvaða vegabætur nauðsynlega við þurfi
lÍ þeim vegi, hverja stefnu þær skuli taka, og hvernig þeim skuli
haga. Geti þeir ekki orðið á citt sáttir um það mál, skulu sýslu-
menn beggja sýslnanna skrifast á um það ; en verði þeir einnig sinn
á hvoru máli, skal amtmaður skera úr. Se sá vcgur milli amta, þá
skulu b.íðír amtmennírnlr koma ser saman um málið og leggja
úrskurð á.
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A~ öðru leyti kostar hvert nmt vegabætur ii vegum milli amt-
anna, a~ því leyti sem sá eða sá partur vegarins heyrir amtínu til.

4. gr.
Í hrepp hverjum skal vera þriggja manna nefnd, er kosin se af

búendum hreppsins á manntalsþíngl til þriggja ára; nefnd þessi hafi
á hendi umsjón og framkvæmdir vegabétastarfa hreppsins undir um-
sjón sýslumanns.

5. gr.
Nefnd sú, sem getið er í 4. grein, ákveður, hverja vegi álíta skuli

sem þjóðvegi, og hverja sem aukavegi í hreppnum.
Sýslumaður skal bera upp vi~ hlutabelganda nmtmann uppá-

stúngnr nefndanna um þao, hverja vegi álíta skuli sem þjöðvegi í
sýslunni, og hverja sem ankavegí, samkvæmt reglunni í 2. grein;
leggur amtmaður síðan úrskurð á mállð, og birtir auglýsíng um það

til eptirbreytni fyrir alla þá, er hlut eiga ao máli.
G. gr.

Hreppanefndirnar skulu innan loka októbermánaðar senda sýslu-
manni greinilegar skýrslur um vegabætur þær, er þeilll þykir gjiira
þurfi á næsta ári, hver í sínum hrepp, bæði á þjóðvegum og auka-
vegum, og hver kostnaður \ll un i verða ,'io þessar vegabætur á hvor-
um vegunum fyrir sig; sker síðan sýslurnabur lír, hverja aukavegi
bæta skuli, en sendir álit hreppsnefndanna um þjéðvegin», ásamt ll-
liti sínu, amtrnanní til úrskurðar.

7. gr.
ön verk "io þjéðvegl skal, að svo miklu leyti sem unnt er, fram-

kvæma þannig, að það se sett til uppboðs, hver vilji takast á hend-
ur verkio fyrir minnst kaup. Einúngís, þegar aðgeíngtlegt bob fæst
ekki, ,i sýslumaðurinn ao gjöra samníng um verkio á þann hátt, ef
því verour við komið, a~ viss borgun se akveðln fyrir nákvæmlega
tiltekinn vegarpart. en f,íist það ekki með aðgeíngilegum skilmálum,
þá skal Lita vinna verkið fyrir akveðin daglaun.

8. gr.
þjóoyegir skulu að öllum jafnaði halda hinni sömu stefnu, sem

þeir hafa haft híngað til; en þegar sýslumanni þykir nauðsyn til
bera, að á þessu se gjöro nokkur breytíng, eða nýr þjóðvegur se
gjörður, þ,í skal hann um þetta senda uppástrlngu til amtmanns, og

ræður hann málinu til rirskurðar samkvæmt reglum þeim, sem settar
eru í þessari tilskipun.
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9. gr.
;:jerher jarðelgandi er skyldur til, nema því að eins ao svo

stundi lÍ, sem sagt er í 10. gr., ao láta af hendi uppbótalaust land
það, er þarf til ao leggja þjóðveg um eða gjöra vlð hann, sam-
kvæmt reglum þeim, sem settar ern í þessari tilskipun.

10. gr.
Nýja vegi IIllÍ aldrei leggja gegn um tún ella umgirt graslendi,

og all öllum jafnaði ekki heldur yfir elngjar, nema yfirvaldinu víröist
svo, að ekki verðl hj.í því komizt án skaða fyrir almennar samgaung-
ur, og skal, þegar svo stendur á, greiða eigandanum, ef hann krefst
þess, úr jafnaðarsjóði amtslns sanngjarna þokkabót, sem évilhallir
menn, þeir el' tilhaddir séu af rettinum ,i vanalegan hátt, ákveða
fyrir þa'Oeptir skoðunnrgjörð, sem haldin se undir tilsjón sýslumanns,
ellegar þ,l eptir yflrskoðunargjörð, ef amtmanni þykir vera listælla til
þess; þó hverfur tilkall eigandans til tellrar þokkabötar, 8\'0 framar-
lega og að svo miklu leyti, sem skylda hefur híngað til legið á
jörðunni, tll ao leyfa umferð yfir eingjar.

11. gr.

þjó()vegir skulu ætíð vera 6 danskar álnir á breidd all minnsta

kosti, samt getur sýslumaður leyft undantekníngu frá þeirri regl ll,

þegar landslagi er svo varið, t. a. lll. þar sem vegur liggur yfir fjöll
eða hraun, að óumflýjanleg nauðsyn dregur til þess.

12. gr.
l)jó()vegi skal bæta með ruðningum, ef ,í þann hátt má fá fasta

braut. Skurði skal grafa út úr brautinni, hvur sem vatn vill stað-
næmast í henni.

13. gr.
þar sem ekki "eran!" feingin fiist eaa greíð braut með ruðníng-

UIlI, skal hækka veginn eða bera ofan í hann sand eða möl, ef jarb-
vegnr er mjög laus, eða liggur yfir jarðfasta url); þyki yfirvaldi það
nauðsynlegt, eptir því sem li þeim stall hagar til, skal grafa skurði
jafnvel beggja megin vegarins, og skal einnig, ef þörf el' á, gjöra
ræsi þvert yfir veginn.

14: gr.
Yfir mýriendi skal jafnaðarlegast gjöra steiubrýr ; en þegar yfir-

valdi virðist', all því verði ekkl með nokkru móti vill IWlIliO
vegna landslagsins, þ,i má þar gjöra torfbrýr ; skulu torfbrýr þessar
vera 1 danskri alin hærri til hliðanna en grundvöllurinn, er þar
al'! liggur, en í míðju 11/2 danskri alin hærri, ao því skapi, sem
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torfbniín er breið, A() öðru leyti eiga steinbrýrnar og torfbrýrnar æti\)

a() vera að minnsta kosti 2% danskar Mnir á breidd, og skal gjöra.

við þær skurði og ræsi, sem fyr er sagt.
15. gr .

.ti öllum þeim fjalhegum, sem ferðamenn eru vanir að fara á
vetrardag. skal hlaða vörður, og skal einnig gjöra sæluhús, þar sem
yfirvaldi þykir þörf á. Eiga vörðurnar að vera svo nálægt hver
annari, að tvær at minnsta kosti sjáist Í einu, þegar þoka er yfir;
skal þar at auki á hverri vörbu vera gjörður stallur e()11annað merki
á þeirri hlíð, sem til norðurs snýr, ferðamönnum til leiðbeíníngar.

16. gr.
Útgjöld til allra þjóovega skal þannig greiða, að hver húsbóndi

gjaldi á ári hverju til sýslumanns á manntalsþíngl vero fyrir hálft
dagsverk eptir hvers ,írs verðlagsskr.í fyrir hvern verkfæran karl-
mann 18 ára og allt 110 60, sem er i hans þjónustu, og svo einnig
fyrir sj.íIfan sig, hverrar helzt stettal' sem eru, og sama skylda ligg-
ur á hverjum þeim, sem á löglega með sig sjálfur, þótt eigi se hús-
bóndi.

17. gr.
Einginn, Rem tekizt hefir .í hendur vegubótaverk fyrir borg-

un, á helmtíng á, að fá hana fullgreidda, fyr en búið er að sanna

með lögmætri skobunargjörð, al) verkið se svo af hendi leyst, eins
og áskili'ð var. En ef verkið er umféngsmiklð, lIIá forstöðumaður
fá smátt og smátt allt að % hinnar umsömdu borgunar, eptir því
sem verkinu skilar áleiðis.

18. gr.
Hreppanefndirnar skulu á lÍri hverju fyrir sumarmél senda sýslu-

manni nafnaskrá yfir þá menn Í hreppnum, sem samkvæmt 16. grein
eru skyldir að leggja fe til þjéðvegabdta.

19. gr.
Her að auki eiga veganefndir hreppauna á lÍri hverju Í október-

mánuði að senda sýslumanni uppástúngur um þær vegabætur, er
gjöra þarf á næsta sumri við hina almennu aukavegi Í hreppnum.

20. gr.
Aulmvegir eiga almennt ao vera 5 Mnir á breidd; þó m.i sýslu-

maður leyfa, að brugðið se út af þessu, þegar landslagi er svo hátt-
að (sbr. 11. gr. að niðurlagt), að óumflýjanleg nauðsyn dregur til
þess. A() öðru leyti skal í öllu því, er aukavegi snertir, hvort held-
ur þeir eru gjörðlr að nýju eða endurbættír, og eins hvað skyldu
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eigandans viðvíkur, til a<l láta af hendi land það og tilfaung, sem
þarf, farm eptir reglum þeim, er ákveðnar eru her að framan um
þjéðvegl, að svo miklu leyti sem þær geta átt her við,

21. gr.
Hvort sem vegabdtaverklð er unnið af einhverjum, sem hafa tekizt

þa'ð á hendur fyrir umsamið verð, eður af leigðum mönnum, eiga vega-
nefndir hreppanna að hafa umsjón alla með, að það verði ðaðfinnan-
lega af hendi leyst, eins á aukavegum sem þjóðvegum, samkvæmt
4. gr.

22. gr.
Hreppstjóri skal víð hver árslok semja og senda sýslumanni

greinilegar skýrslur um allar þær vegabætur, er gjörbar hafa verið
II aukavegum í hreppnum það ár, og lí hvern hátt þeim hafi orðið
framgeingt.

23. gr.
Sýslumenn skulu hafa á hendi aðalumsjón yfir og ábyrg<l á öll-

um vegabétum sýslunnar; skulu þeir innan loka janúarmánallar senda
hlutabelganda nmtmanni skýrslu um vegabætur þær, er undunfarið lír
hafa verið framkvæmdar í sýslunni, ásamt reilmíngum þeim, er þar að
lúta,

24. gr.
þa'ð er skylda arntmanna, a<l hafa yfirumsjón með vegunum í

ömtum þeim, sem þeir eru settir yfir, og eiga þeir á embættisferð-
um sínum nákvæmlega ao gefa gætur að ástandi veganna, og að
öðru leyti á arí hverju a'ð senda skýrslur til démsmálastjérnarrríðs-
ins um ásigkomulag veganna í amtinu, og láta þar með fylgja hin-
ar ofannefndu skýrslur, sem komnar eru frá sýslumönnum.

Amtmaður skal l.íta auglýsa árlega í tímaritum landsins yfirlit
yfir þann kostnað, sem á hvert lögsagnarumdæmi er akveðínn til
vegaböta, og hvað miklu fe hafi verið til þeirra varið í hverju fyrir
sig; þar með skal fylgja stutt skýrsla um þær vega bætur, sem hafa
verið gjörðar í öllu nmtinu.

25. gr.
Verði nokkur uppvís a\) þVÍ, að hafa með ásettu rúM skemmt

þau verk, sem vegustjérnín hefur Lítið gjöra, þá skal hann bæta
skaðann, og þar aö auki sektast frá 1 --10 rdl., eptir því hvað
skemmdin er mikil og eptir öðrum malavöxtum ; skal einnig taka til
greina, hvort yfirsjónin er framin í fyrsta sinn, eða hún er ítrekuð.
Si;) vörour og sæluluis tl vetrarvegum skemmd eða eydd, þá skal
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það sæta 10- 50 rdl, seld, eða líkamlegri refsíngu frá 10 -- 27 vand-
arhagga. Séu mannvirki þau burt tekin, sem vegastjórnin hefir láti~ gjöra,
svo sem brýr, vörður og sæluhús, þá varðar það þjófstraffí, og skal,
þegar ákveða á stærð hegníngarinnar, einkum tekin til greina hætta sú,

sem af því hefði getað hlotizt fyrir ferðamenn. Sektir þær, sem á-
kveðnár eru í þessari grein, skulu falla í vogabétasjéð nmtsíns.

26. gr.
Öll mal víðvíkjandi afbrigðum gegn þessari tilskipun skal með

fara og dæma sem almenn lögreglumnl að því leyti, sem þau ekki
eptir eðli sínu eru mlsgjdrðamal, og skal að öðru leyti, hvað þær
yfirsjónir snertir, sem her ræðir um, fara eptir ákvörðunum í tílsk.
24. jan. 1838,9. og 10. gr.

27. gr.
Hvað hinar almennu ferjur yfir stærri ár og vatnsföll áhrærir,

þá skal framvegis farib eptir reglum þeim, sem settar eru í Jóns-
bókar landsleigubálks 45. kap. og í konúngsbrefl af 29. apríl 1776,
art. 6.

A~ öðru leyti skulu þær rikvarðanir, sem ofannefnt komingsbréf
og Jónsbókar Jandsleígub. 44. kap. innihalda um veglna á Íslandi,
her eptir vera telmar úr lögnm.

IIT iI k 0 nún g s !
Fulltrúi yðar hátignar á þessu alþíngi lagði fyrir það allra-

hæstan úrskurð yðvarn 27. maí þ. árs, er býður þínginn að taka til

meðferðar og álita frumvarp það, er nefnd sú, sem kosin var íReykja-
vík 1855, til að lagfæra [arbamatíð á Í~landi frá 1849 - 50, hefir
samið til nýrrar [arbabökar yfir þetta land.

Þíngio kaus 9 manna nefnd í mril þetta, er bar upp um þa~
álit sitt; síðan var þao rætt <Í 2 aðalfundum, og leyfir þíngfð ser að

skýra yðar konúnglegu hátign frá úrslitum málsins og ástæ~unum
fyrir þeim, sem og fyrir áliti sínu og uppdaningum á þessa leíð :

Þíngio varð að álíta það vafalaust, a~ með hinum fyr nefnda
allrahæsta úrskurði yðar hrítlgnar væri þessu alþíngi uppálagt, að
taka til yfirvegunar, sumpart til úrslita, en sumpart til álita, öll
þau atriði, sem tirskurðurinn tekur fram í I. a -- f og II. a. En af
því þingið eptir fyrirmælum alþfuglstllskípunarinnar þannig hlaut ab
sameina hin serstöku atrið! úrskurðarins undir einar og sömu 2 lög-
skipaðar umræður, hverja meiningu einnig fulltrúi yðar hátignar
aðhylltíst, þá s,í, þínglð ekki annað fært, en að leiða hjá Ser að þessu
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sinni, að láta jafna niður hundraðatali eptir þeim mælikvarða, sem
ákveðlnn yrðí, lÍ hinar einstöku jarbír um land allt, heldur varð þíng-

io ao álíta, ao aðaltilgangi komingsúrskurðarins yrbl fullnægt, ef þíng-
i'tJ gjörð! a'tJ álitum, að hve miklu leyti frumvarpið, eins og það væri
nú leiðrett af jarðamatsnefndinní frii 1855, gæti náð samþykkt þíngs-
ins; þar næst, eptir hvaða mælikvarða, hvort heldur yfir allt land, eo-
ur einstöku hluti þess, bæri að ákveða hundraðatöluna, og að sío-
ustu, lÍ hvern hátt og lÍ hverjum tíma hið nýja jarðamat skuli öðlast
lagagildi. Þínginu vara að finnast auðsætt, að ekki væri gjöranda,
að rannsaka og finna, hverja hundraðatölu ætti að akveba, og eptir
hvaða mælikvarða henni ætti a'tJ níöur jafna, fyr en geingið væri úr
skugga um, a'tJ hve miklu leyti lagfæríngar jarðamatsnefndarlnnar frá
1855 væri svo víðunanlegur og fullnægjanlegar, a'tJ frumvarpið mætti
að þessu leytinu samþykkja, og lÍ því sjálfu óhult byggja mællkvarð-
ann fyrir hundraðatölunni eður dýrleika allra jarða í landinu. En á
hinn bóginn gat þínglð ekki seo, að sj:ílf nlðurjöfnun hundraðatöl-
unnar lÍ hinar e'nstöku jarðir eptir Iastákveðnum mælikvarða ætti að
níða úrslítunum um það, hvort híb leioretta jarðabékarfrumvarp ætti

að ná samþykki þíngsins eður eigi, en þótt sú meiníng virðist a'tJ liggja
eins nærri eptir niðurskipuninni í allrahæstum úrskurði 27. maí þ. á.,
I. stafi. e, d og e, því þegar búið er að ákveða tiltekna dala tölu af
matsverbinu, er eigi a\'! gánga Í hvert nýtt jarbarhundrað, þá er dýrleiki
eða hundraðatala hverrar einstakrar jarðeignar auðfundin með ein-
földu reikníngsdæmi, og eins auogcfio að útreilma hana og tilfæra
víð In-erja jörð, eins og síður meir að kornast að órækri raun um,
ef r.íngt hnndraðatal væri sett á einhverja jarbeígn, sem þó vart
mun þurfa að óttast, þar ao auki sá þíngíð ser ekki fært að þessu
sinni, a'tJ hita út reikna og til færa í frumvarpinu dýrleika hverrar
jarbelgnár með fullri nnkvæmní, og þó að þVÍ biinu a'tJ gánga úr
skugga um, að það væri áreiðanlega og rett af hendi leyst.

Af þessum ástæðum let þtngið það vera sitt hið fyrsta verk,
að komast a'tJ sem areibanlegastrl niðurstöðu um það, hvort jarða-
békarfrumvarplð eptir jarðamatsnefndina frá 1855 mætti nú álíta svo
leiðrðtt og ao ö'ðru leyti úr garðl gjört, eins og uppdstúnga stjórn-
arinnar til alþingis 1855 um jarðamatsmallð og ályktanir þíngsins
s. ár ákváðu; og hefir þíngið ekki getað annað fundið, en að te'tJ
nefnd hafi leyst ætlunarverk sitt viðunanlega og vel af hendi yfir
höfuð að tala eptir þeim reglum, sem henni voru settar, og þeim
skýrslum, upplýsíngum og áhöldum, sem hún virðlet hafa átt kost
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á að afla ser, og verður því þíngíð að leggja samþykki sitt á þetta
jarðabökarfrumvarp, eins og það nú liggur fyrir, eptir fyrirmælum
komingsúrskurðarlns, stafl. e. þó virðíst þínginu, að nefndin 1855
hafi ekki haft nægar ástæður fyrir ser, til þess að breyta hinu upp-
runalega undir- og yfirmatsverði á jörðinní Akureyjum í Skarðs-
strandarhrepp í Dalasýslu, ne á heimajörðlnní Ví~idalstúngu í llor-
kelshölshrepp í Húnavatnssýslu, heldur verður þíngi~ að álíta, að
þessar tvær jarðir eigi að halda hvor um sig sinni matsupphæð, leið-
rettri eða hækkaðrl á Akureyjum eptir þeim mælikvarða nefndar-
innar frá 1855, sem aðrar jarðir í Dalasýslu hafa verið hækkaðar,
og eigi a~ ákveða dýrleika þeirra eptir þessari upphæð. þar í móti
álftur þínglð, að matsverbið lí jörðlnnl Leiðarhofn í Vopnafjarðar-
hrepp innan Norður-Mrilasýslu eigi að setja niður til 550 rdl., áour
en hundraðatal er sett 1Í þá jörð, og virðíst þínginu, a~ sjálf yfir-
matsgjörðin beri með ser yfirgnæfandi ástæður fyrir þessari lækkun
matsverðsins á te~ri jörð.

Þegar þíngið þar næst, eptir fyrirmælum konúngsiirskurðarins
stafl. b fór a~ koma ser niður á, hverju hundraðatali bæri að jafna
niður á hinar einstöku sýslur í landinu, þ,i varð það brátt ljóst, að
þetta mætti ekkl skilja beint eptir orðunum, á þá leið, að fyrir
hverja sýslu út af fyrir sig væri ákveðinn serstakur mælíkvarðí, mið-
aður einúngis við matsvero þeirrar og þeirrar sýslunnar sjálfrar og
hennar fornu hundraðatölu. Væri svo að farið, þá er auðsætt, að
leiðrettíngarverk nefndarinnar frá 1855 hlyti að gjörraskast, og verða
þfðíngarlaust að mestu eður öllu, þar sem það Hr aðalætlunarverk
þeirrar nefndar, að jafna hm ólíka og sundurleita mat milli hinna
einstöku sýslna, með því þetta þótti hinn verulegasti galli á jarða-
matinu 1849 - 50, og SYO verulegur, að rnatíð var álitio óbrúkanda,
nema úr þessum galla yrði bætt. Þíngi~ verður að játa og vera
sannfært um, að nefndin frá 1855 hafi tekizt a~ leysa þetta aðal-
ætlunarverk svo af hendi, ao nú megi byggja á jarbabökarfrumvarp-
inu, eins og það liggur fyrir, og segir sig því sjálft, að ekki megi
af ráða, að ákveða neina þá mælikvarða, sem einmitt yrðí til a~
gjörraska lagfæríngunni.

