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A.
K 0 n ú II g I e g fr u m vör P

og álitsmál, með ástæðum stjórnarinnar,

sem borin eru undir alþíngi

185'.
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I.
Frumvarp

til

tilskipunar um vegina á Íslandi.

1. gr.

Vegl1m skal skipt þjóðvegl og aukavegi.

2. gr.

þá vegi skal álíta þjóðvegi, sem innbúar eins eða fleiri héraða
fara jafnaðarlega, er þeir ætla í kaupstað, fiskiver eða annan stað,
þar sem meun almennt koma saman. Sem þjéðvegl ber einnig að
álíta þá vegi, er menn almennt fara milli tveggja sýslna, þótt eigi
se miklar samgaungur milli þeirra, og eins hina almennu póst-
Ierðavegi.

3. gr.

Sýslumenn skulu bera upp við hlutaðelganda amtmann uppá-
stúngu um það, hverja vegi skuli álíta sem þjó'ðvegi í sýslum þeim,
sem þeim er trúa'ð fyrir, og hverja sem auka vegi, og hafa þeir ofan-
nefndar reglur fyrir ser í þessu; leggur amtmaður síðan úrskurð á
malið og birtir auglýsíngu um það til eptirbreytni fyrir alla þá, er
hlut eiga að máli.

4. gr.

Sýsluma'ður skal á ári hverju innan loka janúarmánaðar senda
amtmanni nákvæma uppástúngu um þau verk, er vinna skal hið
næsta sumar víð þjdðvegi þá, er liggja um sÝiiluna;' skal þeirri uppá-
stúngu fylgja skýrsla um, hvernig verkinu skuli haga, og hvernig
það verði framkvæmt, samkvæmt 5. gr., og enn fremur áætlun yfir
kostnað þann, er hann hyggur að til þess þurfi; skal amtmaður eptir
þessu ákveða, að hve miklu leyti og með hverjum hætti verkið skuli
vinna, og á hann a'ð gefa sýslumanni það til vitundar, í seinasta lagi
innan loka aprílmanaðar.
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5. gr.
ön verk vi~ þjéðvegl skal að svo miklu leyti, sem unnt er,

framkvæma þannig, að þa~ se sett til uppboðs, hver vilji takast á
hendur, að láta vinna verkið fyrir minnst kaup, Einúngis þegar yfir-
valdinu þykir það órá()Iegt, að láta bjóða verkið upp, eða þegar ac-
geingilegt boð fæst ekki, á sýslumaðurinn a~ gjöra samníng um
verkið á þann hlítt, ef því verður við komið, a~ viss borgun se á-
kveðin fyrir nákvæmlega tiltekinn vegarpart. en fáist það ekki með
aðgeíngilegum skilmálum, þá skal láta vinna verkið fyrir rikveðin
daglaun, og skal sýslumaður, þegar svo stendur á, til kveðja áreio-
anlega umsjónarmenn, til að hafa gætur á, a~ verkið verði óaðfinn-
anlega af hendi leyst.

6. gr.

Þjó~vegir skulu að öllum jafnaði halda hinni sömu stefnu, sem
þeir hafa haft híngað til, en þegar sýslumanni þykir nauðsyn til bera,
ac á þessu se gjörð nokkur breytíng, eða nýr þjóðvegur se gjörður,
þá skal hann um þetta senda uppésningu til amtmanns, og ræður
hann málinu til úrskurðar samkvæmt reglum þeim, sem settar ern
í þessari tilskipun.

7. gr.

Serhver jarðeigandi er skyldur til, nema því að eins, að HVO

standi á, sem sagt er í 8. gr., að láta af hendi uppbótarIaust land
það, er þarf til ac leggja þjóðveg um eða gjöra við hann, samkvæmt
reglum þeim, sem settar eru í þessari tilskipun. Svo er hann einnig
skyldur til að leyfa, að á hans landareign se tekin þau tilfaung, sem
kann að þurfa til vegagjörðarinnar, og skal honum það ekki heldur
að neinu bætt.

8. gr.

Nýja vegi má aldrei leggja gegnum tún eða umgirt graslendi,
og að öllum jafnaði ekki heldur yfir eingjar, nema yfirvaldinu virðist
svo, að ekki verði hjá því komizt án skaða fyrir almennar sam-
gaungur, og skal, þegar svo stendur á, greiða eigandanum, ef hann
krefst þess, úr jafnaðarsjó'ði amtsins sanngjarna þokkabót, sem óvil-
hallir menn, þeir er tilkvaddir se af rðttlnum á vanalegari hátt, á-
kveða fyrir það eptir skoðunargjörð , sem haldin se undir tilsjón
sýslumanns, ellegar þá eptir yflrskoðunargjörb, ef amtmanni þykir
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vera ástæ~a til þess, þó hverfur tilkall eigandans til te~rAr þokka-
b6tar, svo framarlega og að svo miklu leyti, sem skylda hefir híng-
að til legið á jörbínni, til ab leyfa umferð yfir eingjar.

9. gr.

Þjó~vegir skulu ætíð vera 6 danskar álnir á breidd að minnsta
kosti; samt getur amtmaður eptir uppástúngu sýslumanns leyft und-
antekníngu frá þeirri reglu, þegar landslagi er svo varið, til a~
mynda þar sem vegur liggur yfir fjöll eðahraun, að óumflýjanleg
nauðsyn dregur til þess.

10. gr.

Þjó'b"egi skal bæta með ruðningum, ef á þann hátt má fá fasta
braut. Ef svo stórir steinar koma fyrir á vegi þeim, er ry'bja skal,
a~ þeim verður ekki komið úr brautinni, þá skal beggja megin
þeirra gjöra mjórri brautir, er aptur ná saman í aðalgötunnt. Lausa-
grjóti því, er liggur á veginum, skal snara svo lángt úr vegi, a'b það
geti ekki fallið í brautina aptur, nema svo se, að steina þá megi
hara til að bera ofan í veginn.

11. gr.

þar sem ekki verður feingin föst braut með ruðníngum, skal
leggja veginn hærra, ef jarðvegur er mjög laus; þyki yfirvaldi það
nauðsynlegt, eptir því sem á þeim fita~ 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 skurð-
unum og ræsunum, skal snara upp á veginn, og skal hafa hana
sem undirlag til að fylla upp veginn, en annars skal fylla upp veg-
inn á þann hátt, að hann verbí ími~ju að minnsta kosti % danskri
alin hærri en til hliðanna, og skal einnig bera ofan í veginn 5 eða
6 þumlúnga þykkt lag af möl, þar sem hún er fáanleg í nánd. Yfir
ræsa þá, er gánga þvert yfir veginn, skal gjöra brýr, annaðhvort úr
steini eða tre ellegar hvorutveggju saman, eptir því sem sýslumaður
ákve'bur nákvæmar á hverjum einstökum stað. Ofan á brýrnar skal
þar að auki leggja moldarlag.