En áður en þfnglð gæti ákYeOi~ mælíkvarðann fyrir dýrleikan-
um yfir allt land, fann það ser skylt að hafa það hugfast, sem seg-
ir í uppástúngu stjórnarinnar til alþíngisins 1855 um þetta mál: "a~
stjórnin hefir ekki í móti Því, að framvegis se haldið hinu gamla
hundsaðatalí í landinu, en aptur í móti vírðlst híð nýja hundraða-
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tal ekki eiga a~ vera minna, en það, sem nú er, einkum vegna
þess, að jarbatfundin er eitt hið helztu af tekjum prestanna, o. s. frv.
Þíngi~ verour a~ álíta þessa skoðun stjórnarinnar bygg~a á gildum
rökum, enda verður og þíngi~ af öhum ástæðum a~ álíta það á-
horfsmál, að hafa hina nýju hundraðatölu minni yfir allt land, heldur
en hún hefir verið.

En þegar þannig vlrðist nauðsyn á, a'ð miða hina nýju hundr-
abatölu, er jafna skal niður á allar jarðeignir í landinu vi'ó þá hundr-
aðatölu, sem á~lH hefir verið her lÍ landi í raun réttri, þ,i ber þess
að gæta, a~ margar jarbeígnír víðsvegar um land hafa aldrei haft
neinn ákveðinn dýrlelka, hvorki eptir hinum elztu jarbabdkum, ne

heldur eptir jarbabék Árna Magnússonar af 1702, ne hinni ýngstu
af 1760; lÍ þetta Ser einkum sta~ á helmajörðum staða og klaustra
og öðru kirknagössl, og einnig lÍ öllum Vestmannaeyjum, og því
nægir ekki a~ nilða hi'ð nýja hundraðatal við hið eldra eimÍngis að
þ,-í leyti það hefir verið álneoið og talið fram til tíundar, heldur og
jafnframt við það samsvaranda eldra hundraðatal hinna annara jarð-
eigna, sem aldrei hafa verið tfundabar, ne haft neinn ákveðinn dýr-
leika; samsvaranda dýrleika þessara jarðeigna Yi~ hinn eldra dýrleika
hefir nú híngað til verið mjög torvelt að finna með fullum árei'óan-
legleik ; en þíngtð hefir fundið ser skylt, að finna hann af áður töld-
um ástæðum, og orðíð það mögulegt með því, a~ bera saman mats-
vero þeirra jarða í hverri sýslu, sem hafa ákveðinn fornan dýrleika,
víb matsverð hehnajarbanna, sem eíngan dýrleika hafa.

Hið ákveðna hundraðatal, eptir því sem nú er talið fram til
tíundar, eður eptir fast ákveðnum dýrleika, er þetta:

Í snðuramtinu 25,373.'9 CIf

- vesturamtinu
- norður- og austuramtinu

21,531'5 --
35,654'2 --
82,559'6 CIf

þar í móti yr'ói hinar jar'óeignirnar, sem ekkert fornt
hundraðatal hafa, metnar til forns dýrleika þannig:

Í suburamtinu, að meðtöldum Vestmannaeyj-

um . 1976'3 et'
- vesturamtínu , 903'7 -
- norður- og austuramtinu 1549,a -- 4429, ,a-

og verður því hinn forni dýrleiki eður hundraðatala á
öllum jarbeígnum á Íslandi samtals 86,988'9 et'

Þegar nú þíngíð fór þessu næst a~ yfirvega og rannsaka, hvaða
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mælikvarða væri eðlilegast og rettast a'b víð hafa, til þess a'b ákveða
hinn nýja dýrleika á hverja jörð, og láta þó ekkl hina nýju hundr-
aðatölu verða lægri, en hún í raun rettri hefir verið, þá virðist fljótt
áliti'b liggja beinast við, að hafa hinn eina og sama mælikvarða
yfir gjörvallt Iandíð, og á þetta óneitanlega að styðjast við ýmsar
álitlegar ástæður, einkum þá, að jarðamatsnefndin frá 1855 hefir
samkvæmt því, sem fyrir hana var lagt, leibrétt hið sundurleita mat
sýslna í milli, með því ;lð bera mat þeirra og jarðaufgjöld saman
í hverri fyrir sig, og með þar á byggðum einum og sama mælikvarða
yfir allt landið.

Ef nú þannig með lrltðsjön af hinni fornu hundraðatölu og henn-
ar réttu upphæð yrðí tekinn og við hafður einn og sami aðalmæli-
kvarði yfir allt land, miðaður vi'b matsverð allra jar'beigna í landinu,
nefnilega: 86,988'9 CI/' : 2556489'1 rdl., þá gcingi af matsverði hverrar
jarbar í eitt nýtt hundrað 29'4 rdl., þ. e.: 29 rdI. 382/;; sk. af mats-
verðl hverrar jarðar, hvar sem er á landinu, gjörði eitt hundrað til
dýrleika.

þar í móti yrði mælikvarðinn fundinn á sama hátt fyrir hvert
amt út af fyrir sig þessi:

fyrir suðuramríð 30'60 rdI.
- vesturamtlð 26'86 -
- norður- og austuramtið 29'98 -

Me'b þessum serstöku mællkvörbum kæmi fram í hverju amti
hin sama hundraðatala, sem var að fornu, en væri hinn fyr áminnzti
mælíkvarðí, 29)4 rdl., hafður yfir allt land, þá yrN mismunurinn þessi:

Í suburamtinu mundi þá hundraðatalan
hækka um 1172 CI/' frá því sem fyr var,

- vesturamtinu lækka um • 1938 - - - - - -.
- norður- og austuramtinu hækka um 766 - - - -- - -
En þrátt fyrir það, þótt til færa megi nokkrar ástæður fyrir því,

eins og fyr er sagt, að víð hafa þenna aðalmæltkvarða fyrir allt land,
og beinast þyki liggja víð í fljótu áliti, að svo væri ~ört, þá hefir
þíngíð samt or'ðið að álíta tððar ójöfnur svo verulegar, að ekki væri
gjöranda, að hleypa þeim að. Að vísu hafa margar einstakar jarð-
eignir mjög svo breytzt, ýmist til hins betra eða lakara, á næst-
liðnum 150 árum, sem eru liðin síðan hinn síðast! jarðadýrleiki var
ákveðinn her á landi (1702), svo að hin forna hundraðatala á mörg-
um einstökum jörðum er orðin næsta óáreiðanlegt einkenni á gæð-
um eða ókostum slíkra jarða, en að hinu leytinu eru lítil líkindi, og
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eingar sannanir fyrir þvf', a'6 hinir stærri hlutir landsins, t. d, ömtin,
hafi verið með verulega mismunanda dýrleika í samanburði hert
við annað, og allrasízt a'6 vesturamtið hafi haft hærri hundraðatölu
að tiltölu, heldur en hin ömtin, þar sem það þvert í móti hefir verlð
almennt viðurkennt, að hin miklu jarðagóss biskupastólanna fyrir
norðan og sunnan, einkum þau, sem næst lágu sjálfum stólunum í
Skagafjarðar- og ÁrnessýsluIll, hafi verið með töluvert hærri hun dr-
aðatölu, heldur en aðrar jafngóðar jarðeignir, en þar af hefði þ,í átt
a'6 leiða það, að hundraðatalan í norðaustur- og suburamtlnu hefði
fremur átt a'Olækka en hækka, ef einn og sami aðalmælikvarði væri
við hafður fyrir allt landið, Heldur ekki eru líldndi ne sannanir
fyrir því, að jar'6eignir í norður- og austur-, og einkum suðuramtlnu
hafi yfir höfuð að tala farið svo stórum batnandi, en aptur jarðeignir
í vesturamtinu svo stórum rýrnað, sem ójöfnurnar, er leiddi af aðal-
mælikvarðanum, benda til. t)vert á móti er það, ao ýms hin stærri
héruð í suðurnmtinu hafa stöðugt legið og liggja undir afföllum af

náttúrunnar völdum, af "öldum vatna, eldgjósandi fjalla og sand-
foks; á hinn b6ginn má ekki missa sjónar á, að í vestnramtinu eru
a'6 tiltölu miklu fleiri sjóar- og einkum hlunnindajarðír, heldur en í
hvoru hinna arntanna , en a'6 það hefir leitt af hinum mikilvægu
breytíngum, sem hafa orðíb á atvinnuvegum og verzlun þessa lands
um næstliðin 150 ár, að allar hinar gallaminni jarðir ,-i'6 sjó, þar
sem er gott til ritræðis og aðdrátta allt ário um kríng , en einkum

þó þær jarðirnar, sem hafa þar a'6 auki til að bera hin verulegri
hlunnindi, dúntekju, selvelðl o. fl., hafa svo talsvert hækkað í verði
í kaupum og sölum, og því feingi'O hærra matsverð að tiltölu, heldur
en sveítajarðír, en þetta hærra matsverð leiðir aptur með ser hærri
hundraðatölu að tlltöln við það, sem á'6ur var.

þíngi'6 hlýtur þannig að álíta, aó það hafi fyrir ser yfirgnæfandi
ástæ'6ur fyrir því, að samþykkja ekki hinn fyr áminnzta ne annan
aðalmælikvarða fyrir allt landið, til þess að ákveða hundraðatöluna
á hverja jörð, fyrir sig í hinum einstöku sýslum og hðruðum ; því
þótt hann geti stefnt a'6 því, a'6 vtblíka hundraðatala yrðl mí yfir
allt land, eins og á'6ur var eptir hinum forna dyrleika, þá mundi
hann fram leiða svo verulegan mismun hundrabatölunnar, hjá því
sem fyr var í hverju amtinu um sig, einkum í suðuramfínu og vest-
uramtinu, og í hinum einstöku héruðum þessara amta, sem þínglð
hlýtur a'6 álíta a'6 með eingu móti verði réttlættur.

Eins og þar að auki hinn allrahæsti úrskurður yðar hátignar
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27. maí þ. árs í I. II virðist ao ráúgjöra1 a'll ekki þurfi að einbinda
sig við einn og sama aðalmælikvarða fyrir allt landið , til þess að
ákveða hun dra Ilatölu hinna einstöku jaröa ; eins hefir og amtmaður-
inn í vesturamtinu komizt til þeirrar niðurstöðu í .ílitsskjali sínu til
stjórnarinnar um jarbamatsmállð, 29. jan. 1851, ao ekki muni hlíta,
ilÚ hafa einn og sama aðalmælikvarða fyrir allt landið, til all áhell:t
hnndraðatöluna eptir jarðamatinu 1849 - 50, heldur muni ajToll'abezt,
að finna til þess sinn mællkvarðann fyrir hvert amt.

Ef þar í móti hinum fyr rímlnnztu amtaurælikvörðum npri hald-
iÚ, el'la það sem næst, þannig að vio ~e h1ifo sem auðveldust brota-
tala ,iú útreiknínglnn, þannig:

í suðurnmtinu
- vesturamtinu .

30,;; rdl,
26", --

- norður- og austuramtlnu 29,~ -
þá yrðl nýja hundraðatalan eptir hinu leiðrétta jarðamatl 1849 -- :,0
þessi:

Í suðuramtínu . 27,493,;; CIf

fram yfir það, sem á'bur var 143':1 CIf

- vesturnmtinu 22,739'9 -
fram yfir þao, sem ál'lnr var 304'7 -

- norður- og ansturamtlnu 37,807'7 -
fram yfir það, sem áúur var 604'2 -

Þannig yrði ný hundraðatala 88,041)1 CIf

Hin forna hundraðatala var eptir því, sem
fyr el' sagt . 86,988'9 ~

Mismunur + 1052'2 CIf

þessa mælikvarða fyrir hundraðatölunni yfir allt land, sem
nú voru serstaklega teknir fram fyrir hvert arnt, hefir þingið mí á-
kveðið og samþykkt samkvæmt þeim myndugleika, sem því er til
þess veittur í allrahæstum úrskurði 27. maí þ. á. J. b,

Þíngiú hefir leyft ser ilÚ leiða rök aú því her aú framan, :1'0

ekki útheimtist annað, en allauðgefinn og umfangslítlll rcíknínge-

starfi tiI þess með fullri nákvæmni aú heimfæra og "iú hafa þessa
mælikvarða, til þess að setja eptir þeim fast ákveðna hundraðatölu
eður dýrleika á hverja jarðeign í landinu, eptir því fast akveðna
matsverði, sem hver jöro mí hefir í jarðabrikarfrumvarpinu, ao und-
anteknum þeim 3 jörðum, sem nefndar ern her að framan, Akur-
eyjum, VíOidalstúngn og Leiðarhöfn.

þessi starfi, a~ lít reikna og til færa í jarbabéknrfrumvarpið rett
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hundraðatal á hverja þá jarðeign, sem hefir sérskilið matsverð, -
og þíngíð leyfir ser að .Bíta, a'/) þetta eigi ao gjöra með fullri nrí-
kvæmni í hundruðum og rilnum, þó þannig, a'/) álna talan verði til
færð með einni tugabrotatölu (t. d. 0, 1, 0, 2, o. s. frv.), en því,
sem ekki nær fullum tíundu pörtum, skuli sleppt, - leyfir þínglð
ser þegnsamlegast að stínga upp á að verði falinn stjórn yðar h.í-
tignar til nákvæmari ráðstöfunar.

Her að framan eru telmar fram ,ístæ'ður fyrir þvf', a'ð þa'ð yer'ði
a'/) .ílítast anðsjdanleg tilætlan hins allra hæsta úrskurðar yðar há-
tignar 27. maí þ. á., að þetta alþfng ekki a'/) eins samþykki [urða-
bókarfrnmvarpið, samkvæmt úrskurðarins I. e, heldur einnig segi ,ilit
sitt um, á hvern hátt, og á hverjum tíma hið nýja jarðamat skuli öðlast
lagagildi; þetta hlýtur þíngio einnig a'ð álíta bæbí tiltækilegast og
rettast, þegar litið er til m.ilefnlsins sj.ilfs og annara kríngumstæðna,
og þykir því bezt hlý'ða, þegar lÍ allt er litið, a'ð leggja það til, og
biðja yðar hátign allraþegnsamlegasr, a'O þessari jarðabók verði veitt
fullt lagagildi, þegar briið er ao fastsetja og til færa dýrleika allra
jarðeiguunna í henni, eptir því sem lagt er til her u'ð framan; en
a'O löggildíng [arðabókarlnnar verb i a'O öðru leyti bundin þeim skil-

yrðum, sem þíngio mun leyfa ser allraþegnsamlegast að taka fram
her á eptir.

A móti þYÍ, a'b löggilda jarbabókina nú þegar, hafa nokkrir þíng-
menn hreift þvf, a'ð rettast og alfarabezt mundi verða, a'ð láta að
vísu lít reikna og til færa í frumvarpinn dýrleikann á hverri jörð
eptir þeim ma-líkvaröa, sem til þess yrði samþykktur, en prenta síð-
an jarðabókarfrumvarplð og gjöra öllum ahnenníngi kost á, a~ kynna
ser það um nokkur ;ír, gjöra við það athugasemdir, og stínga upp á
þeim leiðréttíngum víð það, sem færð yrði rök fyrir a'ð nauðsynlegar
væri, og þegar búið væri a'ð taka allar slíkar athugasemdir og uppastring-
ur til greina, þá, en ekki fyr, mætti álíta tíma til þess kominn, að
útvega [arðabökínnl kominglega stabfestíngu. En þetta væri öldúngis
gagnstætt þeirri aðferð og undirbúníngi, sem tíðkast með öll önnur
lagafrumvörp yfir höfuð, því þeim er útvegað lagagildi, hvenær sem
þau þykja tilhlýðilega rædd, og formlega undirbúin, .ín þess þegn-
unum yfir höfuð eða alþýðnnní, sem þau lög eiga a'ð g:ínga yfir, se

fyrir fram gjörður kostur á, að gjöra vi'ð þau athugasemdir og beiðast
leíðréttfnga á þeim; og þíngið verður a'ð vera sannfært um, a'ð
þetta jarðabókarfrumvarp se svo rækilega og "el undirbúið, sem
fremst er kostur á, bæði afhendi undanfarinna alþínga og af stjórnarinn-
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ar hálfu. Þíngi~ verður þar a~ auki að álíta, eptir því sem á stend-
ur her á landi, a~ með hinni ámlnnztu aMer~ yrði ekkert áunnlð
málefninu til verulegra bóta, heldur mætti hún verða því til beinn-
ar fyrirstöðu, og það því fremur, sem ekki má missa sjónar á því,
a'ð jarðamat þab, sem her ræðir um, er ekki verk eptir neina jarða-
matsnefnd, eins og algeingnst er í öðrum löndum, er hafi f'erðaztum
kríng, til þess að meta allar jarbelgntr til dýrleika, samkvæmt vis~-
um fyrirskrifuðum reglum, eptir gæðum eða ókostum sjrilfs jarðveg-
arins o. fl., og er her ekki a'O ræða um jarðamat, sem alþýðan veit
ekkert um, á hverj u þa'O er byggt, eða hvernig það hefir r;i'ðizt til
lykta, fyr en það er albiiið og komið í kríng yfir allt landið, heldur
er her eíntingls a'ð ræða Ulll jnrðnvlrbíngu, er lögin hafa lagt í hcnd-
ur landsmönnum sjálfum, og síðan (vi'ð yfirmati'ð) gefi'ð hverjum jarð-
eiganda og ábúanda formlegnn kost ri, a'ð bera sig upp undan ölluru
ójöfnurn í matinu á því og því héraði.

En áhrærandi þa'ð atri'ði í konúngsrirskurbinum J. L, á hvern
hlítt, og ,i hverjum tíma hið nýja jarðamat eigi a'ð ná lagagildi, þli
hlýtur þíngið a'ð leyfa ser allraþegnsamlegast, a'ð taka her fram þau

skilyrði og akvarbanlr, er í því tilliti virðast nauðsynlegar.
1. A'ð almenn endurskoðun, og a'ð því leyti nauðsyn yrðí til, lag-

færíng jarðabókarinnar verði lögakveðln, 20 lirum eptir að henni
hefir verið veitt lagagildi. þetta verður þínglð að álíta nauð-
synlegt af því, a'ð enn þótt nú ekki sjáist á jarðamatinu svo
verulegir gallar, að þeir geti, eða eigi að vera því til fyrir-
stöðu, að það nái allrahæstri staðfestingu yðar hátignar, þll
m1Í, ekki að eim hugsa ser, heldur ræður og a~ líkindum, bæði
eptir því sem jarðamat þetta var stofnað og undirbúið fni fyrsta,
og af því, hvaða breytingum margar jarðeigntr her á landi geta
orðið fyrir af övlðraðanlegum völdum náttúrunnar, a'ð reynslan
leysi úr ýmsum spurníngum bæði áhrærandi einstaklegur ójöfn-
ur, er kynni a~ hafa orðið á mati einstöku sérstakra jaröelgna,
og áhrærandi það, ef nú hefði ekki náðst sem vibunanlegastur
jöfnuður í hundraðatali einstakra sýslna í samanburði hver við
aðra, af því a~ nú skorti hvers kyns arelðanlegar npplýsíngar um
mismunandi leígumala, er einar hefði átt a'ð raba úrslitunulll Ulll
þetta atríðl, - og eins nHÍ á hinn bóginn gánga a'ð því vísu, a'ð
20 ára tími geti haft í för með ser ýmsar mlkílvægnr breytfngar
á mörgum jarðeignum, einkum til rýrnunar af náttúrunnar ,·öld-
um. Þíngj() leyfir ser að álíta réttast, að alþíngl yrðí falið, a'ð
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gjora uppástúngur um, eða taka hinar uákvæmarí ákvarðanir á-
hrærandi þann undirbúníng, sem nauðsynlegur þætti, til að end-
urskoba og Ieiöretta jarbabdklna.

2. Þínginu virðast yfirgnæfandi rístæður til þess, að jafnsnart sem
jarbabökin hefir ná~ lagagildi, þá verði allar fusteígnartíundir
telmar og goldnar af hverri þeirri jörð, sem tfundarskyldn hvílir
á eptir núgildandi lögum og landsvenju. eptir hinum nýja dýr-
leika hennar, þeim, er jarðabékin akveður, a~ minnsta kosti fyrst
um sinn, þ.íngað til ef ný skattgjaldslög gjörN þar á breytíngu;

þetta verður þíngi~ því fremur að álíta nauðsynlegt, sem hinn
forni dýrleiki jarðanna, sakir þess hvað hann var orðinn ójafn, ó-
.írclðanlcgur, og á ýmsum jurðeignum r.íng látur og mjög þúng-
hæl' gjaldstofn, var hin helzta og verulegasta undirrót og ors öl,
til þessa nýja jarðamats.

En þar sem hin nýja hundraðatala yfir allt. land verður frem-
ur llleiri en minni heldur cn verið hefir til þessa, þ;i líður eingin
stðttín, sem tíund tekur, neinn halla fyrir þessa breytíngu yfir
höfuð a'ð tala, og s,í hluti tíundarinnar, sem yðar korningleg h;í-
tign á heimtu lÍ a~ lögum, verður t. d. talsvert rífari, en hún
á'ðUl' var. l)ótt tíundir til snauðra lllanna minnki í einstöku hrepp-
UJll víð það, sem verið hefir að undanförnu, þ,í verða bú endur
hreppsins þeim mun færari um, all leggja fram rífara aukaútsvar
til ómaganna, sem vægara verður tíundanitsvarið eptir hinni nýju
jarðabók, þaú verður all vísu ekki varið, ao í einstöku !terull-
um, þar sem dýrleiki jarðanna nú lækkar, þtí Iíða Id rkj urnar
mestan halla fyrir þessa breytíngn, einkum ef það yrði ekki seú
,i'ð þær, þegar ný skattgjaldslög verða akveðín, en það efar þíng-
ið ekki a~ HrM gjört, og auðgefið all giöra, ef til þess álitist
brýn nauðsyn. Svona til bníðabyrgða álítur þíngi~ ekki ao þessi
ákvörðun geti orsakab neinni kirkju verulegan halla, því tekjur

kirkna her á landi eru eingan veginn SYO af skornum skarnti, ef
þeim yrði eptir því vel og skynsamlega hagað, og með efnahag
þeirra haft nákvæmt eptlrlít, og því virðíst ekki þínginu, all þetta
atriði eigi a'ð vera réttlrítar] heímtfugu fasteignartíundarinnar til
fyrirstöðu.

þall má a'ð vísu segja hið sama um preststíundína, sem mí.

var sagt um kirkjntíundina, a~ því leyti, a~ preststíundin breyt-
ist óneitanlega í hinum serstöku prestaköllum og rýrnar nokkuð
í surnurn ; en yfir höfuð aú tala verður a\) álíta þessleiðis ser-
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staklega rýrnun lÍ tekjum einhvers embættis, a'O því leyti hana
lelðir af almennri luga.íkvörðun, hvorki dæmalausa ne órettláta,
ef hún er ekki látin koma fram ,'i'O neinn þann embættismann,
sem þegar er veitt embættið, un þess slík rýrnun hafi þá "erfð
áskilin; hinum, sem sækir um og hlýtur embættið, eptir að rýrn-
unin er HigáheOin, sker þar með einginn órettur; því verour
þíngið ao álíta nauðsynlegt, a'O þeim prestum, sem í prestakall-
inu sitja, þegar jarðabókin fær lagagildi, verði áskilinn rettur til,
ao mega upp bera, meðan presturinn er í því sama kalli, fast-
eignartíund eptir hínuni forna jarbardyrleika, ef sú dýrleiki gefur
rífari preststíund af fasteignum, heldur en hún verður eptir hinni
nýju jar'Oabók.

A þenna hlÍtt og með þessum skilyrðum , sem nú voru tekin
fram, leyfir þíugtð ser að leggja til og biðja, ao yðar komingleg
hátign veiti þessu jarðabókarfrumvarpl allrahæsta samþykki og fullt
lagagildi fni fardögum 1859, þannig, a'O allar fastelgnartíundir verði
heim~ar og greiddar eptir hinni nýju jarðabók hið fyrsta í fardög-

um 1860.
Ao síðustu ber alþíngi samkvæmt hinum sama allrahæsta úr-

skurbí yðar hátignar 27. niaí þ. lÍ. II. 11., a'O segja álit sitt um,
hvort og að hve miklu leyti ;Ístæb:se til, a'O hækka þ,í 500 rdI.
þóknun, sem hverjum jarðamatsnefndarmannanna fr,í 1855 er veitt,
annaðhvort fyrir einn einstakan nefndannann , eða fyrir þá alla.
Þíngie verður í þessu tilliti ae láta það þegnsamlegt álit sitt í
ljósi, að með tilliti til hins margbrotna, vandasama og umfrings-
milda verkefnis þessarar nefndar, og hvernig henni hefir tekizt a\)
leysa þuð af hendi, að maklegt þykir, að ,i'O hvern þessara nefnd-
armanna um sig verði bætt 100 rdl., auk þeirra 500 rdl., sem þeim
eru þegar Hittir.

Samkvæmt því, sem þannig er útllstað her aú framan, hefir
þínglb:
A. samkvæmt þeim myndugleika, sem þínginu er til þess gefinn

í allrahæstum úrskurði yðar hátignar 27. mai þ. á. I. Ó, og e,
1. í einu hljöðl samþykkt jarðabékarfrumvarplb, eins og það

er leiðrett af jarbamntsnefndinni fr ,i 1855, þó þannig:
a. a'O breytíng sú, sem jarðamatsnefndin hefir gjört á mats-

verði jarðarinnar Akureyja í Skarðsstrandarhrepp inn-
an Dalasýslu (með 17 atkv. gegn 2), og á heimajörð-

inni Víðtdalstúngu í Þorkel~hó18hreppi innan Húnavatns-
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vatnssýslu (með 15 atkv. gegn 3), verði ekki samþykkt,
heldur verbí hver þessara jarða l.ítln halda sínu upp-
runalega matsverði leiðréttu eptir þeim mælikvarða, sem
jarbarnntsuefndin hefir tikveOið fyrir sýsluna, ;iður en lÍ

þessar jarðir verður sett hundraðatal.
Ú. með 17 atkv. gegn 1: aa hið Ielöretta matsvero á jörðunni

Leiðnrhiiín í Vopnafjarðarhrepp í Norbur-Mrilasýslu verði
sett niður til 550 rdl.

2. Meo 13 atkv gegn 7.: akveðíð þann mælikvarða, til þess
að settur verði dýrleiki eður hundraðatal á allar jarðeignir lÍ

Íslandi eptir því leiðrétta matsverði, sem hver jöro mí hefir
í frumvarpinu (aa undanteknum þeim jörouJll, sem telmar eru
fram í A. 1, a. -b. her al) ofan), SYo aa .ikveðið dalatal hins

leioretta matsverðs gá ngi í hvert nýtt jarðarhundrað þannig:
í suðuramtinu . 30'5 nl! í hert hundr,

- vesturnmtinu . 26'5
- norður- og austuramtlnu 29'5---

B. Leyfir þíngið ser samkvæmt hinum sama allrahæsta úrsku~Oi J. f
allraþegnsamlegast aa stínga upp :1 og biðja:
1. Með 19 atkv.: ao yðar konúngleg hátign ,iljio leggja fyrir

stjórn yðar, aa htin hlutist til um, að ríkveða n.íkværnari rað-
stafanir til þess, ao eptir þessum mællkvörðum \'OrOi til hundr-
aða og .ilna nákvæmlega útreiknaður og i jarbabéklnni til-
færour dýrleiki hverrar einstakrar jara eignar, er hefir sðrskilíb
matsvero (mco 10 atkv, gegn 7), þannig: aa álnatalan verði
ák"e(Jin með tugabrotum af jarðarhundraði (1/1o, %o, O. s. frv.),
en Þ \Í, sem ekki nær fullum tíundu pörtum, sleppt.

2. Mco l,i atkv. gegn 6: að yður komingleg hátign, þegar bri-
ie er aa fastsetja dýrleika allra jarðelgnn, veitið þessari jarða-
bók allrahæsta lagagildi, þannig:
a. ~Ieð t 5 ath. gegn 4: ac jarðubókin verði lögo undir al-

gjörlega endurskoðun og lelðrðttfngu, þegar (mco 11 ath.
gegn 9) 20 rír ern liðin frá því, ao hún nær lagagildi,
eptir þeim nákvæmnrl r<ÍostöfnnuLU, sem þínglð .ikveöur
þar að hitandi.

b, Meo 13 atkv. gegn 6: ao allar fasteignartíundir verði
heimtar og greiddar eptir hinum nýja dýrleika í jarða-
bókinni þegar í titao, eptir a'O Mn hefir náð lagagildi, og
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upp þaðan, neura öðru vísi verði ,ík\"sOio IIICO nýjum skatt-
gjaldslögum.

c. Me'ð 12 atkv. gegn 5: en þó haldi þeir prestar, sem eru
í kallinu, þegar hin nýja jarðabók nær lagagildi, prests-
tíund sinni af fasteignum eptir hinum eldra dýrleika
jarðanna, allt svo leiugi þeir eru í sama embætti, SH)

framt fasteignartíundin er á þann hátt rífari heldur cn
eptir hinni nýju jarðabók,

d. Meo 15 atkv. gegn 5: að jarðabökínní verði veitt allra-
hæst lagagildi frá fardögum 1859, þannig, ao tíundir
verðí eptir henni teknar og goldnar í fyrsta sinn í far-
dögum 1860.

3. Me'ð 15 atkv. gegn 3: að yðar konriugleg hátign \iljio
veita í aukaþóknun jarðaruatsnefndannönnunum (frá 1855)
hverjum 100 rdI.

Reykjavík, Ii. ág. 1857.
Allraþegnsamlogast.

Jón Sigurðsson. Jón Guðruundsson(i.

,,'l' iI k 0 nún g s !

Eptir ao fulltrúi yðar hátignar hafðl lagt fyrir alþíngi frum-
varp til tllskípunar um ráostafallir, til þess að útrýma og varna lít-
breíðslu Ijrirklaðaus, er geisar ;Í Suburlandl, samið af amtmönnun-
um fyrir vestan og norðan, og sömuleiðis uppásuingur stiptamt-
mannsins um sama efni, og boðið þínginu, samkvæmt bréfl dóms-
málastjéruarherrans fd 30. apríl þ. ri., ao' taka þetta mál til með-

ferðar, kaus þíngi'ð nefnd lllanna til a'ð íhuga áminnzt frumvarp og
upp.isuingur, ræddi síðan malið <Í 2 aðalfundum, og leyfir ser nú
nllruþegnsnmlegast ao segja um það álit sitt á þessa leíb:

Öllum nmtmönnunum hefir komið saman í því, ilO bráð nauðsyn
bæri til, ao reisa allar 81\0r'Our \"iI') því, að fjárkláoasýkin gæti út-
breiðzt til hinna ósýktu héraða landsins, og í því skyni hafa þeir
fyrir skipað verði, til að verja samgaungum geldfjárins á afrðttum í
sumar, og stíptamtmaðurinn hefir í sama tilgángi feínglð 2 dýra-
lækna frá Danmörku híngað til landsins. þar á móti gátu amt-
mennirnir ekki orðið ,i eitt sáttir um þao, að hve miklu leyti nauð-
synlegt væri, ilO lóga sauðfð í haust í þeim héruðum, þar sem fjár-
klaðinn til þessa hefir út dreifzt, með því frumvarp amtmanuanna
fyrir restan og norðan fer fram á, að öllu sauðfé, heilbrigðu og
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sjúku, verði strax í haust sl.itrnb í Árnes-, Gullbrfngu-, Kjdsar- og
Ilorgarfjurðar-sýslum, en stlpt.uutmacurlnn hefir stiinglð upp <Í, ;t\')

í þessum sýslum se einringis skorið niður allt hiö veika og grunaða
fe ;Í þann h.itt, sem fyrir er mælt í frumvarpi hinna arutmannanna,
en þó bætt við þeirri varaupp.istúngu, skyldí aúalnpplí.,túnga hans
ekki þykja négu tryggjaudi, ao þab verði gji;rt sýslunefnduni Í hin-
UIll sýktu héruðum ab skyldu með ní'Oi hreppsnefnda ao .ikvebu,
Im) margt fe hver bú andi megi halda í samanburði "i\') það fö()ur-
megn, sem hann hefir, og f\Ílldfjölda til hirOíngar fjárins, svo að
meiri hluti fj.írstofnsins, elnkurn þess, sem leitar ;í afrðttina, vcrbí
slátra\'),

{'egar nú er liti\') t.il þeirrar upp.istringu nmtmannanna fyrir vest-
an og norðan, er lýtur ao almennum niðurskurði alls sauðfénaðar í
Árnes-, Gullbríngu-, Kjrisar- og Borgarfjarðar-sýslum á í hönd far-
anda hausti, þ;í getur ekki þingið gefið henni [ákvæði sitt, heldur
verður a\') vera á máli stiptamtmannsins í því, ao slík r.iðstofun
mundi ekki verða nauðsynleg, nð nægilega tryggjandí, þar það ekki
verður <Ílitio öldúngís öyggjunda, a() fjárldáoinn, um þa\) leyti níbur-
skurðurinn yrðl a() fara fram, ekki Be :í UOl'll1ll stöcum,en í hinum
nefndu sýslum, þr.itt fyrir verbína og þær r.íðstafunír, sem gjörbar
hafa veríð, til að varna útbreiðslu hans i sumar, með því líka álit
dýralæknanna og lækníngatilraun sú, sem þeir þegar hafa gjört, bend-
ir til þess, ao hann verði læknaður, þegar fj<Írfj1ildi, heyfaung og
hírbíng fjárins standa Í ret.tll innbyrbis hlutfalli. Her vlð bætist þao
mí einnig, ao þær hænarskr.ír, SCIlItil þíngsins hafa korníð, frá fjölda
bii enda Í hinum fjár~jlÍku lieruðum, fara flestar fram á, að þar megi
verða eptir skilinn nokkur fjárstofn, en hinar, sem biðja um algjörb-
an nlðurskurb, gjöra það að skilyrði, at ;Írci'Oalllcg vissa fái ..,t þegar
í haust fyrir því, ao Norður- og Vesturland se öldúngls kláðalaust.

Aptur á móti getur þíngið ekki aöhyllzt þá aðalupp.ístúngu
stlptamtmannslns, einúngis ao skera niður í haust allt hið veika og
grunaða fe, þVÍ slík rcicsWfun vírðlst ekki geta kOlllio í Hg fyrir
framhald og útbreiðslu fj;ÍrkLícilns, meb ÞYÍ veíkln getur komið upp
seinna og iÍ þann hátt haldizt ,iG í því fe, sem ekki er lóga\) í
haust, og yrði þá aflelöíngin sú, a() hann hvorki yrðl upprættur í
hinum sýktu héruðum, ne heldur komizt hj.i vörburn næsta sumar,
ef það reyndist, ao þeir í sumar gæti varnað útbreiðslu Ijarsýldnn-
ar, og mundi framhald slíkra varða bundið æruuui 0:i ókljúfanda
kostnaði. Til ao koma í Hg fyrir þetta, hefir stiptamtmaðnrinn að
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sönnu stiingib upp á, að þær hreppa nefndir, sem settar yrði, ætti
að vori komanda, eptir r.iðstöfun sýslunefndanna, að láta rannsaka.
nákvæmlega allt fe í landinu, og að þá skyldi aptur skera niður
allt hið Hika og grunaða fe. En þessi uppástringa sýnir einmitt,
hversu lítil tryggíng það væri, að fylgja hinni fyr nefndu uppástringu
um nlcurskurð hins veika og grunaða fjár í haust, því eins og sýkt
og grunað fe getur hugsazt að vori komanda með slíkri tilhögun,
þannig getur það og liugsazt að hausti komanda, af því fjárklúð-
inn er ómerkjanlegur í byrjun sinni, og því lítt mögulegt að hafa
gætur á því, hve nær hann kemur upp, og mnndi þ,í af þessu leiða,
að ekki yrði seð fyrir endann ;Í honum, meðan nokkurt geldfé væri
til í .ímfnnstum sýslum, auk þess sem niðurskurður að vorinu til er
hið mesta tjón fyrir eigendur (júins, af því það um þann tíma árs-
ins er magurt og mörlaust, þar sem þetta að haustinu til er lítill
skaði, meðan feð er í fullulll höldum.

Stiptatntmaðurlnn hefir líka í upp.ístúnguskjali sínu gjört ráð
fyrir því, að þfnginu lllundi ekki þykja þær ráðstafanir, sem hann
þannig hefir stúngið upp á, nógu tryggjandl, af því þíngj() kynni að
álíta, ao íj.írfjöldl sá, sem bændur hafa almennt, muni standa í vegi
fyrir tilhlýðilegrl hirðíngu fjárins, og megi þannig óttast fyrir, að
sýkin kvikni aptur, og hefir hann því, ef þínglð sökum þessa fyndi
ástæðu til, að senda yðar hátign lugafrumvarp, stúnglð upp á því
til vara, eins og áður el' sagt, að það yrði gjört sýslunefndinni í
hinum sýktu héruðum at skyldu, JIIe() r;íði hreppsnefndanna all á-
kveða, hve margt fe hver briandi megi halda i s.uuanbnrði við það
fóðurmcgn, sem hann hefir, og fólksfjölda til hir'úíllgar fjárins, svo
að meira hluta Ij.írstofnsins, einkum þeim, sem á afrett leitar, yrði
shitrað, á llIóti því, að skaði s,í, el' hann líður við þetta, yr'Gi hon-
um bættur. þessa varauppastungu stiptamtmannsins hefir þíngíb lagt
til grundvallar fyrir sínum þegnlegu tillögum og uppastúngum í þessu
máli, og þíngið hefir þá öbifanlegu snnntæríngu, að lógun geldfjár-
ins í hillulll sýktu hðruðum Be af þeim ástæðum, sem stlptamnnað-
urinn sjálfur hefir tilgreint, sú einaota grundvallarregla í þessu m.ill,
er getur gefið nægilega tryggjandi vissu fyrir því, bæði að fj;írsýkin
verði iueb tílhlýðilegum lækníngatilraunnrn stöðvuð í hinum sýktu
héruðum, og reistar skorður við því, að geldfé þaðan ekki flytji
hana með ser all sumri komanda inn í hin ósýktll héruð, t'essi
sannfæríng er byggð á því, sem almennt er ,iðurkennt, jafnvel af
sjálfum dyralæknunum, all fækkun sauðfjárins se nauðsynlegt skil-
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yrðl fyrir lækníngunum, og ab fjár(jöldinn, eins og mí er ástatt í
hinum (j<Írsjúlm IH}ru'bum, standi í ngi fyrir nauðsynlegrl hir'bíngu
fjárins, og a'b það er eins ómög'ulegt fyrir flesta eigendur a'b halda
hinu sjúka og heílbrlgða aðskíldu til lelngdur, eins og það er fyrir
þá, að varna þYí, að geldfð leiti a'ð sumri ri þær a fl'etti 1', sem þa'ð
á'ðnr hefir geingi'b á, bæðl af vananum, og af því þar er betra hag-
lendi en í blí (j,írhljgull1. SIÍ sorglega reynsla, sem sýnir, hvernig
fjárkláMnn á einu ári, þrátt fyrir lælmíngatilraunir og allar r;Í'Dstafanir

stlptamtmannsins, hefir út breiðzt nm svo mikinn hluta suðuramtslns,
virðist því miður bera ljósan vott um það, að sannfæring þingsins í
þessu efni se á géburn rökum byggð, og a'ð það Be með öllu <Íum-
flýjanlegt, að taka aðra og meir tryggjandi stefnu í þessu nuili, en
híngað til hefir verlð fylgt.

þa'ð aðalsjónarrnlð, sem þíngi'ð með sínum þegnlegu uppásuing-

um í þessu máli hefir haft fyrir augum, er ser í lagi það, að leitast
við, að tryggja sem bezt hið almenna með nauðsynlegum takmörk-
unum og r.iðstöfunum, og veita jafnframt hverjum einstökum allt
þat) frelsi og þ,i ívilnun, sem staölzt gæti innan þessara takmarka,
og gjöra framkvæmd lækníngatilrnunanna mögulega. Eins og frum-
varp það, sem þíngið sendir yðar hátign til allrahæstu staðfestíngar,
a'b efninu til er byggt ,í varauppástúngu stlptamtrnannslns, eins er
þa'ð að forminu til lagað eptir frumvarpi nmtmannanna fyrir vestan
og norðan, og samkvæmt upp.istringuin allra nmtmannanna hefir þíng-
it) áliti'ð nauðsynlegt, a'O hvervetn.i væri stofnaðar hreppa- og sýslu-
nefndir, ekki einúngis til a'ð sj,) um framkvæmd þeirra raðstafuna,
sem fyrirskipubar yrði, heldur og til þess með skoðunargjdrbum og
nákvæmu eptirliti a'ð reisa skorour við frekari útbreiðslu fjár-
klaðans.

Þíngi'ð leyfir ser enn fremur þegnsnmlegast að geta þess, a'ð
þar sem stlptamtruaðurínn í varauppasuíngu sinni hefir farið því fram,
a'ð lógun geldfjárins einkum skuli 11<í til þeirra sveita, sem liggja á
takmörkulll amtnuna, þ.i þótti þínginu þessi akvörðun ekki geta gef-
iú næga tryggíngu, því væri geldf'ðnu ekki annarstaðar lógað, en lÍ

takmörkunum, þ,í væri fjárfjiildinn eptir sem áður í meginhluta suo-
uramtsins því til Iyrlrstöðu, a'b lækningarnar gæti geílð von um heilla-
vænlegari árángur, og að fj,írsýkin þess vegna því leingnr heldist vi'b
í þessum héruðum, sem yrði óbærilegt fyrir hinar sauðlausu sveitir
á takmörkunum, þegar þær SYO árum skipti ekki gæti kornið ser
upp nýjum geldfjarstofnl. Her vi(j bætist það nú einnig, a(j það
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mundi geta valdið megnum ágreiníngi, við hvað slíka takmörkun ætti

að miða, og að menn ætti á hættu, að fjallafð úr hinum fjærlendari
sveitum rásaM að sumri komanda svo langt og víðs vegar, að það
þannig kynni að flytja veikina inn í hin ósýktu hérub, og það því
fremur, sem það naumast yrM fyrirbyggt, að einhverjir þeirra, sem
búa á takmörkum arntanna, kynni að koma nokkru af geldfð sínu
til haga ga ungu í vetur leingra inn í landið, og að það að sumri
komanda leitaði til sinna fyrri átthaga, við hvað þessi ákvörðun yrb!
þýðfngarlaus.