12. gr.

Yfir mýrlendi skal jafnaðarlegast gjöra steinbrýr; en þegar yfir-
valdi virðist, a~ því verði ekki með nokkru móti 'vi'b komið vegna
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landslagsins, þá má þar gjöra brýr úr torfhnausum; skulu torfbrýr
þessar vera 11/2 danskri alin hærri til hliðanna en grundvöllurinn,
er þar ab liggur, en í miðju 2 eða 21/2 danskri alin hærri, ao því
skapi sem torfbrúin er breið. Ao öðru leyti eiga steinbrýrnar og

torfbrýrnar ætío að vera að minnsta kosti 2 % danskar álnir á breidd,
og skal gjöra við þær skurði og ræsi, sem fyr er sagt.

13. gr.

Yfir litlar ár og læki skal, þar sem þær liggja svo, og því að
öðru leyti verður ,-i'b komið, gjöra steinbrýr eða trébrýr, og skulu

brýr þessar vera að minnsta kosti 2% danskar álnir á breidd, og
skal ætíð halda þeim svo við, ao farið verðí yfir þær með klyfjaða

hesta.

14. gr.

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 að vera, þegar því verour
vio komið, svo nálægt hver annari, að tvær að minnsta kosti sjáist
í einu, þegar þoka er yfir; skal þar að auki á hverri vörðu vera
gjörour stallur eða annað merki á þeirri hlíð, sem snýr til norðurs,
ferðamönnum til leíðbeíuíngar.

15. gr.

Útgjöld til allra vegabóta, sem nefnd eru her 00 ofan, skal
greiða úr jaínaðarsjéði hvers amts. Þegar einhver hefir tekist á
hendur ao láta gjöra verkíð, skal fyrst grelða borgun fyrir það, þeg-
ar það er sannað með lögmætri skoðunargjörð, er sýslumaður sendir
amtmanní, ao allt verkio se óa'ðfinnanlega af hendi leyst; þó má
amtmaður, ef sá, er verkio lætur vinna, krefst þess, og verkio er um-
fangsmlkið, eptir að hann um það hefir meðtekið upplýsíngar og
uppástúngu frá hlutabelganda sýslumanni, láta grelða manni þeim,
sem verkio annast, nokkurn part af kaupinu smátt og smátt, eptir
því sem verkinu skilar áleiðis. Ao öðru leyti ber amtmönnum þess
að gæta, þegar þeir ákveða, hverjar vegabætur skuli taka fyrir á því
ári, að kostnaðurínn til nýrra vega, víbgjörða og viðhalds allra þjéð-
vega í amtinu verði ekki meiri en svo, að hann verði greiddur með
því, að jafna níbur í mesta lagi 2 sk. á hvert lausafjárhundrað. En
skyldi í einhverri sýslu þurfa stórkostnað til ao leggja nýja vegi
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eða til a~ gjöra stórkostlegar vega bætur, þá má, ef nmtmanni þykir
vera rístæða til þess, eptir a~ hann á~nr hefir leitað álits annara um
það, jafna allt a~ 1 sk. tiIlagi meira fyrir hvert lausafjárhundrað á
þessa sýslu, heldur en hinar aðrar sýslur, en samt mega tillög in sam-
tals aldrei gánga út yfir það, sem einu sinni er ákveðið.

16. gr.

þa~ skal framvegis vera skylda Innbrianna í hverjum hrepp, að
gjöra vegabætur og halda við aukavegum þeim, er liggja um hrepp-
inn, og sem nauðsynlegir eru til almenníngs þarfa, svo að vegir þess-
ir ávallt se í sæmilegu standi. Það, sem vinna þarf í þessum til-
g.íngl, er skylduvínna, og skulu allir verkfærir karlmenn í hreppnum
frá 18. til 60. ;Írs, hvort sem þeir eru af bændastétt eða ekki, vera
skyldir a~ leggja verk til, eptir því sem á þá skiptist. En ef
hreppsbændur eða meiri hluti þeirra kynni heldur að æskja, annað-
hvort að einhver takist á hendur vegabæturnar fyrir kaup, eða þá
að menn se leigðir til þess, en um það skal taka ákvörðun á hrepp-
skilaþíngi á haustin, þ.í er þeim þa~ heimilt, og skal þá hreppstjór-
inn jafna niður kostnaðinum á hina sömu menn, sem skyldir eru al'>
vinna að vega bótum, eptir því sem á~ur er sagt, og að öðru leyti
þannig, a~ húsbóndinn greiðír borgun fyrir börn og vinnu fólk , sem
er ,i hans heimili.

17. gr.

Hreppstjórar eiga á ;hi hverju innan loka janúarmánaðar að
senda sýslumanni uppástúngu um þær vegabætur, er gjöra þarf á
næsta sumri við hina almennu auka vegi í hreppnum, og skal te~ri
upp.istúngu fylgja nafnaskrá yfir þá menn í hreppnum, sem skyldir
eru að leggja vinnu til samkvæmt næstu gr. á undan; á sýslumaður
síðan í seinasta lagi innan loka aprílmrínaðar a~ ákve~a mel'> úr-
skurði sínum, hver verk skuli vinna, og gefa hreppstjórunum það til
vitundar, en þeir eiga því næst að sjá um, að verkið verði fram-
kvæmt eptir reglum þeim, sem nákvæmar eru tilteknar í þessari til-
skipun, og skal þess gætt, þegar hreppsbúar vinna sjálfir að verkinu,
að það komi jafnt niður ;Í þá, sem skyldir eru að leggja verk til.

18. gr.
A~ því leyti sem serlegur kostnaður kynni að standa af auka-

vegum, til a~ mynda til brúa, eður til a~ útvega þær tilfærur, sem
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ekki verða heimtaðar af þeim, sem skyldir eru ab leggja til verk til
vegagjörður, sbr. 23. gr., eða púður til ab spreingja steina, o. fl., þá
skal þeim kostnaði, sem til þess þarf, jafna niður samkvæmt reglu
þeirri, sem sett er í niðurlagi 16. gr., ao svo miklu leyti sem vega-
sjóour slÍ, sem nefndur er í 20. grein, hrökkur ekki til þessa kostn-
aðar.

1\1. gr.

Aukavegir eiga almennt ao vera 5 álnir ;Í breidd; þó mlÍ arnt-
maður leyfa, ao brugðið se út af þessu, þegar landslagi er 8YO hátt-
nú (sbr. 9. grein ao niðurlagi), ao óumflýjanleg nauðsyn dregur til
þess. Að öðru leyti skal í öllu þVÍ, er aukavegi snertir, hvort held-
ur þeir eru gjörðir að nýju eða endurbættir, og eins hvað skyldu
eigandans víbvíkur til að láta af hendi land -það og tilfaung, sem
þarf, farHl eptir reglum þeim, er ákvebnar eru her 11'0 framan um
þjéðvegí, ao svo miklu leyti sem þær geta lÍtt hér víð.