Af þessum ástæðum þótti þínginu það óumflýjanlegt, að öllu
geldfð væri nú þegar í haust lógað í r\.rnes-, Gullbríngu-, Kjósar- og
Borgarfjarbarsýslmn, svo að algjörlega yrði að sumri komízt hjá þeim

ærna kostnaði, sem af vörðum milli amtanna leiðir, og eigendurnir
gæti því betur hirt þann ásauð, sem þíngið hefir stúnglð upp á að
þeir mætti halda, og sem verbur a'b álítast nægilegur fjárstofn fyrir
hvern búanda mann, svo framarlega sem lækníngarnar heppnast, og
eigendurnir leggja stund lÍ, a~ hafa hann í sem beztu standi. Að
vísu lítur það nú svo lít í fljótu bragði, sem þessi ákviirðun um al-
mennan niðurskurð geldíj.irius í hinum sýktu héruðum hljóti að verða

eigendunum tilfinnanleg og samfara nokkrum skaða og óhagræði, en
þó er það verulegt og mlldanda atri'Ci í þessu efni, ao feð verður í
fullkomnum haustholdnm, þegar því skal lóga, ens og þetta líka í
sambandi við aðrar þar að lútandi r.íðsta Ianir vlrðist hið eina do
til þess, að eigendurnir sem fyrst geti feingið nýjan og heilbrigðan
fjárstofn. En þrátt fyrir þetta hefir þó þíngi'b eins og stíptamtmab-
urinn komizt til þeirrar niðurstöðu, að það yrði þó beinlínis að bæta
eigendunum skaða þann, er þeir Ií'ba við þetta, en þar sem stiptamt-
maðurinn hefir stúngið upp ll, að skaðabæturnar greiðist með niður-
jöfnun á sama hátt og alþíngisskatturlnn, þannig, að helmingur end-
urgjaldsins jafnist á það amt sjálft, sem álíta mrí að mest varði um
níðnrskurðinn, en hitt :í allt landið, þá hefir þíngi'b ekki geta~ fall-
izt :i þenna gjaldm.íta, bæði af því hann í þessu tilfelli virðist óhag-

kvæntur yfir höfuð, og af því að suðuramtið eptir honum yrði harð-
ast úti, og mundi því verða lítt fært a~ greiða svo mlkið fe, sem
því a'b tilWlu bæri. þess vegna hefir þíngíð nákvæmlega og eptir
venjulegum búnaðarreglum her II landi lagt niður, hve miklu fe slíkar
skaðabætur mundu nema, ef blíendum í þeim :ibur umgetnu kl.iða-
sjúku sýslum yrbí beðið að lóga öllu geldfð sínu í haust, og nema
þær samtals 9000 rdl., þegar þær eru miðabar vi'b frallltölu geldfjár-
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ins næstliðið vor, ao Inídregnu því skurbarfð, er menn samkvæmt
mati hreppanefndanna þurfa ao leggja frá til búa sinna, og leyfir
þÍngio ser allraþcgnsamlegast ao beiðast þess, ab yðar hátign allra-
mildilegast viljið gefa leyfi til, ao fe þetta megi greiðast fyrir fram
sem skyndilan úr rfkíssjdðnum gegn endurgjaldi af Ícilands hálfu, on
no næsta alþíngi megi ákveða, :i hvern hátt það skuli endurgjalda.
Í'Íngio hefir ætlazt til, ao arutmaðurinn í suöuramtínu skyldi skipta
þessu skababötafé niður á hverja sýslu eptir geldfjárframtalinu í
fardögum 1857, en ao sýslunefnd irnar jafni því aptur niður á hvern
hrepp sýslunnar eptir framtalinu í hreppnum, en hreppsnefndirnar
aptur niður á hvern búanda, eptir framtali hans og nauðsynlegum
geldfj.írskurði til búsins.

Þíngio getur ekki 110 öllu leyti leitt hjá ser ao geta þess, ao
stlptamtmaburlnn, eptir að hafa átt tal við nefnd þá, er sett var í
þessu IIIáli, ritaði forseta þingsíns bréf, dags. 12. þ. m., og skýrOi

þínginu frá, hversu lángt hann áliti myndugleika sinn ná í þessu
nnílí, samkvæmt brefi ddmsrmílaetjdrnarhcrrans fni 30. apríl þ. á.,

og að hann sæi ser ekki fært, ao framkvæma ályktun þíngsins, sem
braðabyrgðalög, cf hún geingi lít fyrir nlcurskurð á hinu sýkta re.
Jafnframt skýrð! hann Ini, hverjar r.íðstafauír hann þegar hefbi gjört
til hcknlngutllrauua, sem hita að þVÍ, að senda dýralæknana út um
hin fj.irsjúku héruð, til ao reyna lækuíngar við þao fe, sem heima

er á bæjum; en þetta eru að mestu leyti mjölkurær, því geldfe er
enn 1Í fjlillum, og við það verður ekki átt, fyr en þao kemur af af-
réttum í haust. Jafnframt hefir stiptamtmaðurlnn heltíð þVÍ, að hann,
bæði með a'ð fyrirskipa fjárhúsarní og endurbygglugu þeirra, og með
því, ao setja hreppa- og sýslunef'ndir, vilji undirbúa allt, sem í hans
valdi stæði, til þess ao þær .íkvarðunlr þfugslns í þessu máli, sem
yðar hátign allramildilegast mættlð staðfesta, gæti Ieíngfð sem bezta
og greica5ta framkvæmd,

8.lmt sem aður hefir einn þíngmaöur, studdur af atkvæðum
þriggja annara þíngmanna, fundið ristæðu til, að neyta þess réttar,
sem þeim, er veraur í minna hluta þ íugsins, el' gefinn í alþínglstllsk.
8. marz 1843, G1. gr., og bera agrelníngsatkvæbí sitt í þessu máli
á þessa leið fram fyrir yðar hátign:

Minni hluti þíngsins, biskup H. G. Tliordersen, etazráo og júst-
itíarfus Þ. Jðnassen, skólakennari ll. ](1'. Fl'iðl'iTisson, og hrepp-
stj6ri G. Brandsson, getur með eingu m6ti fallizt <i uppástúngur
meira hlutans eða álitib astæður hans gildar eða nægilega réttlæt-
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andi. Minni hlutinn verður a~ vera fastur á því, að uppástúngur
meira hlutans gángi eignarréulnum, þessum máttarstólpa alls mann-
legs felags, of nærri að óþörfu, því a'6 klaðnsýki er hvergi talin
með pestnæmum sjrikdérnum eða ólæknandi, enda eru, eins og al-
kunnugt er, sumar sveitir í þiem 3 sýslum, sem fj.irkláðlnn hefir
geinglð UIl1 að þessu sinni, sem annaðhvort eingin sauðkind enn hefir
veíkzt í, eða þar sem fena'6ur, a'6 því er menn vita, er allæknaður.
Slíkar níðstafanlr, sem meiri hlutinn fer fram á, virðast því öþarfar,

því að minna hlutanum virðist það hljóta að nægja, a'6 se'6 se fyrir
því, að hinar sýktu kindur verði greindar frá hinum heilbrigðu, og
þeim hnldið lít af fyrir sig, meðan verið er að lækna þær; enda getur
minni hlutinn eigi seð, að aðskilnaður þessi eigi geti átt ser fylli-
lega stað, þegar nefnd er sett í hverjum hrepp, til ab leiðbeina mönn-
um í asetníngu fjárins, og sjá nm, að einginn bóndi setji fleira fe
á vetur, en hann hefir hris og hey fyrir, og getur komizt yfir að
stunda til hlítar, og verbur minni hlutinn a'6 vera sannfærbur uni,
a'6 bændur muni í svo umvarðanda efni, bæði fyrir sjálfa þá og
aðra, fara a'6 r.iði hreppsnefndunna, sem sjálfsagt verba skipaðar hin-
um skynsömustu bændum. þar sem meiri hlutinn á hinn bóginn

telur lækníngarnar óvissar og óáreiðanlegar, og það eptir þeim á-
rangri, sem af þeim hafi orðið híngað til, þá getur minni hlutinn
ekki gjört mikið IÍr slíkum mótbárum, þVÍ að bæði er það, að það
er óhrakin reynsla í öllum síðuðum löndum, og samhljóða sögn allra
dýralækna, að fjárkláN se læknandl, enda hefir og eigi allfáum mönn-
nm í þeim 3 sýslum, sem fjarkláðinn hefir geingið í, þegar teldzt
ao lækna fe sitt, og þótt þessar lækníngar híngað til hvorki hafi
tekizt svo vel, eba orðið svo almennar, sem æskjanda væri, þá ber
þess vel að gæta, að með því menn her á landi eru óvanir kláðsýk-
inni og kunna eigi enn að meðferð hennar og lækníngu, en her hefir
híngað til að eins verið 1 dýralæknir, sem átti að gegna starfa sín-
am um hávetur, lítt lítbúinn með meðul gegn veikinni, þá er til
allrar vonar, þótt lækníngarnar hafi mistekizt að nokkru, eða eigi
orN'6 eins arangursmíklar, og þær annars hefði mátt verba ; en nú
er allt öðru máli að gegna, þar sem menn nú hafa betur lært með-
íerb sýkinnar, og margir eru farnir að hafa hinn mesta áhuga á
málinu, Dg þar að auki 2 duglegir dýralæknar nýkomnir til lands-
ins, sem bæðí munu geta framkvæmt allmikið sjálfir, og eigi alllíti'6
Ieíbbelnt öllrum í þessu efni. Meiri hlutinn virðíst eigi heldur a~

fara eptir fastri reglu í þessu máli; Því að ef svo færi, a'6 sýkin
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væri upp komin að eins lÍ einum stað, og helðí þaðan út breiðst, og
gæti eigi komið víðar upp II landinu, þá hef'öl átt a'O skera allt fe
í hinum sýktu héruðum ; en ef sýkin er innlend og getur kornib upp,

hvar sem vera skal í landinu, og sem minni hlutinn er sannfærður
um, þá er árángurslaust al) skera feti niður, og þá er hið eina ráo,
að lækna sem mest verour ; en meiri hintinn heldur hvorugu, heldur
um leið og hann þykist halda fram með lækníngum, "ill hann láta
skera niöur allt geldfð í haust, þótt heilbrigt sð, en vill þó á hinn
briglnn leyfa mönnum ao halda :ím án tillits til þess, hvort þær hafa
kl.iba eða ekki; en ef lælmíngunnm er eigi al) treysta, er ekki lík-
legt, al) þær takist betur, eða misheppnist sföur á ám, on geldu fe,
nema öllu fremur se, og að veikin þannig vil) haldist.

Eignarrétturinn virðíst líka, og þal) án nægrar lagaheimildar,
skertur, mel) þeirri skipun, sem meiri hlutinn vill gjöra ;Í þessu múli,
en ao áliti minna hlutans verður eignarréttur manna þ\'Í ao eins

skertur, ao það liggi beint við, aú eignin muni verulega spilla fyrir
öorum og stofna í voða , en eluginn getur sagt fyrir vfst, al) nein
hætta se Min af heilbrigðri skepnu, el)a a'ó hiin muni útbreiða sýld
til annara héraba ; því a'O þótt það se borið fyrir, aú hinar hcilbrigbu
kindur get i sýkzt, og get i þannig flutt sýkina :1 annara fe, þá
getur minni hlutinn með eingu móti láti'O ser skiljast, a'O slíkt geti
verið næg ástæða, til ab svipta menn eigninni, og það því nær end-
urgjaldslaust. Helgi eígnarrðttarins telur minni hlutinn einn af aðal-
stólpum mannlegs felngs, sem eingin siðuð þjóð dirfist að hagga,
nema af öldúngis yfirgnæfandi astæbum ; þessarar helgi viro ist og
gætt í tílsk. 12. maí 1772, því að þar er hvergi talað um skurð
nema á sjúku fe, og þótt sagt sð, að allt fe hafi þá verið skorio her
á landi í þeim héruðum, sem fjártiýkin þá gekk um, þá hlýtur það
annaðhvort að vera runnið af misskílníngi álöggjöfinni, eða af því,
að menn þá hafa álitio allt feo spillt. Í opnu bréfi 1844 um fjár-
kláða í Danmörku er þessarar helgi eignarréttarins líka gætt, því
a'ð þar er eingum manni gjört að skyldu, að skera re sitt, og það
þótt sjúkt se; sömu reglu er og fylgt í lögnm þeim, sem út eru
komin í Danmörku nú í vetur um sjúkdóma á húsdyrum, og sömu
reglu er og fylgt í Noregi. þessa sömu helgi eignarréttaríns vircist
löggæsluraðherrann a~ hafa haft fyrir augum, þegar hann ritabí brefio
til amtmannanna á Íslandi, dags. 30. apríl þ. á., þar sem amtmönn-
um er fyrir lagt ser í lagi að yfirvega, "h vor t, og al) h v e mik I u
1ey ti niðurskurður á hinn sýk ta fe skuli eiga ser 8tao ",
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Meir! hlutinn hefir gjört rá~ fyrir skaðabótum ; en bæði er það,
að minni hlutinn vill forðast allan óþarfakostnab , og hjá skaðahét-

um má komast með þeirri tilhögun, sem hann mælir fram með, enda
liggur þa~ í augum uppi, hversu lángt 9000 rdl, munu hrökkva til
hinna til ætl uðu skaðabóta, þar sem í þeim 3 sýslum, sem kláðsýkln
nú er í, voru í vor a~ minnsta kosti framt að 50,000 geldfjár, og
því minna verbur úr þessum skaðabótum, ef svo skyldi reynast, að
sýkin væri víðar, en í þeim 3 sýslum, En það el' eigi a~ eins il~

meiri hluti þfngsíns hefir sningið upp á allt of litlum skaðabótum,
úr því þær :1 annað borð á að greiða, heldur hefir hann og með
öllu hleypt fram hjá ser, að koma með nokkra upp.isningu um það,
hvaðan gjöld þau skuli taka, sem á lausafénu mí hvíla, og sem
augsýnilega missast vlð niðurskurð geldfjárins, t. a. 111. gjöld til
sýslumanna, presta, kirkna, alþfnglskostnabínn og gjöld til jafnabar-
sjóðsins o. s. frv.

Með því minni hlutinn varð a~ vera sannfærour um, að klrið-
sýki gæti kornib upp hvar sem er á landi voru, og honum yrði þVÍ,
ef til vill, alls eigi út rýmt með niðurskurði, eins og meiri hlutinn
fer fram á, varð bann að hafa þá grundvallarreglu, al'l reyna að
lækna svo margt af hinu sjúka fe, sem auðið væri; og er einn þíng-
manna bar upp uppástringur nokkrar í þessu máli, þar sem að áliti
minna hlutans er sneitt hjá þeim vandkvæðum, sem honum virðast
vera á uppastiingum meira hlutans, varð minni hlutinn að fallast á
þær, og leyfir ser allraþegnsamlegast, samkvæmt fyrirmælum tllskip-
unar 8. marz 1843, 61. gr., að bera þær upp fyrir yðar konúnglegu
hátígn. þar sem í 2. greininni í uppástúngum þessum, er sttingíð
upp á, a~ skoríð se það fe, sem sjúkt se um veturnætur, og þa~
kynni ab virðast miður samkvæmt grundvallarreglu þeirri, sem minni
hlutinn hafðl fyrir augum, þá var þa~ gjört til þess, að slaka til

sem mest \"i~ meira hlutann, en þar sem þa~: eigi tókst, mætti víkja
þeirri rikvörbun víð, ef svo þætti betur fara. Minna hlutanum
virðist SYO tryggar reglur settar í uppástúngum þessum fyrir því,
að menn eigi setji á vetur sauðkindur þær, sem þeim eigi er treyst-
anda til að hirða um og lækna, með því þar er svo fyrir mælt,
a~ þa~ megi láta skera ~jlíkt fe, og það fram til nýárs, svo framar-
lega sem eigendurnir eigi hafi astæður til að halda því út af fyrir
sig og lækna það, Eptir uppástúngum þessum virðist og allt þa~ eptirlit
feíngíð, sem auN~ er, þar sem auk hreppstjóra nefnd er sett í hverj-
um hrepp til a~ sjá um, að híð sjúka fe verði aðgrelnt frá hinu heil-
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brigöa, og þessum nefndum geííð vald til að taka fram fyrir hendur
á mönnum, þar sem nugsýnileg hætta er Min af skeytíngarleysi eða
þráa manna, og jafnvel skera niður hið veika fe bótalaust, þar sem
eigandinn eigi hefir farið a~ ráðum hennar með ásetníngu fj,írins.
Auk hreppsnefndanna skal og hreppstjóri hafa eptirlit með fra 1Il-
kvæmdum öllum í þessu máli, og einmitt til þess að hreppsnefnd-
irnar hafi aðhaldið sem bezt til að gæta skyldu sinnar, er eigi leyft
ao kjósa hann í nefndina. þar sem enn fremur töluverðar sektir ern
lagðar gegn öllum afbrotum gegn fyrirmælum uppristringnannn, hvort
heldur er hjií búendum sjálfum eða hreppsnefndunum , og eptirlitið
SYO mikið sem framast er auðið, þá virðist í þessu efni allt Ieinglð,
sem fáanlegt er, og nóg tryggÍng fyrir lJ\Í, að feð í hinum sýktu
hðrubnm eigi flytji sýkina til þeirra hðraðanna, þar sem fe enn er
heilbrigt.

Af öllum framaugrelndum iístæhllll leyfir minni hlutinn ser
allraþegnsarnlcgast, ao bera þií bæn fram fyrir )'oar konúnglegu
hátign:

Að sérstaklegt tillit verði haft til uppástúngna minna hluta
þíngsíns um þetta mál.

Um ágrelnfngsntkvreði þetta, sem hnígur að því, a~ aðskilja hið
ldáðsjúka fe friÍ hinu heilbrigða í haust, og skera eða lækna hið
sjúka fe innan viss tíma, þarf þíngíb því síður að fara mörgum orð-
um, sem það virðist fara hinu sama fram, og aðaluppástringa stipt-
amtmannsíns, og það áður er sýnt, hversu ónóg hún mundi verða,
eins og nú er ástatt, bæði til að útrýma fjárldáðasýkinni, og til að
varna frekari útbreiðslu hennar, hvað stiptamtmaðurinn einnig vírb-
ist að hafa viðurkennt með varaupptísningu sinni. Þíngið ber í sann-
leika djúpa lotningu fyrir eignarréttí annara, og vill ekki skerða hann
nema í ítrustu nauðsyn, því það viðurkennir, a'ð hann er máttar-
stólpi mannlegs felags; en þar sem önnur eins vandræði bera að
höndum, og her, virðist það þó óumflýjanlegt, að hagga eígnarrðttí
hins einstaka, til að geta frelsað hib gjörvalla, einkum þegar þetta
getur skeð með sanngjörnum skaðabótum. Þíngið viðurkennir fús-
lega, að tillögur þeirra manna, sem ráða frá niðurskurði geldfjárins,
eru byggðar á mannúðlegum grundvelli, þegar þær eru skoðaðar út
af fyrir sig, já, það viðurkennir einnig, að það, ef til vill, hefði ver-
ið mögulegt, að fylgja þeim, hefði allar vaniðarreglur í tíma verið
við hafðar, meðan klaðinn að eins gjörði vart við sig á nokkrum bæj-
um; en eins og hann nú er orðinn magnaður og útbreiddur um 4
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sýslur, hvar þvílíkur fjárfjöldi er meira elJa minna kláðavelkur, þá

verður þíngi\) a\) álíta það ómögulegt, a\) uppræta hann á annan hátt,
en þann, sem þíngi\) hefir shíngi\í upp á. Nngi\) játar það fúslega,
a\) í öðrum löndum, hvar menn hafa næg hrlsakynni til a\) aðskilja
hi\) sjúka og hellbrígða fe, hvar lönd manna eru afmlirkub með girl'l-
íngum, hvar veðurátta er míldari, og hvar hægt veitir að við hafa
alla nauðsynlega vark.irní og hirðusemt, þar þarf ekki a\) grípa til
neinna serstaklegra eða stórkostlegra ráðstafana til að uppræta hann.
En her er allt öðru máli a\) gegna; her er lítt mögulegt, ao varna
samgaungum fj:írins; hth vantar marga Ms og hey fyrir skepnur
sínar, og þeim verður þess vegna víða ab heita úti nm há vetrartíma
í rigníngum og kulda; her er því nrlbur ekki heldur alstaöar sú
hírðusemi eða s;í mannafli, a\) þetta geti hætt 111' því, sem í sjálfu
ser er lítt mogulegt. þó fj;írkhi\Jinll þess vegna vel se læknnndl, og
sumum einnig her hafi teklzt að lækna hann, getur það alls ekki
verið ástæða til sönnunar því, a\) tillögur þíngsins se óþarfar, því
þær miða eins og áður er sagt einnig til þess, a\) gjöra lækníngarn-
ar mögulegar. þó fjárld:i\)inn í sjálfu ser kunni a\) vera lítt sak-

næm ur, þegar hann er tekinn fyrir í tíma, þá er þó hitt sannað af
reynslunni, bæði her og annarstaðar, að hann me\) vanhirðingu verð-
ur pestnæmur og banvænu, og að aðskilnaður hins sjúka og heil-
brlgða fjár er nauðsynlegt skllyrðí fyrir Iækníngunum, þess vegna
er mjög hætt víð þVÍ, a\) allt geldfð, sem í sumar hefir gelngið sjúkt
og heilbrigt hvað innan nm annað, í hinum kl.íðsjúku sýslum, verð]
meir eða minna kláðavelkt, þegar það í haust kemur af afréttunum.
og að klaðamaurinn einnig felist í því, sem heilbrigt kynni a\) sýnast.
Hvort fj;írklá\Ji þessi er innlendur eða ritlendur gjlirir Iítíð til, 111' því

hann allt til þessa ekki hefir korníð upp, sízt fÍ banvænu stigi, nema
í hinum opt nefndu 4 sýslum suðurnmtsíns.