20. gr.

þab skal vera hverjum þeim, er skylduverk :í a'Ovinna, heimill,
a'O senda annan verkfæran mann í sinn stað, Vilji hann greiða

borgun í peníngum fyrir skylduverk það, sem hann ii ab vinna, þ,i
skal þab leyft, ef áður er um þa\') gjört samkomulag ,-io hlutaðeig-
anda hreppstjóra, sem þ;i skal leigja mann, er gcingið geti í hins
stað, fyrir re það, er hann hefir greitt. Bregðist nokkur undan ab
koma til verka, þegar hann er til þess haddur, og hefir einga þ,í
rriðstöfun gjört, sem áður er sagt, og hann getur ekki sannað lUg-
mætt forfalI, þá á hann fyrir það ab gjalda í sekt 32 sk. r. m.,
og þar ab auki greiða slíka borgun, sem hlutaðelgandi hreppstjóri
álítur nægja til ab leigja fyrir annan verkmann. Þa\') er vitaskuld,
a'O það, sem her segir, á "ib, hve nær sem verk skyldur maður
bregzt undan, eins fyrir það, þó fleiri verkamenn eigi að koma fr.í
einum bæ, og á húsbóndinn ab greiða ofannefnda borgun og gjalda
ákveðnar sektir fyrir hvern verkfæran mann af börnum hans eða

vinnnfólki, er undan bregzt; en aptur :í móti á hann rett Ll, a'ð halda
Iðnu inni í kaupi verkmanns, ef honum verbur gefin sök á bnrt-
verunni. Ofannefndir sektir skal greiða í vegasjóð, sem stofnsetja
skal fyrir hreppinn, og skal hreppstjóri geyma hann, og tekjunum
verja til vegabéta í hreppnum, eptir því sem sýslumaður nákvæmar
ákveður.
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Hefjist deila um það, hvort sá, er í stað annars geingur, se
verkfær, þ,i skal hreppstjóri þegar í stað leggja úrskurð á þrætuna
með tveimur tilkvöddum mönnum. Ef einhver sendir óverkfæran
mann í sinn stað, skal rilfta, sem hann hafi ekki korníð.

21. gr.

Sýslumaður til tekur, á hvaða dögum verkið skuli vinna, en þao
má þó ekki vera á (iðrum tíma, en í maí eða júnímánuM, nema svo
serstaklega se lístatt ;Í einhverjum Btal'l, eba eitthvað annað bori til,
ab lÍumflýjanlegt se að bregða lít af þessu, og skal þá sýslumaður
nákvæmar ákveða verkdaginn.

22. gr.

Verkamenn skal hreppstjóri til kveðja með skriflegum seðli, og
;;I\1Ilu bændur Líta hera hann milli bæja eptir þínghoðsleið svo tím-
anlega, að hann se kominn þíngboðslelð lí enda einum degi fyrir
hinn ákveðna verk dag.

23. gr.

Serhver verkamaður skal ll1e~J ser hafa verktól þau, sem til er
tekið, þegar honum er sagt til, en þó ekki Unnur en þau, sem al-
mennt eru höf'b "Hl moldarverk á Íslandi; skal hann vera kominn á
hinn tiltekna stað innan sjöundu stundar að morgni, og vera við vinnu
til sjöundu stundar ab heidi; þó skal veita tveggja stunda hvíld á
þeim tíma, som hreppstjóri akveður. Ef nokkur, sem tilkvaddur er,
án löglegra forfalla kemur meira en einni stund of seint, eða fer úr
verkinu meira en einni stund of snemma, eða skorast undan aú gjöra
þá vinnu, sem honum er sagt, þ:i skal það metið, sem hann hefði
alls ekki komið, og lýkur hann þ,i sekt eptir 20. gr. tilskipunar þess-
arar, en ef styttri tími en ein stund geingur fr.í verkinu, annaðhvort
af því einhver kemur of seint, eða fer of snemma, þá er hann sekur
um helmíng af sekt þeirri, sem ákveðín er í nýnefndri grein.

24. gr.

IIreppstjóra er heimilt a\'J skipta niður vegastörfum þeim, sem
falla ií hreppinn, á 2 eða fleiri daga, en samt þannig, a'ð einginn sá,
sem skylduverk á a'ð "inna, hafi meira en eins dags verk.

25. gr.

Meðan á verkum stendur, sleal hreppstjóri skipta verkmönnum
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í flokka, og ~1G\1 hverjum þeirra feinginn sinn kafli af veginum.
Ilreppstjérlnn skal ætíð vera viðstaddur sem umsjdnarmaður, meðan
unnið er ao vegastörfunum ; líka getur hann kosið umsjónarmenn ser
til hjálpar meðal hreppsbænda, þegar honum þykir nauðsyn til bera.
Skal svo a líta, <10 bæði hreppstjórinn og áournefndir umsj ónarmenn
hafi með umsjón þeirri, er þeir þannig hafa haft með vinnunni, full-
nægt skylduverki því, er á þeim sjálfum liggur.

26. gr.

Þegar verkio eptir 16. gr. 2. atr. þessarar tilskipunar er unnið
af einhverjum, sem hefir tekizt það á hendur, eða af leigbum mönn-
1I1ll, eiga hreppstjórarnir að hafa umsjón með, <10 það verði óaOflnn-
.mlcga af hendi leyst, samkvæmt þeim ákvörðunum, sem gjörðar ern
a I' hrepps bændum því víðvíkjandi.

27. gr.

Sýslumenn skulu ;í ;íri hverju líta eptir þjöðvegunum í sýslum
þeim, er þeim er trúað fyrir, og líka hafa eptirlit með hinum öðr-
Illll vegum Í sýslunni, og eiga þeir ii ári hverju <10 senda nmtmanni
skýrslu um þaö ; skal í henni vera greint frrí , ekki að eins hve

mikið, heldur einnig hvernig hafi verið starfao að vegagjörðum á
.irl hverju.

28. gr.

þao er skylda amtmanns, að hafa yfirumsjón með vegunum í
ömtum þeim, sem þeir eru settir yfir, og eiga þeir ii embættisferð-
Ilm sínum nákvæmlega ao gefa gætur að ástandi veganna og að öðru
leyti á ári hverju ao senda skýrslu til dómsmdlastjórnarrdbslns um
.ísigkomulag veganna í amtínu, og láta þar met! fylgja hinar ofan-
nefndu skýrslur, sem komnar ern frá sýslumönnum.