Hvað hinar áminnztu ágreiníngsnpp:ístúngur enn fremur snertir,
og af því uppastúngumaðurinn hefir beíðzt þess, að þær yrðí allra-
mildilegast teknar til greina, þegar laga bob yrði Iltgefi\) nm þetta mál,
skal þíngíð einúngis leyfa ser, a\) geta þess yfir höfuð, að það getnr
ekki betur se\), en að þær, af þeim orsökum, sem her að framan
eru taldar, ekkí mundu geta ná\) sínum gó\)a tilgángi, heldur verða
til þess, ef þeim væri fylgt, a\) fjárkláblnn heldist her enn lelngur við,
og útbreiddist að lokunum um allt land, því sá starfi, sem þessar upp.í-
stúngur ætla þeim þar til greindu nefndum, er a\) þíngslns áliti óvinn-
anda verk, eptir því sem hagar til her á landi. Um hinar einstöku
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upp.isuingugreinlr þfngn.annsins verbur þíngi~ a~ vísa til þingræð-
unna, en skal a\'J eins minnast þess, a\) þar sem hann hefir það :i
méti ríkvörðunum þíngsíns, ao þær skerði eignarréttinn, þá hefir hann,
eins og vonlegt er, ekki heldur komizt hjá þessu, þar sem hann gef-
ur þeim r.íðleggjandl nefndum, sem hann hefir stiingib npp ;í, laga-
og framkvæmdarvald, og leyfir þeim, a\'J láta skera niður hio klab-
sjúkn fe, þvert á móti vilja eigandanna (7. og 10. gr.), og þar sem
hann hefir ríl iti\), a\) rikvarðanir þíngsins gjiiroi ólllliglllegt eptirlelðls,
ao greiða þau gjöld, sem liggja;í lnusafðnu, þ;í gæti slík rísökun því
ao eins haft nokkra þýMngll, aú þao væri gefið, að uppastúngur hans
vrr-ti einhlítar til aú upprætn fj:írkl:íbnn, og varna frekari útbreiðslu
ham.

Í álitsskjali sínu hefir stíptamtmaðurlnn farið l1\í :i flot, ao þeir
2 dýralæknar, sem komnir eru fr.í Danmörku, se látnir r.mnsnka á-
sigkomulag og útbreiðslu sýkinnar. og skal þíngið í tilefni af þessu
alhuþegns.unlegast leyfa ser al) geta þess, nú dýralæknar þessir þeg-
ar hafa byrjað lækuíngatilraunir her í nærsveitnnum, og eptir þeilll
fregnum, sem menn hafa feingíð af Jælmíngatilraunum þeirra og
skýrslulll þeim, er þeir hafa gefið, verður það al) álítast líklegt, að
tilraunir þeirra geti haft gó'ban ar.ingur, þegar Iénu verður fækkað,
eins og þíngi'b hefir suiugið upp á; en þar eo þetta þó el' undir því
kornið, a'b þeim gefist nægur tími til al) reyna lækníngarnar til hlít-
ar, viroist þínginu nauðsynlegt, ao þeir verði látnir dvelja her, al)
minnsta kosti til næsta sumars og halda störfum sínum áfram undir
umsjrin og r.iðsröfun stíptamtmannsins, samkvæmt tillögum þeirra
sýslna og hreppanefnda, er settar verða í hinum fjársjriku héruðum,
og a() þeir einnig fari víðar, og jafnvel inn í hin ömtin, ef þurfa
þykir. Í sambandi vi'b þetta hefir stlptarntmaðurinn enn fremur stúng-
iú upp á því, a\') kostnaður sá, sem Ieiöir af híngabferð og hérveru
dyralæknanna, greiðíst af upphæð þeirri, sem með ríkístekjulögunum
er veitt til ófyrirsj:íanlegra útgjalda handa Íslandi, eða ef þessari upp-
hæð skyldi vera (j(\myísi ráústafa'b fyrir þetta ár, þá fyrir fram af
ríkissjól)inum mót endurgjaldi af sömu upphæð næsta ár; og leyfir
þíngi\'l ser allraþegnsamJegast einnig að mæla fram með þVÍ, að þessi
uppastduga fái mlldilega :íheyrslu. Af öllum hej' a~ framan töldum
rístæðum leyfir þíngið ser allraþegnsamlegast, a() leita yðar hátignar
allrahæsta samþykkis til þess, a'b ákvarðanir þær, sem það hefir sam-
þykkt í þessu máli, fái fullkomlð lagagildi, og að flýtt verbl fyrir
þessari ybnr hritignar allrahæstu staðfestfngu eins og fremst má verða,
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annaðhvort með beinum skípaferbum, sem fyrst falla frá Kaupmanna-
höfn hingað, eða með þVÍ, a~ láta pöstskípið leggja af stað þaðan,
fyr en vant er.

En skyldi m6t "on þfngsíns einhverjar yfirgnæfandi á~tæ()ur
hamla því, að ákvarðanir þess um niðurskurð geldfjárins Í þeim sý~l-
um, sem fjárldá~asýkin nri geisar yfir geti felngíð allrahæsta staMI'M-
íngu, og skyldi veikin víð haldast í þeim, en vestur- og norðurum-
dæmin reynast frí víð te~a veiki, leyfir þíngíð ser allraþegnsamlegast
að beiðast þess, ll\) fyrírsktpað verði, ao suðurumdæmið skuli þá Hra
skuldbundið til, ao halda vNM .í· sinn kostnað með Hvít.í í Borg-
arfirðí og 1 jökla fram, og í jöknlskörðum öllum milli suður- og

vestur- og norburumdæmisins, þar sem þiirf gjiirist, til ao varna fj.ir-
samgnungum öllum, og ao þessir varðmenn skuli vera leigðir úr
vestur- og norðurumdæmlnu, og standa undir stjórn og umsjén yf tr-
valdanna þar.

Loksins leyfir þíngið ser allraþegnsamlegast, skyldi yðar hátign
ekki finna nægar ástæður til ao samþykkja í því verulega upp.ístúng-
ur alþíngis í þessu máli, eða fj;írlaraldrio skyldi útbreiðast víðar um
landið, en nú er fyrir ao sjá, eða kríngumstæbnrnar að öðru leyti
skyldi vera svo, ao nauðsyn væri á frekari rabstöfunum, en þeim,
sem mí. eru samþykktar af þínginu, að beiðast þess, ao yðar há-
tign allramildilegast boði alþíngí, eins og það er samansett eptir

kosníngarIögnnum í tilsk. 8. marz 1843, á aukafund næsta ár (1858),
til að ræða þær r<Íosta fanir, er þyrfti til ritrýrnunar khiðafaraldnrslns
eða varna gegn þYÍ.

Samkvæmt öllu því, sem her að framan er sagt, leyfir þíngio ser
allraþegnsamlegast að bera eptirfylgjandi atriði fram fyrir yðar luítign
til allrahæsta samþykkis og staOfestíngar (með 17 atkv. móti 4):
1. Ao dýralæknar þeir, sem komnir eru híngað til Iandsíns, verði

látnir dvelja her að minnsta kosti til næsta sumars, og halda
störfum sínum áfram undir umsjón og ráðstöfun stiptamtmanns-
ins, samkvæmt tillögum þeirra sýslna- og hreppanefnda, er settar
verða í hinum fjársjlíku héruðum, og a~ þeir einnig fari víðar,
og jafnvel inn í norður- og vesturamtlð, ef þurfa þykir. (Sam-
þykkt með 16 ath. móti 1).

2. Að kostnaður s.i, sem leiðír af híngaðferð og henern dýralækn-
anna, greiðist af upphæð þeirri, sem með rfkístekjulögunum er
veitt til díyrirsjaanlegra lítgjalda handa Íslandi, eða ef þessari
upphæð skyldi vera öðrmÍsi ráostafa~ fyrir þetta ár, þri fyrir
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fram af rfkissjóðnum móti endurgjaldi af sömu upphæð næsta ár.
(Samþ. með 18 atkv.).

3. Ao yðar hátign veiti þeim ákvörðunum,
þykkt í þessu máli, fullkomið lagagildi.
móti 4).

4. Ao flýtt verði fyrir yðar hátignar allrahæstu staðfestingu á þess-
um uppástringum þíngslns, svo sem fremst má verða, annaðhvort
með beinum skípaferðum, sem fyrst falla frá Kaupmannahöfn
híngað, eður með því a~ láta pöstskipið leggja fyr af stað það-
an, en vant er. (Samþ. með 17 atkv.).

lí. (Varaupp.istúnga): Ao svo framarlega sem akveðið verður, eða
leyft, ao geldfénaður megi lifa næstkomanda sumar í þeim sýsl-
um, sem fjárkláeasýkin nú geisar yfir, og vie haldist veikin í þeim,
en vestur og norðummdæmin reynist frí vi\) te\)a veiki, þá skuli
suðurumdæmið vera öll þau sumur skuldbundið tíl, að halda
verði á sinn kostnað með Hvítá í Borgarflrði, og í jökla fram og
í jökulskörðum öllum, þar sem þörf gjörist, til að varna fjársam-
gaungum öllum milli suður- og vestur- og norðurumdæmísins,
og að þessir varðmenn skuli vera leigðir úr vestur- og norður-
umdæminu, og standa undir stjórn og umsjón yfirvaldanna þar.
(Samþ. mel') 14 atkv. gegn 7).

6. Skyldi yðar hátign ekki samþykkja í því verulega uppástúngur
alþíngis í þessu máli, eða fjárfaraldrið skyldi ritbrelðust víðar
nm landið, en nú er fyrir al') sjá, eða krfngumstæðurnar að öðru
leyti skyldu vera svo, að nauðsyn væri á frekari rá\)stöfunum,
en þeim, sem af alþíngi mí eru samþykktar, að yðar hátign
þá allramildilegast boði alþíngí, eins og það er samans ett ept-
ir kosníngarreglunum í tilsk. 8. marz 1843, á aukafund næsta
ár (1858), til að ræða þær ráðstafanlr, er þyrfti til útrýnmnar
klaðafaraldursíns, e~a varna gegn því. (Samþ. með 14 atkv.
mótl 6).

sem Þíngil') hefir sam-
(Samþ. með 17 atkv.

Reykjavík, 17. ágúst 1857.
Allraþegnsamlegast.

Jón Guðmundsson, P. Pétueseon".
varaforsett.
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Fylgiskjal 1.

'.rUskipun,
til þess a~ útrýma og varna útbreiðslu fj;írklá~ans.

(Samþykkt á alþíngi 15. ágúst 1857 me'6 16 atkæbum móti 4).

1. gr.

Í þeim 4 sýslum, Árnes-, Gullbríngu- og Kjósar-, samt Borg-
aríjarðarsýslnm, skal almennt farga sauðfénaði haustið 1857, með
þeim takmörkunum, sem her eptir segir.

2. gr.
Sel'hver búandi, sem grasnyt hefir, má setja nokkrar ær á vet-

ur, en þó svo, a'O einginn má setja á fleiri ær en 100, a'O rneðtöld-
um kúglldisám.

3. gr.
þar á móti skal skera eða lóga öllum geldfénaði og lömbum,

hvort sem sjúkt reynist eða heilbrigt; sömuleiðis dilkám og geldum
ám, sem á afréttum hafa geingið, en þó má setja lÍ vetur brund-
hrúta þá, er til ánna þurfa, sem og veturgamlar gimbrar, innan
þeirrar ærtölu, sem til er tekin í 2. gr.

Enn fremur mega þeir bændur, sem hrepps- og sýslunefnd álít-
ur hafa ástæður til að setja á fleiri ær, en þeir eiga, eba fyrir elli
og sjúkleika sakir geta láti'O lifa, setja á vetur nokkur gímbrarlömb,
sem væri kláðafrí, þó með því skílyrðl, a'O þeir vakti þau með á-
sauð sínum næsta sumar.

4. gr.
Förgun þess fjár, sem farga á, skal hver maður hafa aflokið

fyrir 31. desember 1857.

5. gr.
Á hverju því heimili, þar sem fj,íl'sýkin gjörði vart víð sig'

næstliðinn vetur eða vor, en ekki hafa verið rifin fJ,írhúsin í sumar,
samkvæmt reglugjörð stíptamtsins 13. febrúar þ. á., skal öll fjárhús
rífa á hausti komanda, og byggja aptur upp á öðrum stað, háum og
þurrlendum, ný fjárhús, nægileg fyrir ærstofn þann, sem hver búandi
má gjöra ráo fyrir að hann megi á setja samkvæmt þessari tilskip-
un, og með þeirri stærð og lagi, sem tílsk. 2. marz 1776 tiltekur.

Viðina úr gömlu Ijárhúsunum nui hnika í hin nýju, ef þeir eru
sviðnir áOur, eða bíkaðír utan.

Hafa skal sérstaklegt tillit til þess, þegar akveðin verður æl'-

tala sú, er hver má á vetur setja, hve rækilega búandi hefir, sam-
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kvæmt þessari grein, leyst af hendi rof hinna eldri Ij.irluisa og upp-

byggÍngu hinna nýju.
G. gr.

Til þess að annast um ásetníngu og lóg un fjiÍrins, nlðurjöfnun

og tithlutun skaðabritanna, rof og endurbyggtug fj;írhúsanna, sem og
annað fleira, er her er tekið fram í 1. - 5. gr., skal hver sýslumað-
ur kveðja ser til r;iðaneytis og aðstoðar 3 eða 4 hina beztu menn
her og hvar úr sýslu sinni.

Ilin sama regla gildir og fyrir lögsagnarumdæmið Reykjavík, og

bæjarfúgetann þar.
7. gr.

Í hverjum hrepp skal velja hreppanefndir, á þann hátt, að hrepp-
stjórinn kveðjl með ser, eptir stærð hrepps síns, 2 eða 4 hina beztu
hreppsbændur, og "e hreppur mjög stór, svo vatnsföll geti um leingri
tíma hindrað samfundi, þá se hreppanefndir 2 eða 3, svo til þeirra
se kvaddir, ef þarf, alls 6 menn.

8. gr.
Einginn sýslu- eða hreppsnefndarmaður 11l<i skorast undan þeim

starfa án lögmætra forfalla, sem sýslumaður þ;í metur, og skal þeg-
ar kveðja nýjan ma nu til nefndar, ef eins missir við úr nefndinni.

9. gr.
Stíptamunaður skal sjá um, að prentaður verði, svo fljótt sem

orðið getur, greinilegur leiðarvísir til að þekkja klaðann, öll ein-
kenni hans og alla lækningameðferð ;Í honum, og enn fremur skal
í leiðarvísi þessum skýrt fr.i, hvernig með fenað skuli fara, til að
verja hann kláða, og skal senda lelðarvísí þenna öllum hreppsnefnd-

um, sem um er getið í 7. gr.
10. gr.

Hreppanefndir skulu byrja starfa sinn svo fljótt sem verður,
þegar innan 20. nóvember hafa sent sýslumanni skýrslu um bún-og

a'01Ir- og heíuiillsastund hvers búanda Í hreppnum, samkvæmt þeim
eyðublöðum, sem þeim til þess verba send og sem nefndin ritfyllir.

11. gr.
Sýslumaður skal, undir eins og hann hefir fclngið skýrslur þær

fd hreppanefndum, sem getið er um í 10. gr., kalla saman sýslu-
nefndina, og skal hún leggja úrskurð á um það, hversu margar ær
ug gimbrarlömb hver búandi í hverjum hreppi sýslunnar má á vet-
ur setja, innan þeirrar tölu, sem til er tekin í 2. gr. þenna úrskurð
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skal sýslunefndin senda tafarlaust til hlutaðeigandi lrreppanelnda, :3\0

ao þær hafi fcínglð úrskurð sýslunefndarinnar innan 6. desember.
12. gr.

Hreppanefndir sjá um, ao úrskurðum sýslunefndariunar verði
fullnægt, svo að einginn setji meira á, en þar er til tekið, og skulu
þær tilkynna þetta öllum hreppsbúum með hreppaseðli rðtta bobleið,
að vtblögðum sektum fyrir boðfall. Óhlýonist nokkur búandi því,
sem þannig el' ákveðið, skal hreppsnefndin tafarlaust tilkynna það
sýslumanni, en hann höfðar opinbert lögreglumál móti hinugt seka
til éhlýðnlssekta eptir m.ílavdxtum, malskostnaðanitlata og skaðabóta-
mlssis. þ,í dóma sýslumannsins má ei ,ífrýj a ; málskostnaðinn má
strax taka lögtaki, en lagabrotssektlmar eptir amtsúrskurðí,

13. gr.
Í seinasta lagi innan viku Id þeim seinasta nlðurskurðarfresti,

sem til er tekinn í 4. gr., skulu hreppanefndirnar hefja rannsóknar-
fero um hreppi nn, til þess að komast að fullrl raun um, ao hver
búandi hafi hlýtt rirskurðí sÝtilunefndal'iunar, halda rannsókn þessari
áfram tafarlaust, svo henni se lokið og sýslumanni tilkynnt svo fljótt
sem verða má.

Strax eptir miðjan vetur skulu hreppsnefndir aptur fara Ulll

hrepplnn, og eiga þær þ:í enn <10 nýju il'ð g;Ínga rir skugga UI1l, a'ð
hvergi se sett á fram yfir það ,íh'eoi<l "ar, og enn fremur kynna
ser heílbrlgðis.ístand og hirðingu Ij.iríns, hvort lækníngatilrauuír
hafa verið við hafðar, og hver ar.lngur af þeim hefir orðið, og gefi
sýslunefndinnl hið fyrsta þar um greinilegar skýrslur. Þrioja skoðun
fram Iari um sumarru.il ; fjórou skoðuuarf'erö skulu hreppsnefudir
gjöra um jénsmessuleytið, eða svo fljótt, sem ærfð almennt fel' rir
ullu, og gefa sýslunefndinni þá greinilega skýrsin um liellbrlgöis-
ástand fjú1ns, og fleira, er þar ao lýtur, eins og fyr segir Í lW5i-i-

ari gr.
14. gr.

Sýslunefndirnar skulu hafa vakanda anga á öllu þVÍ, sem ao þYÍ

lýtur, ao lögum þessuni Ye~'ði ttlhlýðilegu hlýtt og framfylgt, leiðbeina
hreppsnefudunum í öllu, er þurfa þykir, og vera þeim til r.íðaneytis,
hve nær sem þær leita þess.

15. gr.
Undír eins og sýslunefndirnar hafa úrskurðað um .ísetníngu fjár-

ins í hverjum hreppi, samkvæmt 11. gr., skal sýslumaður senda amt-
manni greinilega skýrslu þar yfir, BYO skal og sýslunefndin senda
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ii III Lll uuuii skýrslu um afdrifill af mlðsvetrnr- og vorskoðun hreppa-
ueludanna, jafnsnart sem hver sri skoðun um sig er af geingin, og
gjiil'<I athugasemdir og uppdsningur um það, sem henni, samkvæmt
skýrslum hreppauefndauna, virðíst þörf á, einkum með tilliti til lækn-
Ingatilrauna, meðalaútvegunar, 0. fl.

16. gr.
Sýslumaður skal, þegar vafasamt þykir, leita úrskurðar amt-

manns um það, hvort mál skuli höfða, hvort heldur er gegn ein-
stökurq búanda eða hreppsnefndarmönnum, fyrir óhlýoni, mótþróa,
eður önnur afbrot mót þessum lögum.

17. gr.
Búendurnir í þeim sýslum, sem til eru teknar í 1. gr., er þannig

skyldast til að farga geldfénaði sínum í haust, skulu fá skaðabætur,
miðaðar vlð framtölu geldfjárins næstllðið "or, að frádregnu því
skurðarfé, er lllenn þurfa ao leggja frá til búa sinna; en þao metur

hver hreppsnefnd.
Skaðabétum þessum fyrir allar teoar sýslur, samtals 9000 rdl.,

skiptir amtmaðurinn í suðurarntínu niður á hverja sýslu, eptir geld-
fj:írframtalinll í fardögum 1857, sýslunefndirnar aptur niður á hvern
hrepp sýslunnar eptir framtalinu í hreppnum, en hreppsnefndirnar
aptur niður ii hvern búanda, eptir framtali hans og nauðsynlegum
geldfjárskuroi til búsins.

Ef einhver búandi þykist verða afskiptur við úthlutun skaða-
bótanna í samanburði við aðra í hreppnum, má hann bera sig upp
undan því víð sýslunefndina, síðan viö amtrnann, og leggur hann úr-
skurð á málið.

þessir 9000 rdl. greiðist fyrirfram sem skyndilan úr ríklssjdðn-
um gegn endurgjaldi af hálfu Íslands. Næsta alþíng akveður, á
hvern hátt ao fe þetta skuli endurgjalda.

18. gr.
Ao afloknum fjárskur'ði í þeim meínguðu sýslulll skal stlptamt-

maður og amtmaður hver fyrir sig, með tilstyrk sýslurnanna og ann-
ara merkra manna, alúðlega gángast fyrir því , ao safna gjöfum til
hjálpar hinum nauðstöddu, er hlotið hafa tjón af khíðafaraldrhiu.

19. gr.
Einginn maður í þeim sýslum, sem til eru telmar í 1. gr., nuí

að sumri komanda reka neitt lamb eða nokkra sauðkind ii fjöll,
heldur skal hann halda þslm Í búfj.írhöguru.
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20. gr.
Ab vori eða sumri komanda má ein ginn í fjársjúkum héruðum

f:í að ne flytja þangað neina sauðkind úr hinum ósýktu hðruðum ;
þó má kaupa þaðan skurbarfð.

21. gr.

Hver sá, sem af skeytíngarleysl verður valdur að því, að híð
sóttnæma kláðafaraldur flytjist í þau héruð, sem fe almennt er heil-
brigt í, skal sæta, auk skaðabóta, fjársektum frá 1 til 15 rdl., en
verðí nokkur sannur a() því, af ásetníngi eða með vilja a() hafa flutt
faraldrið inn í hinar ósýktu sveitir, varðar þa() frelsistjdni frá 2-
5 ára.

22. gr.
Hver sá maður í hinum ósýktu héruðum, sem annaðhvort af

skeytíngarleysi eða af ásetníngi verður uppvís að því, að hafa leynt
klaðanum á fe því, er hann hefir undir höndum, skal sæta fjársekt-
um frá 5-30 dala.

23. gr.
Í öllum ö()rum sýslum landsins, en þeim, sem til eru teknar í

1. gr., skal hlutaðeigandi amtmaður nú þegar í haust hlutast til, ab
settar verði nefndir í hverri sýslu og hverjum hrepp á þann hátt,
sem fyrir er sagt í 6. og 7. gr.

24. gr.
Skyldi hins sóttnæma klaðafaraldurs verba vart á einstökum bæ

í hinum sýslunum, þ,i skal tafarlaust drepa niður hinar klaðugu
kindur, halda þar öllu fe í straungu varðhaldi og nakvæmrl gæzlu,
og verja því samgaungur við annara fe; komi þá í ljóci klaðl á fleir-
um kindum, að 4 - 6 vikum liðnum, skal allt fe ii þYÍ heimili niður
skera, en bæta þá eiganda skaðann al opinberum sjólli, ef hann reyn-
ist óvaldur að ne sannur að skeytíngarleysi.

25. gr.
En verði vart hins skaðvæna fjárklába her og lma í einhverjum

hreppum þessara sýslna (sbr. 23. gr.), og á fleiri heimilum í senn,
þá skal í hverjum þeim hrepp fram fara almennur nlðnrskurður, eða
förgun fjárins, með þeim takmörkunum og á þann hátt, sem segir í
1. -- 20. gr., ef sýslunefndin kýs heldur þann kost, en algjörlegan
nlðurskurð. þó skal jafnan, ef kostur er :1, leita her um úrskurðar
amtmanns. Ef ei er, þegar svo stendur á, afraðinn algjörbur al-
mennur niðurskurður, skal stránga vöktun á því hafa, að það fe,
sem lifi, nái ei samgaungum víð heilbrigt fe.
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26. gr.
Verð! SlÍ raun Lí a~ hausti komanda, ab fjárldtÍoasýldn ekki se

almennt upprætt í sýslum þeim, sem til eru teknar í 1. gr., eða öðr-
um þeim héruðum suöuramtsins, þar sem sýkin þá hefir almennt

gjört vart við sig, skal almennur niðurskurður fram fara og honum
lok ib fyrir jólaföstu, þó með því skilyrði, ab sýkin hafi þá ekki út
breibzt um fleiri héruð, eða víðs vegar í norður-, austur- og vestur-
amtinu. Hin sama regla skal gilda í öllulll héruðum í tebulll ömt-
um, þar sem klaðasýkin hefir út brelözt (,íþekkt því sem raðgjört er

í 24. gr.), en ekki verið upprætt.
Í hverju því héraði, sem almennur niðurskurður verður aC hausti,

samkvæmt rilrvðrðunuui í þessari gr., skal öll fjárhús rífa, og byggja
þau aptur upp ab vori (1859) á öðruni stað.

27. gr.
Ef sýkin þar lí mót er upprætt ab hausti (1858) í öllum sÝ.~I-

um suöuramtslns, nema Skaptufellssýslunum, þá ern öll hin héruð

amtslns laus við þær lagaskyldur, sem tilteknar eru í 26. gr. En
reynist sýkin útbreidd í annarihvorri þeirri sýslu eða babum, þ,i skal

þar fyrir hið næsta ár fara að öllu eptir þeim reglum, sem segir í
1. - 21. gr. her ab framan, eptir nukvæmnri r.íðstöfun yfirvaldeins.

Verði fjárld,íðilln ekki upprættur í annarihvorri þeirri sýslu haustið
1859, skal þar fram fara almennur niðurskurður eptir 24. gr.

28. gr.
Ef nokkurt fe úr ósýktum héruðum kemur inn í hin sýktu her-

uð, skal því þar lóga og alls ei ií vetur setja. En ef nokkur kind
úr hinum sýktu héruðum kemur inn í hin ósýktu, þá skal hún dræp

og rðttlaus falla.
29. gr.

Skyldi svo fara, ab almennur niðurskurður yrði a'() eiga ser
stað ií Suðurlaudi samkvæmt 26. gr., skal serhver Ij.irelgandi maður
í þeim sýslum og byggðarlögum, hvar almennur niðurskurður, eða
með þeim tnkmörkunum, sem segir í 24. gr., ekki hefir átt ser stað,
skyldur til, eptir tiJt.ölu til fj:íreignar sinnar, vorið 1859 að selja
svo mikið af am með lömbum að vorlagi, ab hver búandi í þeim
sýslum, hvar algjörbur niðurskurður hefir fram farið, geti Ielngíð
helmíng þeirrar ærtölu, sem hann 1856 hefir talil'l fram til landbri-

skapartollunnar. og skulu yfirvöldin annast um útbýtíngn fjárins eptir
þessu hlutfalli.
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30. gr.
Ærnar skulu látnar af hendi í fullgildu standi, og borgist eptir

verðlagsskrá þeirri, er ræður frá miðju maímanaðar 1859 til jafn-

lelngdar 1860, í þeim sýslum, hvaðan ærnar eru.
31. gr.

Amtmenn ákveði eptir landbúskapartöflunni úr hverju amtl, hvað
margt fe hverri sýslu ber að selja, en sýslunefnd í hverri sýslu,
hvað margt kemur á hvern hrepp, og hreppsnefnd í hverjum hrepp,
hvað hverjum fj:íreiganda ber skylda til að selja. Skal það með
míðsvetrarpdsmm tilkynnt stlptamtmannl, hvað margt fe fáist íhverju

byggðarlagi fyrir sig, svo hann geti til tekið, hvert hver sveit eigi að
leita fjárkaupanna. Ef það virðíst övínnanda, að reka fe úr hinum

fjarlægustu sýslum til Suðurlands, skulu þær nrllægari sýslur leggja
því fleiri ær til, en se aptur það, sem þær láta í te fram yfir rétta
tiltölu, endargoldið fr'! þeim fjarlægari sýslum. Kostnaðurinn til
þessa Ij.irflutnínga greiðist úr hlutaðelganda amts jaíuaðarsjéði.

32. gr.
Til fjárkaupa komi Sunnlendíngar um jÓllsmessuleyti'ð 1859, og

skal hreppstjóri í hverjum hrepp með helztu mönnum hreppsins vora
þeim hj.ilplegur í því, að ná saman hinu lofaða fje.

33. gr.
Allar sektir, er rikvebnar eru í lögum þessum, skulu falla

sveitarsjóð,

Ástæður.
Við 1. gr.

Í þessum fjórum sýslum, Árness, Gullbríngu, Kjósar og Borgar-
fjarðar, hefir fjárklá'ðiun út breiðzt allt til þessa.

vrs 2. gr.
þíngið áleit réttara, a'ð hafa þá ærtöln tiltekna, er mest mætti

setja :í vetur, heldur en öldúngis óákYeðna, ser í lagi nefndunum til
Ieíðbeíníngar í því, að gjöra réttan Innbyrðis jöfnuo í þessu tilliti

milli hinna einstöku búenda í hverjum hrepp og sýslu, og virðist
tala sú, sem ákveðin er mest, að vera nægilegur Ij.írstofn fyrir hvern
búanda mann, eins og líka gjöra má ráo fyrir, ao þeir, sem eiga
fleiri ær í hinum fj,írsjlíku héruðum, helzt muni lóga þeim kláða-
veiku, og þannig einkís í missa, þó ærtalan minnki. Með þessu móti

getur og þeim fátækari or'ði'ð hægra fyrir, að fá ser ær til ásetníng-
ar innan þeirra af sýslunefndinnl akveðnu takmarka.
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Vi~ 3. gr.
Um lógun geldfjárins er talað aður í álitsskjalinu ; her skal þess

a~ eins getið, að ekki þótti nauðsyn tilbera, að fyrirskipa niðurskurð
á kláðasjúkum ásauði, því þegar fjártulan er þannig orðin takmörk-

11'ð, ab eigendurnir hafa nægileg heyfaung, hús og mannafla, til a'6
hirða hann, má óhætt gjöra rá~ fyrir, að þeir geti aðskilið hinar heil-
brlgðu og klaösjriku ær, og leitað þessum lækningar, eins og fremst má
verða. Enn fremur er leyft, að setja á nokkur kluðafrf gimbrarlömb
með vissu skilyrði, af því þau verða ekki talin með geldfé, þegar
þau eru látin fá, eins og margir blímenn gjöra, og þeim síðan að
sumrinu til haldið með kvífð.

Vi~ 4. gr.
31. desbr. þ. tL er tiltekinn sem hinn seinasti skurðartími, og

þótti ekki ráðlegt, a'ð gefa styttri frest, bæði vegna fj,írfjölda þess,
sem farga á, og til þess, a'ð skýrslur þær, sem hreppsnefndirnar eiga
að gefa sýslunefndunum, og ákvarðanir hinna síðartöldu gæti verið

komnar í kríng með nægum fyrirvara.
Vi'ð 5. gr.

þessi grein er að mestu leyti löguð eptir vísbendingu þeirri, sem
dýralæknarnir hafa gefi~ um nauðsynlegt rof á fj.irhúsunum, og
hreinsun þeirra, og þótti þetta atriðl svo mikilvægt, að astæða virt-
ist til, að hafa serlegt tillit til þess, þegar ákveðln yrðí sú ærtala,
er hver mætti á vetur setja, hversu rækilega því væri fram fylgt;
að öðru leyti mun hæfilegt upplag verða prentað af þeim greinum
tollkammerbréfs 2. marz 1776, sem hljéba um fjárhúsabyggíngarnar.

Vi'ð 6., 7. og 8. gr.
þar sem í frumvarpi amtmannanna 3. gr. var sagt svo fyrir,

a~ amtmaður skyldi kjósa 2 eður 4 menn í hverri sýslu, hlutaðeig-
anda sýsluyfirvaldi til raðaneytís og aðstoðar, þótti það réttara, að
sýslumaður til tæki þessa menn sjálfur, bæði til hægðarauka, og vegna
nákvæmari þekkingar hans á sýslubúum, og að þessir lllenn væri

ekki færri en 3, og teknir ekki allir á sama stað, heldur her og
þar úr sýslunni, svo þeir gæti verið ástandi hreppanna sem kunn-
ugastir, og getur þetta ekki veríð neinum serlegum erfiðleíkum bund-
ið, þar sem ætlazt er til, að sýslunefndin hafi svo sjaldan fund með
ser. Eptir sömu reglum þótti bezt hlýða, að hreppstjórinn kveddi

með ser 2 eða 4 beztu hreppsbændur eptir stærð hreppsins, en á-
kvörðunín um 2 eða fleiri hreppsnefndir í sama. hreppi hefir tillit til
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þess erfiðleika, sem fundarhaJdi nefndarmanna gæti orsakazt, bæbí af
stærð hreppsins, veðurtíttufari, vatnsföllum og öðru fleiru.

Vi~ 9. og 10. gr.
Þa~ er svo til ætlazt, að prentuð verði viss tala af þeim eyðu-

blöðum, sem gjört er rá~ fyrir a~ hreppanefndunum verði feingin
til ritfyllingar eptir því formi, sem her með fylgir. Af því naum-
ast verður búizt við alIrahæstri staðfestíngu á þessum lögum, fyr en
með póstskipi í næstkomanda októberm.ínubi, þótti það ekki víst, að
hreppsnefndirnar mundu fyr en 20. nóv. geta veríð búnar að senda
hlutaðeígnndí sýslumönnum þær fyrirskipuðu skýrslur.

Vi~ 11. gr.

Réttara þótti a~ Játa úrskurðarvaldið um ásetníngu og niður-
skurð Hra í höndum sýslunefndanna, heldur en hreppanefndanna,
ser í lagi vegna þess, a~ þegar hinar fyrtöldu hafa fyrir ser skýrslur
úr allri sýslunni, geta þær gjört réttan jöfnuð milli hinna einstöku

hreppa, og þá einnig milli hinna einstöku búenda.
Vi~ 12. gr.

Í þessari grein er sömu reglu fylgt og í frumvarpi amtrnann-
anna í því, a~ ákveða, a~ þau mál, er höf'ðu~ yrbí fyrir óhlýðni víð
hreppanefndirnar, skuli höf'ðast sem opinber lögreglumál móti hinum

seku.
vn 13. gr.

þessi grein hljóðar um þær rannsöknarferbír hreppanefndanna,
er nauðsynlegar þóttu, ekki einúngis til a~ gánga úr skugga um,
hvort nokkurstaðar hefði veríð sett á fram yfir hið ákveðna, heldur
einnig til að kynna ser hellbrlgðisastand og hirbíngu fjárins yfir
höfuð , og hvaða árángur lækníngatilraunír hafa borið á hverjum

stað.
vn 14., 15. og 16. gr.

Þessar greinir hljóða um starfa sýslunefndanna, og þótti það
tilhlýðilegt, að sýslumenn sendi amtmönnum skýrslur, bæði um á-
setningu fjárins í hverjum hreppi, um ástand þess og lækníngatil-
raunir, svo hann feingi yfirlit yfir þær gjörbu ráðstafanir, framkvæmd
þeirra, og heílbrlgðlsastand fjárins í öllu amtinu, og gæti í vafasöm-
um tilfellum lagt úrskurð á, hvort höfða skyldi mál fyrir 6hlý~ni,
mótþróa, eður afbrot gegn þessum lögum.

vrs 17. gr.
Eptir því, sem næst verður komizt, mun geldf'é í þeim fjársjúku

sýslum nú sem stendur vera samtals 40,000. Eptir venjulegum
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búnaðarreglum er helmíngur þess, eða 20,000 eldri sauðir, skurðar-
fe, en af þeim 20,000 veturgömlu kindum má gjöra rá~ fyrir a~
10,000 se geldíngar; nÍl er vant að ætla 10 % fyrir vanhöldum, og
verða þá eptir 9000 geldíngar; nú er þa~ almennt viðtekið, að kindin
árlega batni um 2 dali, og verða það þá 18,000 dalir, en þar frá
dregst aptur fyrir fó~ur og hirðíngu, a\) meðtaldri ull, 1 rdl. fyrir

hverja kind, eða 9000 dalir, og verba þá eptir 9000 dalir, sem álíta
má sanngjarnar skaðabætur, A~ "ím eru her lömb ekki talin, en
þar vib er það athuganda, a\) bæði er leyft a~ setja ,í gimbrnrlömb
eptir 2. grein, og eins er það almennt, a~ bændur skera öll sín lömh
í þeim árum, þegar annaðhvort er grasbrestur, eða slæm nýt.íng :í
heyjum.

vu 18. gr.
þessi grein er tekin úr frumvarpi nmtmannanna.

vn 19. og 20. gr.
þessar ákvarðanir leiða beinlíuis af þeirri aðalfyrirætlun þessara

laga, að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu fj.írsýkínnar.
vn 21. og 22. gr.

Þa~ virðist ástæða til, a\) setja niður þá hegníngu, sem frum-
varp amtmannanna hefir til tekið fyrir þá, sem af skeytíngurleysí
flytja klábafaraldrið inn í þau héruð, sem fe almennt er heilbrigt í,
'Vegna þess að fjárkláNnn er svo ómerkjunlegur í byrjun sinni.
A'ð öðru leyti þótti ekki ástæða til, a~ ákveða hegníngn fyrir til-
raun til þeirra afbrota, sem 21. gr. hljóðar um, þar e~ slík tilraun
er vítaverð eptir löggjöfinni.

vn 23., 24. og 25. gr.
þó að kláðasýkín enn ekki se vitanlega útbreidd til annara sýslna,

en þeirra, sem nefndar eru í 1. gr., þótti það þó réttast, að vlð hafa
sem mestar vaniðarreglur, og því einnig nú þegar í haust, a~ setja
nefndir í öllum öðrum sýslum landsins.

vn 26. og 27. gr.
þessar greinar skýra frá, hvernig a~ skuli fara a~ hausti kom-

anda, skyldi fjársýkin þá ekki verða upprætt í þeim héruðum, hvar
hún til þess tíma hefir gjört vart vi~ sig, og áleit þíngið algjörleg-
an niðurskurð þá óumflýjanlegan í þessum héruðum, þó varð það
að vera skilyrðið, a'ð sýkin hefðí ekki iitbreiðzt í hinum örntunum,
því skyldi svo fara, verður ekki búizt ,'i'ð heilbrigðum fjárstofni þa'ð-
an, sem þó er tilgángur hins algjörlega niðurskurðar. Vegna þess,
hvernig tilhagar í Skaptafellssýslunum, varð þíngíð að álíta, a~ öll

1022



hin önnur héruð suðuramtsins væri laus Yi~ niðurskurðarskyldu haust-

i~ 1858, ef fjárklá~inn þá væri upprættur úr þeim, þó hann enn
kynni að vera eptir óupprættur í Skaptafellssýslum.

vn 28. gr.
þessi grein þótti nauðsynleg til a~ "arna útbreiðslu fjárkláðans.

Vi~ 29. og 30. gr.
þessar greinir eru teknar úr frumvarpi arntmannanna , og

miða til þe ..,s, a~ briendur þeirra héraða, hvar niðurskurður fj~írins
hefir átt ~er stað, skuli strax næsta sumar þar eptir geta feingia
nægan ærstofn, til a~ geta kornið fenn upp aptur, A~ verð fjár
þess, sem selja skal úr heilbrigau sveitunum, er hundið "ia verðlags-
skrána fyrir það rír, sem í 30. gr. er tiltekið, er gjört til þess, að
fyrirbyggja allan ~ígreiníng milli kaupanda og seljanda, eins og líka
tillit hefir verið haft til þess, a'b ærverbíð í verðlagsskranum alstaöar
er töluvert lægra, en gangverð ~ínna lllanna á milli.

vn 31. og 32. gr.
þessar greinir eru einnig telmar úr frumvarpi amtrnanna, og eru

dostafanir þær, sem her eru fyrirsldpnðar, gjörbar til þess, ao svo
fastar reglur, sem mögulegt er, komist á um það, hvernig fram fara
skuli kaup og sala þess fj~ir, sem hin érnelnguðu heru~ eru skylduð
til a~ láta af hendi, til þess að koma upp aptur hellbrigðum fjár-
stofn í þeim sveitum, er beðið hafa tjón af fjársýkinni og niður-
skurði fjárins.

Fylgiskjal 2.
'UppásttÍngur

minni hlutans til þess að útrýma og varna útbreiðslu fjárklaðans.
1. gr.