29. gr.

Verði nokkur uppvís að þVÍ, ao hafa með ásettu ráoi skemmt
þau verk, sem vegastjórnin hefir látio gjöra, þá skal hann bæta
skaðann, og þar að auki sektast frá 1 rdl. til 10 rdl., eptir þVÍ hvað
skemrndin er mikil, og öðrum málavöxtum ; skal einnig taka til
greina, hvort yfirsjónin er framin í fyrsta sinn eða hún er ítrekuð.
~e vörður og sæluhús ii vetrarvegum skemmd eða eydd, þá skal
það sæta 10 rdl. til 50 rdl. sekt, eða líkamlegri refsíngu fr;i 10 til
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27 vandarhagga. Se mannvirkt þau burt tekin, sem vegastjórnin
hefir láti~ gjöra, SYO sem brýr, vörður og sæluhús, þá varðar þa~
þjófsstraffi, og skal, þegar ákveða lÍ stærð hegníngarinnar, einkum
tekin til greina hætta sú, sem af því hefði getað hlotizt fyrir ferða-
menn. Sektir þær, sem ákveðnar eru í þessari gr., skulu falla í
jafnaðarsjóð amtsins, ef þjóðvegur hefir verið skemmdur, en annars í
vegasjóð hreppsins.

30. gr.

Öll mál viðvíkjandi afbrigðum gegn þessari tilskipun skal með-
fara og dæma sem almenn lögreglumál, að því leyti sem þau ekki
eptir eðli sínu eru misgjör'iJamál, og skal a'iJ öðru leyti, hvað þær
yfirsjónir snertir, sem her ræðir um, fara eptir ákvörðunum í tilsk.
24. jan. 1838, 9. og 10. gr.

31. gr.

Ilvað hinar almennu ferjur yfir stærri ár og vatnsföll áhrærir,
þá skal framvegis farið eptir reglum þeim, sem settar eru í Jóns-
bókar landsleigubálks 45. kap. og í konúngsbrefi af 29. apríl 1776,
§ 6.

A'iJ öðru leyti skulu þær ákvarðanir, sem ofannefnd konúngs-
brðf og Jónsbókar landslelgub. 44. kap, innihalda 11m vegina á Ís-
landi, her eptir vera telmar úr lögum,

Ástæður

fyrir frumvarpi þessu.

þa'iJ hefir leingi verið almennt viðurkennt, a'iJ lagaskipanir þær, er nú
gilda um endurbót og víðhald vega á Íslandi, nefnilega Jónsbókar
landsleigubálks 44. kapítuli og konúngsbref af 29. apríl 1776 eiga
lítt víð þarfir þessara tíma, og hið slæma ástand, sem íslenzku veg-
irnir eru í, sýnir það, a'iJ þetta se rétt álitið.

Einkum má telja það sem einhverja hina helztu hindrun gegn
framförum vegabótanna þar lÍ landi, að reglu þeirri er fylgt eptir
lögum þeim, er nú gilda, a\) hver hreppur fyrir sig haldi þeim veg-
um víb, sem liggja um hreppínn, án tillits til þess, hvort ab inn-
búar hreppsins einir hafi not þessara vega, eða líka innbriar allrar
sýslunnar, eður annara enn þlí stærri héraða, og þess vegna án
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tillits til, hvort vegurinn dlllíngis er aukavegur e~'.,l hann el' ul Inrn-
vegur. Þa~ liggur í augum uppi, ao vegayerknOl eptir þessari reglu
hefir verlð harblá ójafnt skipt niður milli innbúa landsins, en enn
þá meira ber á mismuni þessum, þegar lltið er til þess, a'O jure-
vegurinn er svo ólíkur í ýmsum hreppum, a'O þar sem endurbót og
viðhald vega í nokkrum hreppuni úthelmtir harela litla fyrirhöfn,
er þao í öðrum hreppum samfara svo miklum erfiðleikum og torveldni,
að sveítarbúar geta með eingu mótt orkað, aú halda vegum þar í
nokkurn veginn bærilegu standi.

Önnur hindrun, sem gjörir Irnmg.ingl vegabótanna næsta örðugt
fyrir, er án efa sú regla, sem hínga'O ti! hefir veri'O í gildi, a'O til
veganna hefir eínringís verið látin af hendi skyldu vinna, en þótt
mörg vegastörf se til, og þa'O aú öllum jaínaðl hin nauðsynlegustn
og örbugustu, sem ekki verður viú briizt a'O tilhý'Oilega verði af

hendi leyst, nema fólk se leigt til þeirra. Þegar vegur liggur um
þéttbyggt hérað, geta þeir, sem búa í nágrenninu, komið ;i veginn
án mikils tímaspillis eða fyrirhafnar, og :i f<Ím dögum starfað all-
mikið til a'O bæta hann, en þaú verður aldrei unnt með skyldu-
vinnu innbrianna eingaungu, aú halda þeim vegum í tilhlýðilegu standi,
þar sem svo er ástatt, a'O ekki em nema f.icinir bæir ;í margra
mílna svæðí, og, ef til vill, þar a'O auki af nattririnni til fyrlrstöbu
sðrlegir örðugleikar. .Iafnvel þar sem allmargir eru til a() vinnrl

og töluvert launguin tíma er varið til vegastarfanna, verc U\' þó
a() tiltölu lítlð úr vinnunni, þar mikill tími geingur til að ferðust
fram og aptur, og 11ar a'O auki má sjaldan bú ast við, a\) menn, sem
hafa sótt svo I:íJlgt til, geti leyst af hendi nein stritsöm og ríreynslu-
mikil verk, og verour því opt kastað höndum al'i, og Iítið sem ekk-
ert gjört. Á hinn bóginn hefir reynslan sýnt með verkum þeim, er
fjallvegafélagíð let gjöra, að mco leigðum mönnnm, sem geta verið
um kyrrt á vinnustaðnum, meðan ii verkinu stendur, og þegar nw'O-
ur getur valið þá menn til starfans, sem bezt eru til þess fallnir,
þá verður miklu meira afkastað, og auk þess verður verkið sjillft
betur gjört, og stendur Því um leingri tíma.

!'ub leiðir einnig af aöferð þeirri, sem þannig hefir verlð \io
höf\) samkvæmt reglu þeirri, er her sl'gir, ab vegaverkin hafa ein-
gaungu verið unnin á þeim tíma .írs, þegar verkmenn bezt máttu
vera frá heimilum sínum, það er:1'O segja við lok maímánaðar eúa
byrjun jtinímánaðar; en þar eo mörgum vegum er svo háttað, eink-
anlega þeim, sem liggja yfir há fjöll, ab öll vegagjörð á þeim tíma
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rírs el' bönnuð, af þVÍ snjór er þar ekld enn þá upp tekinn, eður þar
er mikill aur og bleyta Í jör'ð, þá verða annaðhvort alls ekki nein-
ar endurbætur gjörðar við vegi þessa, eða þao verður ekki gjört svo,
ao eins mikið gagn verði að, eins og það væri, ef leingra væri áliC-
ið, en bændur eiga óhægra moo.

Vio þetta bætist loksins, a\'l Wg þau, sem nú gilda, ekki inni-
halda slíkar fastar reglur, að nein tryggíng se fyrir því, að þeir
vinnukraptar, sem til eru, verði notaðlr með þeim hætti, sem bezt á
við, og eptir fast ákveðnum almennum reglum. Íþví skyni ao bæta
úr hinum ofannefndu annmörkum var þegar :1rio 1839 af hinum þá
veranda stiptamtmanni Bardenfleth fyrir embættismannafund þann,
er þol var haldinn í Reykjavík, lög~ uppástringa til nýrrar vogatil-
skipunar fyrir Ísland, sem einkum miðabí til þess, a~ auka og bæta
ríkvarðanlr þær, sem hin eldri löggjöf harM inni að halda um þetta
efni, og ao nema þao úr, sem var til fyrlrstöbu fyrir framgangi vega-
bótanna. þessi uppástringa var þVÍ næst tekin til umræðu lÍ fund-
inum, sem fól þriggja manna nefnd ;í hendur nákvæmar a\'l íhuga
uppástúnguna, en síðan skyldi hana ítarlega ræða af embættismanna-
fundinum, þegar hann kæmi næst saman. A hinni næstu samkomu,
sem haldin var ária 1841, var lagt fram nýtt. frumvarp, er forstjóri
nefndarinnar, amtmaður Thérarensen sál., hatOi samið ; en þar eð
töluverbur ágreiníngur varf ;í milli fundarmanna um ýms aðalatrlði
í frumvarpi þessu, og ekki var tími til lí þessum fundi að ræða
rnalið svo ítarlega, ao því yrði r:íoi~ haganlega til lykta, þá var það
samþykkt, ao fela knnfercnzr.íði 'I'horsteinson, sem þá var nmtmab-
nr í vesturamtinu, á hendur, enn þ;í ítarlegar a0 starfa ao máli
þessu ásamt með amtmanní 'I'hörarensen, og síðan ao semja hina
þrlðju breyttu upp.ístúngu, er leggja skyldi fyrir fundinn, ef hann
kæmi optar saman, en að ö()rum kosti fyrir hm nýja alþíng, þegar
þa~ tæki til starfa.

Sökum ýmsra atvika, er til báru, einkum dauða amtmanns
Thórarensens, varð ekkert úr ítarlcgri undirbúníngi þessa máls, og
málefnið um breytíngar lÍ lagaboðum þeim, er gilda um hinar ís-
lenzku vegabætur, hefir síðan öldungis verið látio liggja fyrir, þ.ing-
ao til þVÍ nú aptur var hreift af alþíngi því, er haldið var ár-

io 1855.
Samkoma þessi hefir nefnilega Í því tilefni, a~ fyrir hana

komu tvær bænarskrár sama innihalds og í öldúngis sömu stefnu,
samþykkt bænarskrá til konúngs um það, að frumvarp til laga
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um vegabætur ;Í Íslandi yrOi samið og lagt fyrir alþíngi þat, CI'

næst komi saman, og skyldi vera byggt á þessuni ntribum :
a, Ao skylduvinna bænda til vegabóta yfir höfuo ab tala ::ie

tekin úr lögum.
b, Ao öllum kostnaði til endurbóta þjóovegallna í hverju amti

se jafnað niður af amtmanni eðu alllt~r;íbi;Í alla .untsbria undan-

þágnlaust, sem eiga löglega með sig sjálfir.
e, Ao endurbót allra þeirra héraðavega, sem ekki eru alfara-

vegir eða þjéðvegír, hvernig hana skuli vinna, og hvort heldur fyrir
daglaun eða skylduvinnu, kostnaði til hennar niðurjafna, :íkyeOi þær
hreppstjórnir og sýslustjórnlr, sem nú eru eða skipuðar verba að

lögum.
d, Ao yfirvaldið ákveði, hverjir veglr se þjððvegir og hverjir

ekki, og eins, hver vegabót se nauðsynleg. hvort heldur er þjóðvegur
eður eigi.

En er þetta Jagafrumvarp var samið, þ,i virtist ekki, ao allar
þessar upp.ístúngur yrði teknar til greina. þar sem alþíngi þannig
undir littera a hefir sttingið upp á, ao öll skyldu vinna væri af teldu, þá
þótti þao ísjrírvert ao gánga ao því. Komingsfulltrúi hefir líka látiO

þao álit í ljósi, ao þao væri of lángt farið, nú allt í einu að breyta allri
skylduvinnu á Íslandi í penfngarltl.ít, því það mundi verða ókljúf-
anda fyrir landsbúa, jafnframt hinum ÖOrtUIl útgjöldum þeirra, er
fara vaxandi á ári hverju, að greíða þau peningagjöld af hendi, el'
leiddi af slíkri tilhögun, og nlþíngi virðist jafnvel sjálfu ao hafa þritt
þetta uppasningatriði ísjarvert, því IÍr þeirri reglu, sem þar CI'

sett eins og almenn, el' töluvert dregið með hinni eptirfylgjandi upp-
ástúngu, ltra e, er eptir henni hrepps- eða sýslusrjórnir ætti að ,íkyeoa,
að hve miklu leyti verkin vi'o aukavegina skuli láta gjöra mdt dag-
launum eða sem skylduverk. pað er nú líka, einkum hvað hin stærri
vegarstörf snertir, að skylduvinunn hefir reynzt ónóg og óhagkvæm;
en aptur munu hin minni yegayerk geta ol''Cio unnin til hlítar með
skylduverkum bænda, þegar tilhlýðilegt eptirlit er ,í þeim haft, eink-
anlega þegar hel' að auki skylduverkum yrði skipt jafnar niður, en
hín gað til hefir verið gjört. Af þessum :ídtællum hefn þa'O þótt
réttast, all stínga upp iÍ, að regla SIÍ, sem alþíngi hefir sett undir
a, se að eins látin gilda þjó tl veg i n a, og se það- því eillúngb
viðgjörð þeirra og viðhald, sem leigðir menn fortakslaust vinni ab,
en aptur ;Í móti hefir það, hya'O a IIk a veg i n a snertir, þótt réttast,
«ll' ,íkv ar(')tl það sem II Im e 1111 a reglu, að vegaverk framvegis
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se )eyst af hendi með skylduvinnu, en ab út af þessu megi bregða,
þegar hreppsbændur eða meiri hluti þeirra eru því meðruæltir, að
leigðír menn vinni verkið, og skyldi skera úr því máli á hreppskila-
þíngum <Í hausti. Af uppasningunum og umræðunum UIlI þetta mál
á embættismannafundinum árin 1839 og 1841 nuí líka sjá, að það
fól' svo fjarri, ab lllenn þyrðl ab stínga upp á aftekníng allrar skyldu-
vinnu, ab það þótti ekki einu sinni fært ab stínga upp á, ab af má
hana víð ymgjiirb þjóðveganna yfir höfuð, heldur einúngís með tilliti

til slíkra þjóðvega, sem ókljúfanda væri ab gjöra við eða vibhnldn
með skylduvinnu vegna serlegra kringumstæðna.