Til þess að varna og útrýma fjárklá'banum, skal fylgja reglum
þeim, um niðurskurð og lækningar á klaðsjriku sauðfé í haust og
"etur, sem fyrir eru skípaðar í lögum þessum.

2. gr.
Þa~ fe, sem reynist klá~sjlíkt að afloknum fjallgaungum íhaust,

skal þegar aðskilið frá ösjriku fe og annaðhvort skorið eða læknað
að fullu innan næstu veturnötra.

3. gr.
Á öllum þeim bæjum, sem fjárklá~inn gjörði vart við sig næst-

liðínn vetur eða vor, og fjárhús eigr hafa veríb rofin í sumar,
skal þegar annaðhvort rífa þau a'b öllu, eba að minnsta kosti þakið
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af þeim, og hreinsa þau eptir fyrirmælum reglugjörðar stíptamtmanns-
ins 13. febr. þ. á., og se hinir gömlu viðlr þeirra aptur hafðir Í hin
nýgjör'ðu hús, þá skal fara með þá, eins og fyrir er mælt í áminnztri
reglugjör~. Hin nýju fjárhús skulu vera svo haganleg og rúmgó'ð,
að nægileg se fyrir það fe, sem hver briandi ætlar að setja lÍ næsta
vetur, og skal um stærð húsanna einkum farið a'ð fyrirmælum tilsk.

2. marz 1776.
4. gr.

Til a'ð annast um aðskilnað hins sýkta ~jár frá hinu heilbrigðn
og niðurskurð þess, rof og endurbyggíngu húsanna, o. s. frv., skal
nefnd manna sett í hverjum hrepp; skulu í henni vera 3, 5, 7 eða
9 menn, allt eptir stærð hreppanna og öðrum ástæðum, og skulu
nefndarmenn kosnir af (illum búendum hreppsins. Fund til þessara
kosninga ákveða hreppstjórar, hver Í sinni sveit, og stýra þeim, en
eigi má þá sjálfa kjósa. þpssum kosningum skal aflokið, ácur
en fjall ga ungur og fjárrettir fara fram í haust. Einginn má skorast
undan slíkri kosningu án gildra orsaka, sem hreppstjórar með hin-
um nefndarmönnum meti.

einhvern hátt, skal þegar
á'ður er sagt.

Ef nokkurs nefndarmanns missir "ic á
kjósa annan í hans stað, á sama hátt og

5. gr.
Auk starfa þess, sem hreppsnefndum er ætlaður samkvæmt 4.

gr., skulu þær hafa nákvæmt eptirlit á heyjabyrgburu og ásetníng
fó'ðurfenaear hreppsbænda, gæzlu og hir'ðíngu sauðfj.irins, og leið-
beina mönnum Í þessu með göðum ráðum.

6. gr.

Þegar a~ liðnum næstu veturnóttum skulu hreppanefndirnar
hefja rannsókn um heilbrig'ðisástand sau'ðfjárins, og skulu þær upp
frá þVÍ rannsaka allt sauðfé, hver í sínum hrepp, a'ð minnsta kosti
einu sinni í hverjum tveimur mánuðum, þangað til sauðfénaður almennt
fer úr ullu á næstkomanda vori.

7. gr.
Skyldi klá'ðsýkin gjöra vart vi'ð sig eptir næstu veturnætur, skal

þegar abgrelnn hinar sjúku kindur frá hinum heilbrigðu, en treysti
hreppsnefndin eigi eiganda til, ac halda hinu sýkta fe út af fyrir
sig, og hirða það og lækna, er henni frjálst, ac láta skera sauðkind-
ur þær, er þannig sýkjast, og se þeim skurði áfram haldið allt fram
til nýárs. Ef vart skyldi enn verða sýkinnar eptir þann tíma á
nokkurri sauðkind, skal hana tafarlaust aðskilja frá hinum ósjúku,
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og hafa vi~ hana lækníngatilraunir eptir læknareglum þeim, sem

þegar eru gefnar, eða her eptir verba gefnar um meðferð sýkinnar,
en það er hverjum í sjalfsvald sett, hvort hann heldur "ill skera
kindur þær, er þannig sýkjast, eða hafa vi~ áminnztar lækníngatil-
raunir.

8. gr.
Hver búandi er skyldur, að segja hreppsnefnd þegar til, er hann

verbur var við klaða á fe sínu. E"n leyni hann klaðanum, skal hann
sekjast um 1 - 10 rdI. eptir málavöxtum, er sýslumaður meti,

9. gr.
Ef klaðsýkí verður svo megn á sauðfé einhvers búanda eptir

nýár, að hreppsnefndinni eptir ráM dýralækna, þykir nauðsyn til bera,
að hann skeri niður sauðfénað sinn, annaðhvort allan, eða ao nokkru
leyti, og hefir hann þó eigi sett meiri fenao á, en hreppsnefnd .ileit
hæfilegt, þá skal bæta honum skaðann eptir mati hreppsnefndarinnar
úr jafnaðarsjéðl amtsins.

10. gr.
Nú hefir einhver búandi sett meira fénað á, en hreppsnefnd :1-

leit hæfilegt, eða vanrækt önnur rá~ hreppsnefndarinnar, t. a. m.
um byggíngu og rækslusemi fjárhúsanna og góoa hírðíngu sanðfj.ír-
ins, og sýkist sauðfénaður hans, en hann hefir eigi ástæður til að
hlrða hann og lækna, þá skal hreppsnefnd taka sauðfðnað hans og
lækna, ef því verður yi~ kornið, að öllu leyti á hans kostnað, eoa
skera ao öðrum kosti, og skal honum þa\') ao eíngu bæta.

11. gr.

Hreppsnefndirnar skulu hver í sínum hrepp gefa hreppstjórum
nákvæmar skýrslur um hellbrlgðlsastand fjárins einu sínuí ;i mánuði
hverjum, en hreppstjórar skulu senda skýrslur þessar sýslumönnum,
og sýslumenn amtmönnum.

12. gr.
Verði nokkur uppvís að því, að hafa af skeytíngarleysí eða ;Í-

setningi verið þess valdandi, a~ sýkin hafi borizt á annara fé, t. a.
m. vi~ samgaungur, skal hreppsnefndin tafarlaust tilkynna það hrepp-
stjóra, og hann aptur sýslumanni, og skal hinn seki sæta fjárútl:ít-
nm eptir malavöxtum frá 5 -100 rdI., og geti hann eigi goldið sekt-
ina, skal hann afplána hana með líkamlegri refsíngu.

13. gr.
A~ næstkomanda "ori má einginn búandi reka fe sitt til afrétta,

nema hreppsnefndin áour hafi skoðað það, og lýst því yfir, ao þa\')
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alls eingan klábnvott heíðl, ne heldur hefði haft hinn síðasta manub,
á'bur en það er rekið,

14. gr.
Reki nokkur búandi fe sitt til afréttar, er hreppsnefnd eigi hef-

ir skoðað á~ur og álitið að öllu heilbrigt (sjá 13. gr.), skal hann
sektast um 5 rdl. ~-30 rdl., eptir málavöxtum.

15. gr.
Hreppsnefndir geta feinglð þóknun fyrir starfa sinn úr jafnað-

arsjéðum amtanna ; skal hreppstjóri stínga upp á því, hversu mikla
þóknun nefndin í hans hrepp skuli f,i eptir astæðum, og senda sýslu-
manni, en sýslumaður sendir uppástúngurnar með áliti sínu amtmanni
til úrskurðar.

16. gr.
Hreppstjórar skulu hafa vakanda auga á, að hreppsnefndirnar

gæti skyldu sinnar, eptir því sem fyrir er mælt í lögum þessum;
þyki einhver hreppsnefnd eða einhver nefndarmaður skeytingarlaus í
þessu efni, skulu hreppstjórar tafarlaust skýra sýslumanni frá, er þá
ásamt 2 valinkunnum mönnum, er hann til kýs, rannsakar malíb,
og ákveður sektir eptir málavöxtum frá 5 ··-30 rdl,

17. gr.
Sýslumenn skulu og hafa vakanda auga á, ali öllum ákvorbun-

um lagaboðs þessa se nákvæmlega hlýtt og framfylgt, og leiðbeina
hreppsnefndum, og styrkja þær í öllu því, sem þeim með lögum
þessum er á herðar lagt.

18. gr.
Stlptamtmaður skal sjá um, að prentaður verði, svo fljótt sem

orM~ getur, greinilegur lelðarvísir til a~ þekkja kláðann, öll ein-
kenni hans, og alla lækníngameðferð á honum, og enn fremur skal
í lclbarvísi þessum skýrt frá, hvernig með fena~ skuli fara, til að
verja hann kláða, og skal senda lelðarvísí þenna öllum hreppsnefnd-
um, sem um er getið í 4. gr.

19. gr.
Allar sektir, er ákveðnar eru í lögum þessum, skulu falla

sveitarsjóð.

ön álitskjöl þessi voru samþykkt af þínginu.
því næst var lesið upp ávarp þíngsins til konúngs svo hljóðanda :

"Til konúngs.

Allramíldastl konúngur! Þa~ er bæði tilfinnanleg nauðsyn og
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}ínægjusamleg skylda, er knýr alþíngi til, að ávarpa yðar konúng-
legu hátign nú, þegar sá sex ára tími er á enda, á hverjum þeir
þíngmenn, er nú eiga þíngsetu, hafa eptir lögunum verið kallaðir til
a~ segja álit sitt, eða leggja rá~ á um meðferð og úrslit ýmsra al-
þjóðlegra málefna þessa lands.

Alþíng má í sannleika viðurkenna, og víðnrkennlr það með
gleði og þakklæti, að yðar konúngleg hátign hefir veitt mildileg-
ast undirtekt og ásjá mörgum tillögum undanfarinna þínga, og skip-
að svo fyrir, að sumt hefir felngíð framgáng, sem nauðsynlegt var,
og margt verið endurbætt, sem brýna nauðsyn bar til að laga.

Verzlunannalí Íslands hefir á þessu tímabili veríð ráOi~ til
lykta eptir undangeingnum tillögum þíngsins, og í flestum aðalatríð-
um samkvæmt skoðun þess, en þótt það væri ekki kallað til raða-
neytís um hin síðustu úrslit málsins. Alþíngislögin hafa einnig ii
þessu tímabili hlotið þá endurbót áhrærandi kosníngurrétt og kjör-
geingi til alþíngis, sem leingi hafði verið eptir æskt. Prentfrelsi,
sem Íslendíngar höfðu ekki á~ur, hefir verið hel' lögleitt, og )111lis-
legt fleira hefir sumpart verið sett á stofn, og sumpart undírbúið,
sem þá stundir Iíða fram, mun bera heillaríka ávöxtu, samkvtema
yðar hátignar landsföðurlegu tilætlun.

Alþíng hefir enn a~ þessu sinni leyft ser a'ð koma fram fyrir
y'ðar konúnglegu hátign með ýms rá'ð og uppástringur í öruggri von

og trausti þess, að yðar hátign muni meta tillögur þess með því
konúnglega frjálslyndi, sem ybur er svo eiginlegt, og veita þeim á-
heyrn með hinum sama landsföðurlega velvilja, sem Íslendíngar hafa
meðtekið svo margan vottinn um.

Allramíldastl konringnr l af þeim löndum, sem yðar hátign hefir
yfir ao rá~a, þarfnast Ísland, að þíngslns meíníngu, mest, ao allt se
gjört, sem gjört verður, til a'ð styðja áhuga landsmanna ,í öllum
þeim framförum, sem verða her, eins og annarstaðar, n'ð álítast skil-
yrðíð fyrir andlegri og líkamlegri velvegnún þeirra og þjóMegulll
þroska, og hm bezta rá'ð til þess er það, sem yðar hatlgn hafið fylgt
í stjórn yðar í Danmörku, að veita þjriðínnl sem mest uniræði í
hennar eigin efnum; þar með greiðíst vegur til reynslunnar, seru
er hinn bezti og ébrlgðulastí undirbúníngur til allra framfara. Eins
og þíngíð leyfir ser a~ vona, að það hafi ekki du1izt fyrir vísdrimi
yðar hátignar, að alþingi yfir höfuð að tala, síðan þao "ar stofnað,
og ekki síður hin nú næstliðnu 3 þíng. hafi af fremsta megni leit-
azt víð, að stuðla til þess, að s:í la ndsföðurleg i tilg;íngur, sem ybal'
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hátignar hásælu forfeður hafa lýst yfir í tilskipan 28. maí 1831 og
8. marz 1843, og yðar kenringlega hátign sjálfur íbrefi yðar til Ís-
lendinga 23. sept. 1848, geti orðíð uppfylltur, eins er það og sann-
færíng þessa þíngs, a'ð hin komandi alþíng muni stuðla til hins sama.
af fremsta megni, með því þessi heillaríki landsföðurlegt tilgángur :í
a'ð styðjast víð almennan hugsunarhátt og áhuga hér á landi.

Almáttugur guð farsæll stjórn yðar hátignar og haldi sinui hendi

yfir yður og yðar kominglega húsi!
Reykjavík, 17. ágúst 18ó7.

Allraþegnsamlegast.

Jón Sigurðsson. .JÓn Guðmundsson".

Og var þa'ð samþykkt af þínginu í einu hljéði.
A\'! því búnu stó\'! upp konúngs{ulltrúinn, og heIt svo hljó\'!antli

ræðu :

He í ð r u b u a l þ í n g i s f u l l t r ri a r l
ástkroru landsmenn!

Nti, þegar komlð er a\'! þeim tíma, er slitíð skal fundum vorum,
og þeim störfum er lokið, sem ver höfum unnið a'ð í hálfan annan
m.inuð, vil eg, eins og vant hefir verið að undanförnu við sÚI. tæki-
færi, ú,'arpa yður Iáelnurn orðum,

Af málefnum þeim, sem að stjórnarinnar tilhlutun í þetta sinn
hafa kornið til meðferbar her ,1 þínginu, eru það einkanlega 2, sem
hara verið eins margbrotin og ör'ðng víðfangs, eins og þau eru á-
ríðandi fyrir landið, nl. jarðamatsmálið og málefnið um raðstafanlr
móti fjárklá\'!asýkinni.

Hinu fyrn efnda málefni er nú fyrir ástundun og atorku þeirra
manna, er a'ð því hafa unnið, þannig lokið fr:í þíngsins hálfu, ao
það nú er ætlanda, ao ekki se meira eptir að því að vinna, en að
stjórnin geti nú lagt á það hina síðustu hönd, og veitt jar'ðabókinni
lagagildi.

Eins og ~járkl:í\'!amáli'ð er það mest umvarðanda mál fyrir land-
io, sem alþíngi nokkurn sinni hefir haft til meðferðar, því það má
kalla, ao velferð Iandsins se undir þess happasælu afdrifum komin,
eins hefir það vakið her :í þínginu hinar lángvinnustu og áhuga-
mestu umræður. Meíníngarnar um mál þetta hafa verið tvískiptar,
en allir þíngmenn hafa þó verið einhuga í því, að vilja ráða þYÍ til
lykta ;Í þann hátt, sem hver þeirra eptir skoðun sinni og tilfinníngn
álítur þann heillavænlegasta fyrir frí~tnrj(ir'ðn vora.
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Nú eru, heiðruðu alþíngismenn, þau 3 þíng þegar á enda, til
hverra þer hafið verið kvaddir af konúnginum og þjöðínní, til all
ræða og meðhöndla löggjafarmál efni þessa lands. þall er eðlilegt,
þó sérhver vor vill enda slíks tímabils líti augum til baka yfir þetta
skeiðrúm á vegi alþíngís, og vírðí fyrir sjálfum ser all nýju þá hlut-
deild, sem hver af oss hefir tekill í störfum þeim, sem alþíngi ,í
þessu tímabili hefir af hendi leyst.

Serhver vor mun nú "ill þessa endurminníngu aðgjörða sinna
efalaust geta borill ser vitni um, all hann hafi unnill all þessum störf-
um með öllum þeim kröptum og eptir þeim vitsmunum, sem hverj-
um hafa verið lentir; en þó mun jafnframt sérhver af oss finna, all
það, sem honum þannig hefir verill unnt all verka, ekki all fullu og
öllu hefir samsvarall því, er hann v i I d i hafa komill til leíðar ; en
þó þessu se þannig varið, megum ver eingu all síður vera hughraustir
og vongöðír, því mörgu góðu hefir alþíngi á þessu tímabili til Ieíbar
komið, og þau störf, af hverjum árángurinn enn þá er ÓSeIlUr, eru
all álíta sem frækorn, er þróast í tímans skauti, og bera ávöxt, þegar
stundin þar til er komin.

Eg hefi, eins og mörgum af yður, heiðruðu alþíngismenn! mun
vera kunnugt, átt töluverðan þátt í þeim störfum, er urðu all gánga
á undan, állur en alþíngi þetta aptur all nýju var set; á stofn. All
þessum störfum vann eg með áhuga, von, og gleðí ; því eg vænti
þá þess, er eg vona enn, all af viðreisn alþingis mundi fljóta margt
og mikill gott fyrir fösturjörðu vora. Eg hefi síðan stöðugt tekill
þátt í aðgjörðum alþíngis í ýmislegri stöðu, og nú setnast um nokkur
þíng sem. e r í n d s r e k í stjórnarinnar. Eg hefi all sönnu haft
einlægan vilja til, all standa svo í stöðu minni, all þar af gæti flótíð
sannarlegt gagn fyrir föðurland mitt; en eg hefi ávallt fundill , all
kraptar mínir og vitsmunir hafa ekki samsvarall viljanum. En því
meir sem ellin og mitt hnignanda heilsufar hafa veikt, og framvegis
eptir náttúrunnar eðli mun veikja krapta mína, því óumflýjanlegri
nauðsyn er það fyrir mig, all biðja stjórnina um, all leysa mig eptir-
leíðís algjörlega frá þeim störfum, er eg híngað til hennar vegna hefi á
hendi haft her á þínginu, ef hún all öllru leyti, hvers eg fyrir mitt
leyti ekki get vænt, hefði haft í huga all trúa mer fyrir þeim optar.

þall verður því í síllasta sinni, heiðruðu alþíngismenn! all eg
frá þessum stall votta yður öllum saman, og hverjum út af fyrir
sig, mínar innilegustu þakkir fyrir þann stöðuga velvilja, er þer jafn-
an hafið auðsýnt mer, bæði á þessu og undanfarandi þíngum.
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Þingsins h.ittvlrta forseta votta eg einnig, bæði i mínu eigin og
þingsins nafni, mitt virðíngarfyllsta þakklæti fyrir þ:i ágætu forstöðu,
sem hann nú, eins og áonr fyrri, hefir veitt þíngslns störfum í þetta
sinn; þao er hans alþekktu lðjuseml, dugnaði og atorku að mestu
leyti ao þakka, að þingeins margbrotnu og vandasömu störf í þetta
sinu hafa feingíð SYO fljóta og happasarna afgreiðslu, sem nú þegar
er skeð. Sj,ílfur kann eg honum fyrir mitt leyti persónulega inni-
lega þökk fyrir þann bróðurlega velvilja, er hann á þessu þíngí,
ein" og áour að undanförnu, hefir auðsýnt mer.

Hinn heiðraði varaforseti þíngsins hefir að sönnu í þetta sinn
ekki þurft ao gegna forseta störfunum ; en hann hefir þó með ser-
legum dugnaði og óþreytandi lðjuseml tekið SYO mikinn þátt í þeim
vandasömustu málum her á þínginu, að eg finn mer skylt, að votta
honum þíngsins og mitt þakklæti þar fyrir. Loksins þakka eg hin-
um heíðruðu skrifurum þíngsins fyrir þann dugnað, alúð og reglu-
semi, er þeir hafa sýnt í því, ao halda þíugsíns ritstörfum í réttu
horfi.

Eg enda þá þessi orð mín að sfðustu með þeirri bæn, ao drott-
inn blessl og farsæll þetta þíng, og stýri öllum þess störfum til heilla
og sannrar hamíngju fyrir vort ástkæra föðurland.

þar lÍ eptir stóo upp forsetinn, og heit svo hljéðandi ræðu:

G ó 0 ir her r a r 0 g a I Þ í ngi sme nn.

þao er að vísu mjög alvarlegt og h:itíMegt augnablik, þegar al-
þíngismenn skilja fundi sína i hvert sinn, eptir ao hafa um lángan
tíma rætt ekki fá mjög áríoandi málefni, en þó er það enn þý'ðíng-
armeíra, þegar ekki einúngis eitt þíng er liðið, heldur svo ao segja
þrjú þíng í einu, þegar það tímabil er á enda, sem kosníngarnar ná
yfir. þá er eðlilegt, að hver af oss líti yfir, lJvao hann hafi gjört,
og í hverju hann hafi tekið þátt á hinu umliðna bili, og hugsi um,
hversu honum hafi heppnazt að uppfylla þær þýoingarmiklu skyldur,
sem traust þjóðarinnar og föourlandsins velfarnan hefir lagt honum
:í herðar.