Ab því leyti sem alþíngi þar næst hefir stúngib upp á, ab kostn-
aðinum til vegabótanna se af amtmanninum eða amtsráðinu jafnað
niður á a IIa am t s búa, sem eiga löglega með sig sj ,ílfi1', þ,i virtist
einnig ísjárvert, ab taka þetta upptistringuutrlðl til greina.

þess ber í því tilliti a'O geta, að það verður ekki ætlað, að sú
hafi verið meiníng alþingis, að hver maður, sem er fyrir utan vinnu-
hjriastett, skyldi greiða jafnmikið tillag, því af því mundi spretta slíkur
ójöfnuðnr í byrði þeirri, er leiðir af vegabötunum, er meiri væri held-
ur en sá, sem nú er. þar á mót hefir þíngið, og til þess benda
ýmisleg orð í umræðulll þíngsins, án alls efa ætlazt til, að tillögun-
um yrði jafnað niður ;i hlutaðeigendur eptir efnum og ástæðum, en
þegar út frá þessu er gelngið, þá lllundi það vera ógjörníngur að láta
amtrnann (amtsr.ið getur, nú sem stendur, ekki komið til tals) gjöra
slíka niðurjöfnun, þar eb ekki verður gjört r;Í~ fyrir, a~ hann þekki
svo grannt til hvera innbúa í amtinu. Ætti hann á hinn bóginn ar,
fá frá hlutaðeigandi sýslumönnum og hreppstjórum allar upplýsíngar
út í hörgul, sem mer, þyrfti til þess að dæma um efnahagi hvers
einstaks manns, þá mundi af þessu leiða bæði frábæra erfíbleiku og
malaleingfngar, og líka mætti þat ætla, að hreppsrjórunum ser í lagi
mundi verða gjarnt til ar, hlífa sínum hreppsbændum svo mikið, sem
unnt væri, Mundi því að öllum líkindum óumflýjanleg nauðsyn til
bera, ab minnsta kosti meðan amtsráb eða sýsluníð ekki eru stofn-
uð á Íslandi, að láta gjöra niðurjöfnunina á þann hátt, a\) arntrnað-
ur einúngis akvarðaðl, hversu mikið greiða skyldi í hverri sýslu til
vegagjörðanna, og að sýslumaðurlnn síðan jafnaði tillögum sýslunn-
ar niður á einstaka hreppa, og hreppstjérarnir loksins jöfnuðu þeim
niður á hina einstöku hreppsbúa eptir efnum og ástæðum, og ynnist
þá "ir, þar" að þeir, sem þættlst hafa orðið fyrir halla vib niður-
jöfnunina, gæti~kYartab til sýslumanns og amtmanns, sem þeir annars
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ekki gæti, en a\') öbru leyti liggur það í augum uppi, a\') öll þessi ac-
ferð er næsta erfið og flókin.

Hvað þar næst sjálfa nlðurjöfnunaraöferðlna snertir, þá mun,
þegar eingin önnur regla er sett, en sú, a() tilliigin skuli .ikveða ept-
ir efnum og ástæðum, og nicurjöfnunin þannig skal vera gjiirð ein-
língL, eptir álitum, þetta gefa tilefni til þess, að menn færi eptir
hugþótta sínum, og mundi af ÞYÍ leiða Ó:ínægju. þessi niðurjöfn-
unaraðferð má heita óþekkt ;Í Íslandi, því að vísu er það eptir reglu-
gjörð 8. jan. 1834, 10. ug 11. gr., gefið hlutaðeiganda hreppstjóra
í vald, að jafna aukasveitartíllögunum niður ,í hreppsbúa, en þal'! er
um leið fyrlrsktpað, að hann við niðurjöfnunlna eigi a\') hafa hliðsjón
af upphæð fátækra tíundar fyrir hvern, sem leggur til sveitar, en
samt svo, að það ttllag, sem hann eptir tíundarupphæð ætti að greiða,
verði lækkað eða hækkað eptir kjörum þeirra a\') öbru leyti, og er
þar þannig tiltekinn fastur stofn fyrir nlðurjöfnunlna, er öldringls vant-
abl eptir upp.istúngu alþíngis, og ber einnig þess al'! geta, al'! sveitar-
útsvör eru eimíngis lÍ lögl'! til hags fyrir þann hrepp, sem í hlut .i,
en niðurjöfnunln ,i tillögunum til vegubútanna snertir útgjöld, som
koma öllu amtinu við,

Til þess að sneiða hjá hinum ofannefndu erfiðleikum, og líka
til þess að f,í niönrjöfnunaruðf'erð, er fyrirbyggi allt sj.ilfræbi, þ.i
virðíst ekki annað verða til bragðs teklð, en a() l:ítt greiðn hin ofau-
nefndu útgjöld IÍr jafnaðarsjdöum amtanna. þetta er samhljóða hinni
upprunalegu upptístúngu Bardcníleths stíptamtmunns, og þal'! er einnig

samkvæmt rettul1I gl'lllHhallalTeglulll, ilO þau gjöld, sem vario el'
til ab bæta hina almennu vegaskipull nmtsins, se greidd ;i sama
hátt og annar kostnaður, sem þarf til almennra nauðsynja amstslns.
Líkt stóð ~i að WIlIU leyti, þar sem með opnu hrúfl 10. febr. 1847
vorn af teknir skylduflutningar fyrir emb.vttismcnn, en :ík\'eNo, a'O kostn-
abinn skyldi greiða úr jafnaðarsjóðum amtanna. I)essa áhöl'0u1l sam-
þykkti alþfngi án nokkurra metrnæla.

Sú eina mdtb.ira. sem mel'! nokkrum sanni verbur höfo .i móti
hinni ofannefndu borgunaraðíerð, er sú, ab };llIsafe() geti ekki bor-
i\') þessar álögur, og mætti því spyrja, hvort fasteignir ætti ekki
líka al'! taka þátt í greiðslu ;Í'Ournerndra gjalda; en síðan a'ð það er
ákveðið með opnu brefi af 18. [iilf 1848, að Yl af alþínglskostnað-
inum skuli falla á fasteignir, er naumast astæða til, sem stendur,
frekar ab þýngja á þeim, og það því síður, sem það kynni að sýn-
ast ekki sem sanngjarnast, a\') þær framvegis standi straum af mest-

16



um hlut alþfngískosmaðaríns, sem er tiiluverbur, síðan ao kosningar-

rðuur og kjörgeingi til »lþíngis nú ekki leingur er bundið vio jarðeign.
A'ð þVÍ leyti loksins sem til er ætlazt í uppástringu alþíngts, þeirri

er her ræðir um, ao taka af undanþágu þá frii skylduvinnu, sem
embættismenn á Í3landi híngao til hafa notið, þá ber þess að geta,
a'l, þar eð embættismenn og ekkjur þeirra nú, samkvæmt opnu bréfi
8. jriní 1851, gjalda tillög af hinum tíundbæru fj.írmunum sínum til
jafnaðursjóðs amtsíns til jafns við bændur, þ,i verða þeir einnig að
taka þMt Í vegabétnkostnaðinum, þegar hann er goldinn úr nefnd-
um sjóð. þar á mót munu ab vísu kaupstabarbúar komast betur
af, þó þeir sleppi ekki öldungis, þegar kostnaðurlnn er tekinn af
jafnaðarsjóðum amtanna, þar þeir gjalda jafnaðarlega litla tíund, en
hins vegar eru þeir svo fáir, ao aldrei getur munað mikið UIll tillög
þeirra, hvernig sem ástatt er.

Her skal enn bætt vio þeirri almennu athugasemd, ao hinar
einstöku ákvarðanir, sem settar eru Í þessu lagafrumvarpi, eru byggð-
ar á frumvarpi því eptir amtmann 'I'hérarensen, er vel' höfum .iður
iímlnnzt ; þótti þVÍ meiri ástæ'Oa til þess, sem sjá má af umræðun-
um um þetta mál á embættismannafundinum arið 1841, sem stjórn-
arraðið hefir fyrir ser, <10 í því tilliti hefir ekki verið neinn ser-
legur ágreiníngur milli fundarmanna. Víðvíkjandi hinum einstöku
greinum í frumvarpinu skal þVÍ næst gjöra eptirfylgjandi athuga-

semdir.

Vio 1. - 3. gr.

Hvað skiptíngu veganna í þjóðvegi og aukavegi snertir, má
skýrskota til þess, sem geti~ er her að framan, og einnig til uppá-
stúngu alþíngis um það. þao er sömuleiðis samkvæmt upp.istúngu
alþíngis akveðíð, all amtmaður eptir uppastúngum fr:i hlutaðelganda

sýslumanni skuli ákvarða, hverjir vegir skuli vera þjóovegir og hverjir
ekki, og þegar þetta er ákvarðuð, þ.i skal eptir reglum þeim, sem
um það eru settar í írumvarpl því, er lagt var fyrir embættbmanna-
fundinn, einkum hafa tillit til þess, hvort innbúar eins ella fleiri
héraða cptast nær fara veginn, þegar þeir ætla í kaupstað, fiskiver
eður annan stað, þar sem menn all öllum jafnaði koma saman; hvort
hann jafnaðarlega er notaour milli tveggja sýslna, enda þó ekki se
miklar samgaungur þeirra á milli, og enn fremur, livort hann er
stöðugur póstferðavegur.
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Vio 4. gr.

Hinar nákvæmari reglur fyrir ,il>gjörð þjóðvega, viðhaldi þeirra,
o. s. frv., eru ákveðnar í 4.-15. gr. þar eo þessir vegir yfir höfuð verða
að vera undir opinberri umsjón og stjórn, er í 4. gr. gjörð akvörbun
um, ao sýslumaður á ári hverju sendi nákvæma upp<Í~tlíngu um þau
verk, sem gjöra þarf víð þjéðvegi þá, er liggja um sýsluna, og að
henni skuli fylgja ágizlmnarreilmíngnr um kostnað þann, er hann
hyggur að til þess muni gringa, og að amtmaður eptir því skuli á-
kveða, ao hve miklu leyti verkið skuli framkvæma,

Vio 5. gr.

Í þessari grein er sett sú almenna regla, að öll verk vio þjóo-
vegi skuli framkvæma á þann hátt, annaðhvort að einhver se feing-
inn til ab takast 1í hendur að bíta gjöra verkið fyrir kaup, ellegar
þá, að menn se leigOir til vinnunnar. hlO má þar ao auki, eins
og alþíng líka bendil' til, álíta það rettast, að það se reynt, að
setja verkio til uppboðs, þar sem því verður við komið; en þar eð
þao varla ætío mun heppnast, allrasízt fyrst Í stað, ao fá verkin
víð þjóðvegina gjörð fyrir sanngjarnt kaup við uppboð, þ,í hefir
virzt nauðsynlegt að gjöra þá akvörbun, ali yfirvöldin, þegar svo
stendur á, geti látili vinna verkið eptir samníngi, og þá helzt þannig,
að viss borgun se ákveðin fyrir vissan vegarkafla, en ali öðrum kosti
fyrir tiltekin daglaun, og þegar hið síðastnefnda vill til, skal sýslu-
maður, eins og sj:ílf:iagt er, taka áreiðanlega umsjúnarmenn til þess
ali líta eptir, ali verkinu verði tílhlýðílega flýtt, og ali það verði éað-
finnarilega af hendi leyst.

vn 6. gr.

þó ao þao að öllum líkindum sjaldan beri að, ao það se nauð-
synlegt, ao breyta stefnu þeirra þjóhega, sem eru, hefir það þó þótt
réttast, að gjöra ákvörðun UIIl, hverníg fara skuli að, þegar svo ber
undir, eins og líka þegar leggja á nýjan þjöbveg.

vn 7. og 8. gr.