Alþíng endar nú ekki einúngis í þriðja sinn, heldur í sjötta
sinn. Tvö kosníngarbil eru á enda, og þegar híð þríðja byrjar, verða
ekki einúngis nýjar kosningar fram farnar, heldur verða þessar nýju kosn-
íngar byggoar á miklu breiðara grundvelli, en þær, sem nú eru. þær
verða byggoal' her um bil á þeim grundvelli, sem ver beiddum UIU

fyrir 15 árum síðan. Þegar ver rennum augum yfir þetta tímabil,
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þá mun einginn okkar geta neitað, að það hefir lýst meira fjöri og
áhuga meðal þjó~ar vorrar, en flest jafnlaung tímabil að undanfórnu.
Kann vera, að sumum þyki hafa dregið úr þessum áhuga aptur, en
eg ætla þó hitt sannara, að hann hafi grafið ser dýpri rætur, og se
að því leyti alvarlegri, sem hann er nú byggður á nokkru meiri
reynslu, en aptur á nokkru minni eptirvæntíngum.

það er ánægjusamt fyrir oss, háttvirtu alþínglsmenn, a~ "er
getum glatt oss við, að land vort hefir tekið og tekur framförum að
vonum; það er gleðilegt, að ver sjáum þau bönd losna fleiri og fleiri,
sem halda oss utan að, og þau hara losnað ekki fá á þessu tímabili,
síðan alþíng kom á. Nú kemur að því, a~ ,'er smásaman lærum
að leysa hin innri böndin, sem liggja enn :i sjálfum oss, tortrygga-
ina og vantranstíð á sjálfum oss, að ver getum framkvæmt hið góða.
En einnig í þessu miðar oss nokkuð áfram, og eg þykist viss um,
a'ð hver yðar getur sagt með sjálfum ser, a~ hann hefir sem alþíng-
ísmaður reynt að styðja þetta eptir megni. það er eingum af oss
unnt, að gjöra allt einn, en það er forn málsháttur, að "tekst, þegar
tveir vilja", og í þessari kröptugu sameining viljans liggur afl til
framkvæmdanna. Þess vegna hefir hver þíngmaður gleðíefní í þvi,
þegar hann hefir að sínu leyti átt þátt í að koma fram nokkru því,
sem miðar áleiNs.

Látum nú þjóð vora dæma um störf vor ,i þessu þíngi; þau
hafa hvorki verið mjög fá no mjög auðveld; hversu þau eru leyst af
hendi, og hver afdrif þeirra verða, mun reynslan sýna, en það er
víst, að þíngíð hefir sýnt allan vilja I, að þau færi sem bezt úr
hendi og gæti orðið sem affarabezt fyrir land og lýð.

það eru alls 23 mál, sem komið hafa til umræðu á þíngi þessu.
Af konúngs hendi hefir verið lagt fyrir þingið frumvarp til veg a-
bótalaga, og fimm álitsmál, og eptir ráðstöfun stjórnarinnar frum-
varp amtmannannatil laga um varnir móti Ij a r k l á b a n u m . þessi
7 mál hafa öll verið mjög þýMngarmikil, svo sem er um jar ð a IIIa t·
ið, um fjárhagsefni Íslands og útboð til flotans, um
fis k i v er k un a rI e y fi utan ríkis þj ó ð a , og um g u f u sk í p s-
fe r ð i r milli Danmerkur, Íslands og Færeyja. Af þegnlegum uppá.
stúngum hafa 16 alls komið fram á þíngi; um 3 þeirra alyktaðl
þíngið að setja einga nefnd; Í einu er komið fram nefndarálit, en
varð eigi rætt til lykta sökum tímans naumleíka; um 12 hafa verið
nefndir kosnar, og eru þau öll rædd til lykta, þar á meðal ávarp
til konúngs vors nú að þínglokum. Sumar af þessum þegnlegu uppá::
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stúngum eru harola merkilegar, svo sem er einkum um stj ó rna r bót
og um I æ k n ask ip un, og væri það mikið æskilegt, ef þessi mál
gæti nú feíngið framgang innan skamms tíma.

þessi mál, sem nú hefi eg talið, hafa verið svo umfángsmikil
og þar hj;i komu sum hin merkilegustu svo seint í hendur þínginu,
að þau gátu ekki orbíb rædd á hinum reglulega þíngtíma. Samt
sem á'ður hefir í reyndinni þíngtíminn ekki veríð leingri en vant er,
þegar haft er tillit til þess, hversu seint vandasömustu málin komu
fram.Úrgrei'ðsla málanna hefir geingíð þannig vonum framar, og
er það því að þakka, a'ð hinir vírðulegu þíngmenn hafa allir verlð
samhentir í því, að stuðla til, að málin feingi sem greíbastan fram-
gáng, og einkum hafa f'1'amsögumenn hinna vandasamari mála og
skrifararnir haft mikinn starfa á hendi og vandasaman. sem þeir
hafa lagt mikla ahið við. Eg votta þess vegna öllum hinnm hátt-
virtu þíngmönnum, en ser í lagi framsögumönnum málanna og skrif-
urum þíngsíns mitt alúðlegasta þakklæti fyrir störf sín, og þá fram-
kvæmd í afgreiðslu málanna, sem hefir gjört mer svo auðvelt og á-
nægjusamt, að gegna því, sem þíngtð hefir lagt mer á herðar. Hin-
um háttvirta varaforseta þakka eg ser í lagi fyrir aIla þá vínsemd
og aðstoð, sem hann hefir láti'ð mer í te í þfngstörfunum, eins og
utanþíngs,

Hinn háttvírti konúngsfulltrúi hefir bæði styrkt Þíngi'ð og leu
undir störfum þess, og þar með hefir hann ser í lagi gjört allt, hvað
í hans valdi stóð, til ao gjöra mer sem auðveldast það starf, sem
eg hefi haft á hendi. Mer er því mjög kært, að geta vottað hon-
mn mitt innilegt þakklæti, bæði þingsins vegna og mín sjálfs, fyrir
þann þátt, sem hann hefir átt í meðferð málanna.

Þegar yer þannig skiIjnmst, háttvirtu alþíngismenn, þá látum
oss fagna því, að hver af oss hafi eptir fremsta megni neytt krapta
sinna til að gegna sinni köllun, og verum fullvissir um, a'ð ef hver
gjörir rækilega sína skyldu, í hverri stett sem hann er, þá mun landi
og lýo vel vegna.

þao er að lyktum mín bæn, að hinn algóOi haldi sinni hendi
yfir konúngl vorum, yfir landi voru og þj60, og yfir alþíngl, og að
hann veiti oss heill til a'ð sýna það í framkvæmdinni, að hann hafi
fyrirhugað landi þessu framför í öllu göðu.
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Konúngsfulltrúi: Í nafni konúngs lýsi eg því yfir, að
Þ ess u al Þ íngi ers lit ið.

Þíngmenn tóku þá undir í einu hljöðl :
Leingi lifi konúngur vor, Friðrik hinn ~j önndi!

Síðan var geíngíð af þíngi.
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Viðauki.

NEFNDARÁLIT
ásauðarkúgildamálinu.

Hið heíðraða þíng hefir kosið oss undirskrifaða nefnd, til að kveða
upp álit vort um uppástúngu frá undirskrifuðum þíngmanni Árnes-
sýslu um það, hverja r.íðstöfun bæri að taka um ábyrgð á ásauðar-
kúgildum her á. landi, einkum opinberra eigna, þar sem sauðpeníng-
ur fellur fyrir kláðafaraldrinu. Múlefni þetta höfum ver íhugað ítar-
lega, og leyfum oss nú að segja um það álit vort á þessa leið:

Eins og kunnugt er, hefir kláðafaraldur það, sem geisað hefir í
nokkrum hluta suburamtslns , þegar <Í síðast liðnum vetri leitt til
þess, að margir bændur hafa misst eða orðið að lóga talsverðu af
sauðfjárstofni sínum, og má gjöra ráð fyrir því, að þetta muni enn
þá meira eiga ser stað á næstkomanda vetri, þrátt fyrir alla viðleitni að
koma á hirbusemi og við hafa lækningar, auk þess að sú uppástringn
hefir einnig komið fram, að lóga öllu sauðfé í hinum sýktu héruð-
um, til þess að varna útbreiðslu hennar til hinna ómeínguðu, eða
í öllu falli að fækka því mjög. það er þess vegna í eðli sínu,
að sú spurning kæmi fram, hvort að heldur leiguliðinn eða
landsdrottínn, eða baðír að nokkru leyti, eigi að hafa ábyrgð af á-
sauðarkrigildum á Ieigujörðnm, þegar annaðhvort allt sauðfé eða meiri
hluti þess fellur, eða þ,"í yrði að lóga, svo og, að hve miklu leyti
Ielgullðínn, þegar svo er kornið, se laus við að gjalda krigildaleígur
eptir jörðina. Nefndin álítur, að spursmal þetta geti valdið mikilli
óvissu og þrætu, og væri því mjög æskilegt ef einhver sú ákvörðun
yrði gefin her UIll, el' gæti hafið óvissu þessa.

Nefndinni eru ekki kunnugar neinar lagaakvarðanír, er í þessu
efni mætti taka til greina, því það, sem í Jónsbókar kaupabálki kap.
15., o. s. frv., segir um leigukúgildi, á ekki við hin síðar uppkomnu
föstu jarbarktigildl, sem hðr er að eins spurníngin Ilm, og það, sem
fyrirskipað er í tllslr. 15. maí 1705, § 4, Ii einnig að eins við leigu-
kúgiIdi, sbr. komingsbréf 24. maí 1707, og tllsk, 1. maí 1789, § 21.
Af konúngsúrskurðum 29. marz 1779 og 19. júlí 1786, hvar með
stjórnin veitti leiguliðum á komingsjörðum helmíng verðsins fyrir þau
kúgildi, er leiguliðar komu sjálfir upp í stað þeirra, er útdauð voru
í fjárfaraldrinu eptir 1761 og hurðíndaarunum 1783 og 1784, virð-
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ist ekki heldur verða neitt ráM~, því það liggur mjög nærri, að
styrkur þessi hafi verið veittur, til að koma upp kriglldum aptur 'ú
konúngsjörðunum, og til a~ hvetja leiguliða til, a~ eiga þátt í því,

HYa~ eðli hlutarins og landsvenju þar næst snertir, þá er það
kunnugt, að jarðakrigildi eru afhent leiguliða, ekki sem þær ákveðnu
skepnur, er, meðan þær eru hjá honum, geta álitizt aðgreindar frá
öðrum skepnum hans af sama tægi, eða þannig, a'ð hann, þegar hann
fer frá jörðunni, eigi a~ afhenda þær sömu skepnur (in eadern specie),
heldur er það nægilegt og skylda hans, a~ afhenda jafnmargar ær
löggildar, líkt eins og sá, sem tekur a~ láni penínga, getur borgað
þá aptur með sömu upphæð í peníngum, þótt ekki se það sömu
spesíurnar. Af þessu leíbír eptir almennum lagareglum, að leigu-
liðinn því að eins getur orðið laus vi~ skyldu sína að svara til kú-
gildanna, ef allt fe færist, þannig a~ honum væri ómögulegt að út-
vega ær í staðinn, en nefndin getur ekki rílitíb, að svo se her eptir
eðli faraldurs þess, er her 1i ser stað, því þess eru dæmi, að hírðu-
sömuni bændum hefir tekizt a~ halda öllu sfnu sauðfé, þótt sýkin
hafi komizt í það, og þ6tt sú ákvöronn yrði tekin, a~ fækka skyldi í
haust sauðfðnu, til þess a~ eiga hægra með ao hirða og lækna það, sem
eptir er, þá getur slík fækkun eptir framantaldri grundvallarskoðun
ekki dregið neitt úr skyldu leiguliðans, a~ svara til ásaubarkrigíldanna.

En þrátt fyrir það, a~ nefndin þannig verður a~ álíta, að á-
byrgð á asauðarkriglldunum, þar sem um slíka ábyrgð yrðl spurs-
mál vegna kláðafaraldurslns, hvíli a'ð öllu leyti á lelgalíbanum, og
að hann eptir straungum réttí eigi a~ greíða leigur eptir kú gildin,
þótt fallin sé, þá virðíst það samt á hinn bóginn æskilegt, að ein-
hver ráðstöfun yrM gjörð, hvar með ábyrg~ þessi gæti orðið nokk-
ut vægari. Nefndin vill í þessu tilliti stínga upp á, að þíngi~ biðji
stjórnina um lagabob nú þegar í haust, er, jafnframt og geínglð sð
út frá ofannefndri ábyrgð leiguliða á asauðarkúgfldunum, gæfi hon-
um kost á, a~ afhenda landsdrottni kúgildisærnar í heilbrigðu standi,
og ætti að reikna þær til verðs eptir verðlagsskranní, þó svo, að
leígulíðínn, ef hann álítur, a~ þær beri a~ meta til hærra verðs, geti
heimtað vírðíngu á þeim; síðan ætti að reikna af því verði vexti,
4 af 100, og þeir vextir eptir meðalverði al!ra meðalverða ákveðast
til vissrar álnatölu ; skyldi leíguliðlnn þar næst frá landskuld og leig-
um þeim, er hann á~ur hefir borgað, mega draga álnaupphæð þ1í,
sem svarabí rentu af krigildaverðinu, en svara afgjaldinu, landskuld
og leigum, a'ð öðru leyti án afdráttar, en þegar fjársýkinni væri
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útrýmt, skyldi landsdrottinn eiga rett á a~ setja inn kúglldin apt-
ur. Nefndin geingur nefnilega út frá því, a~ kúgildaleigur eru ekki
goldnar að eins eptir kúglldin, heldur eru þær sumpart jarðarafgjald,
sumpart kúgildaeptirgjald; sú innstæða, sem leígullðínn geldur lands-
skuld og leigur eptir, er nefnilega sumpart jörðín, og sumpart kú-
gildin, er að ö~ru leyti, samkvæmt tilsk. 14. maí 1834, eru skoðuð
eins og partur af jörðunni, og þegar leiga eptir kúgildin, er reikna
má eins og lagavexti af verðl þeirra, er dregin frá, þá kemur út hið
retta afgjald eptir jör~ina. A~ sönnu verður með þessu móti Iands-
drottni óhagur a~ því, a~ taka á móti kindum með því lægra verði,
er gjöra má rá~ fyrir í haust, þar sem undir öllum kríngumstæðum
má búast vi~ mikilli lógun á fðnu, en verða síðar, ef hann viII setja
kúgildin inn aptur, a~ líkindum að kaupa þau miklu dýrari, en á
hinn bóginn hefir hann hag af því, að eiga ekki undir því, að leigu-
Iíðl skyldi verða gjaldþrota og ekki geta -svarað til kúgildanna s~-
armeir. Á hinn bóginn getur lelgulíðlnn með þessu móti fría~ sig
vi~ ábyrg~ á kúgildunum og afhent þau á þeim tíma, sem hann
hvort sem er a~ líkindum mundi vilja eða eiga að fækka fe sínu,
og þar a~ auki, ef hann afhenti þau í haust, fría~ist hann víð að
f6~ra þau að vetri, en slyppi hjá fúlgu þeirri, er venja er að greiða,
þegar kúgildi eru afhent að hausti. En það verulegasta er, að kú-
gildin verða með þessari aðferð fyrir utan spursmalíð um afgjald
[arðarínnar, er a~ vísu getur verið í hinum einstöku tilfellum spurs-
mál um a~ setja niður vegna fjársýkinnar, en hver spurnfng ekki á
a~ vi~ koma kúgildaspursmálinu.

Nefndin getur þess, að ákvðrðun sú, sem þannig er stúngið upp
á, ætti að gilda fyrir allar jarðír, opinberar eða einstakra manna, en
svoleiðís, a~ eptir lagaboðinu væri að eins faríð, þar sem ekki
byggíngarbref eða samkomulag leiða til annarar niðurstöðu. Um
prestsmötukúgildi gæti ákvör~unin ekki átt víð, þar sem prestsmats
má álítast a~ hvíla á jörðunní, sem eignarkvöð.

Þa~ vir~ist æskilegt, a~ opinberar stofnanir, einkum kirkjur og
prestaköll, gæti sett á vöxtu í jarðabökarsjöðínn það, sem inn kæmi
fyrir hin afhentu kúgildi, til þess a~ geyma það, þánga~ til fjársýk-
in væri frá llbín, en verðhæð þeirra mundi svo a~ segja aldrei ná
100 rdl., og er það þess æskilegra í þessu tilliti, ef stjórnin gæti
nitt bæn alþíngis um, að setja megi á vöxtu í jarðabökarsjöðínn
fi, sem a~ ekki nemur meira en 25 rdl., þar eð þetta mundi letta
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stofnunum þessum, að gjöra þessar litlu upphæðír arðberandi og
varheita þær.

Samkvæmt framanskrifuðu leyfum ver oss a~ srínga upp á:
Að alþíngi biðji stjórnina að gefa út í haust lagaboð, er gefi

til kynna, að ábyrgð á asauðarkrigtldum, er falla vegna kláðafar-
aldurs ins, hvíli á leígullðanum, og ab öðru leyti akvebl : .

a, Ab Ielguliðanum eingu að síður skuli vera heimilt, a'b afhenda
landsdrottni ásau'barkúgildin í heílbrlgðu standi, þannig að þau
reiknist til verðs eptir verðlagsskrá þeirri, er á þeim tíma gildir,
en a'ð leignliclnn, ef hann álítur, a'b þau beri a'b meta til hærra
verðs, geti heimtað vlrðíngu á þeim af ritnefndum mönnum.

I), A'b lelguliðanum, eptir þannig að 11<1fa afhent iÍsauðarkúgildin,
beri að svara í afgjald eptir jörðina þeirri landskuld og lelgum,
sem verið hefir, að frádregnulll svo mörgum áin um, sem svara
vöxtum, 4 af 100, af verði hinna afhentu krigllda eptir staflið "á".

e, Ao landsdrottínn, þegar fjársýkinni er útrýmt, hafi rett lÍ, að setja

inn kú gildin aptur, þannig, að þar á eptir se aptur greiddar full-
ar leigur og landskuld eptir jörðina, sem fyrri.

d. Ab þessar reglur gildi bæði um opinberar og um einstakra manna
eignir, í þeim hreppum, þar sem klaðaíaraldríb hefir gjört vart
vib sig, en þó því að eins, að eigi se byggíngarbref eða samn-

• Ingar, er heimili aðra níburstöbu, eins og þær eigi heldur eiga
yi'ð um prestsmötukúglldí.

Reykj avík 12. ágúst 1857.

r. Finsen, II. G. Thordersen.
furm. og framsögum.

A'ður en eg skrifa undir þetta nefndarálit sem nefndarmaður,
hlýt eg ao geta þess, að en þótt það se þannig orðað, að það lítur
út, sem öll nefndin hafi verið á sama máli, þá var þetta þó ekki
ao öllu leyti; eg gat ekki verið mínum háttvirtu meðnefndarmönnum
samdóma í þVÍ, ao leígulíðum þeim, sem "egna hættunnar af kláða-
sýkinni afhenda landsdrottnum ásauðarkúgildín, beri a'b gjalda leigur
eins eptir sem áður, a'b einúngis frádreginni leigu (4 af 100) af verðí
þeirra þannig afhentu kúgUda, sem má ske væri næsta lítið ; með
þessu fyrirkomulagi álít eg að mjög se þráungvað kosti leígulíða,
og það S,"O; ao þeir geti ekki undir risið, ef alIt sauðfð fellur. Eg
álít, að í þessu tilfelli se leigulíbum ekki leggjandi þýngri byl''0i ;l
herðar, en no gjalda hálfar leigur eptir þau þannig heim skilnðu
kúgildl, þar til þau yrði sett inn aptnr. En til þess ac "ama þVÍ,
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að leíguliðar losi sig þannig vi~ kúgildin a~ óþörfu, stíng eg upp á
því, að nefndir þær, sem settar verða í hverjum hrepp, til að rann-
saka heilbrigðisastand sauðfénaðar, meðan kláðasýkinní ekki verður
útrýmt, tjái álit sitt um það, hvort sá eða sá Ieíguliði hafi orsök til
a~ losa sig víð kúgildin vegna hættunnar af klábafaraldrlnu.

SUIlII,,-æmt þessu leyfi eg mer að stínga upp á:
1. A'ú þeir Ielgulíbar, sem afhenda landsdrottnum ásauðarkúglldl

sökum klabasýklnnar, þurfi ekki að borga nema hálfar leigur eptir
þau kúgildi, þar til þau yrði sett inn aptur.

2. Til að varna þVÍ, að leiguliðar losí sig víð asauðarkrigíldín að
óþörfu, skulu nefndir þær, sem settar verða í hverjum hrepp, til
ao rannsaka heilbrigðísastand sauðfénaðar, tjá álit sitt Ulll það,
In-ort slÍ eða sá leíguliðí hafi næga orsök til, a~ afhenda kúgildi
til landsdrottins vegna hættunnar af fjárkláoasýkinni.

Al) öðru leyti en þessu er eg nefndaráliti nu samþykkur.
Reykjavík 13. ágúst 1857.

Magnús Andrésson.
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