Reglur þær, sem settar eru í þessum greinum, um skyldu jarð-
eiganda til ali láta af hendi bæði land til veganna og tilfaung þau,
sem nauðsyn eru til ao gjöra. við þá, og sem fáanleg eru á léðinni,
má yfir höfuð álíta samkværnar reglum þeim, sem híngað til hefir

verið fylgt á Íslandi í þessu efni, og eru þær í aðalefninu teknar
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eptir frumvarpi því, sem lagt var fyrir embættismannafundinn. Sam-
kvæmt þessu getur jarðeigandanum að öllum jafnabi ekki veitzt uppbót
af opinberum sjóM fyrir a~ leggja til ló~ þá, er nauðsynleg er til
að leggja veg eða bæta veg, ellegar fyrir tilfaung þau, er gánga til
þess, bæði af því, a~ það, sem hann þannig lætur eptir, jafnaðarlega
er lítils vírðl, og af því, hann fær nægilega uppbót í sjálfr! vegargjörð-
inni, því hann nýtur sjálfur mests g(í~s af hinni greiðari samgaungu,
og hann kemst hj,í þeim skemmdum á landi sínu, sem því er hætt
vi~, vegna yfirreiða á ýmsum stöðum, þegar vegunum er ekki hald-
i~ í ti!hlý'Oilegu standi; þar li móti hefir sdmulciðís samkvæmt of-
anncfndu frumvarpl, sem lagt var fyrir embættismannafundlnn um
,íri~, virzt .ístæða ti! að gjöra þ.í undantekningu, að eigandi, er veg-
ur er Iagbur yfir elngjar hans, f'ríi sanngjarna, af évilhöllum mönnum
ákveðnu, upphét fyrir þa'O af jaf'na'Oarsjóll arntsins, ef hann krefst

þess, en þlí einúngis með því eindregnu skllyrði, ac sannall verði,
all ekki hafi á~ur verið umfero yfir eingjarnar af ferðafólki.

vn 9. gr.

Eptir Jónsbók áttu vegirnir jafnallarlega all vera 5 álnir á breidd,
eptir konringsbréfi 29. apríIm. 1776, 1. gr., þar á móti 6 álnir,

og eptir frumvarpi því, er samið var af amtmanni Thórarensen,
skyldi vegarbreidd aldrei vera minni en 5 álnir, en þó voru nokkrir
meðlírnlr af embættismannasamkomunni á þeirri meiníngu, að veg-
urinn ætti a~ vera 6 álnir <i breidd.

En nú hefir þritt rettast, einnig í þessari grein, að gjöra mun
<i þjóðvegum og auka vegum, og ákveða, all hinir fyrnefndu ætíð,
þar sem landslagi er SYO varið, að því verði víð komið, se að
minnsta kosti 6 danskar álnir ,1breidd, og auka vegirnir jafnabarlega
5 álna breiðir, sbr. 19. gr. frumvarpsins.

Vi~ 10.-14. gr.

þar sem í þessum greinum eru gjörðar nákvæmar ákvarðanir
um, hvernig gjöra eigi vill þjóðvegina, um það að hlaða skuli yör~-
ur og byggja sæluhús, o. s. frv., þá er það samkvæmt frumvarpi
því, sem lagt var fyrir embættismannafundinn ; einúngis var í því
eingin ákvörðun, er svarabí til 13. gr. um brúagjörð yfir litlar ár og
læki; en svo hefir virzt, að það bæri að taka inn í frumvarpið þær
ákvarðanir, sem um þetta finnast í konringsbréfl 29. apríl 1776, 5.
gr., svo a'ó alþíngi gæfist kostur á, a'ó segja álit sitt um, l\~ hve
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miklu leyti ákvarðanir þessar, sem standa í nánu sambandi við
vegaskipan yfir höfuð, og þess vegna eiga heima í almennri vegattl-
skipun, eigi enn þú við. A~ öðru leyti er það sjalfsagt, ao það
verour a'ð gefa þeim, sem tekízt hefir :i hendur ao Líta gjöra vinn-
una, eoa umsj.inannönnum þeim, sem eiga ao líta eptir verkum, það
í vald, ao hafa þá aNero víb sjrilfa vinnuna, svo sem grjótspreing-
íngar mco púðri og þess konar, sem bezt á vit'l, eptir því sem hag-
ar til ií hverjum einerökum stað,

Við 15. gr.

Samkvæmt hillum almennu athugasemdum, sem til eru færðar
her a'O ofan, er í þessari gr. gjöro ákvörðun um, all Í1tgjöldin til við-
gjörbar þjóovega, vill halds þeirra, iu. fl., skuli greiða úr jafnaðarsjóð-
um nmtanna. Til þess að koma í veg fyrir, ao ofmjög verði þýngt
:í lausafé með þessum gjaldm<Ít.;l, hefir í frumvarpið verið tekin
upp .íkvörðun um, ac lítgjiildin til þeirra verka, er ,i :iri hverju skal
gjöra vi\') þj6\')veginil, megi ekki verða meiri en svo, ao þau HrH
greidd með 2 sk. niðurjöfnun ;í hvert Iausafjrirhundrnb, eins og það
líka hefir virzt sanngjarnt, all þar sem það, eptir því sem á stend-
ur, ao öðru leyti er ráðlegt, a'O þá verði lagt á þá sýslu, sem
gjörMr eru í nýir vegir, eða vegabætur, sem óvenjulega mikið kveð-
ur að, aukatillag allt að 1 sk. af hverju lausafjarhundraðl, en samt

þannig, a~ tillögin samtals aldrei giíngi fram yfir þá upphæð, sem
einn sinni er ákveðin.

Ao öðru leyti hefir, hvað grei'ilslllmátann áhrærir, þótt rétt að
ákveða, að borgnn fyrir verk það, sem einhver tekst á hendur að
láta gjöra, skuli a~ öllum jafnabi greiða þ:í fyrst, þegar það er sann-
að með löglegri skobunargjorð, sem sýslumaður sendir amtmanni, að
allt verkio se óaOfinnanlega af hendi leyst, en samt megi bregða út af
þessu, þegar sá, sem verkio lætur gjöra, krefst þess, og verkio er
yflrgrlpsmíklð, því þegar svo lÍ stendur, er það sanngjarnt, ao nokk-
ur partur af hinu áskiIda kaupi se borgaour smátt og smátt, eptir
því sem verkinu miðar áfram. Hins vegar er það sjálfsagt, að þegar
verkio er unnið fyrir viss daglaun, verour að ákveða nákvæmar út-
greiðslurímann, um leið og daglaunamenn eru raðnír.

Vio 16. gr.

Gr. 16. - 26. innihalda reglurnar um viðgjörð og viðhald auka-
vega þeirra, sem nauðsynlegir eru til opinberra þarfa. í hinni fyr-
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nefndu af greinum þessum er það ákvarðað, samkvæmt því sem á'ður

er nm getið, að það framvegis skuli vera skylda innbúanna í hverj-
um hrepp, uo gjöra við og víðhalda hinum almennu aukavegum, sem
liggja um hreppinn, og að vinna SIÍ, sem nauðsynleg er í teoum til-
gángi, se skylduvinnu, nema hreppsbændur eða mein hluti þeirra
kjösl heldur, að einhver takist á hendur að láta gjöra verkið, eða
menn se Ieigðir til þess.

Í sambandi við þessa reglu hefir þao virzt nauðsynlegt, ao setja
slíkar .ikvarðanlr, ao skylduverkum gæti orbíð jafnar skipt niður,
en híngao til hefir verið. Eptir þVÍ 'sem alþíngi hefir skýrt frá,
þá eru, mí sem stendur, slíkar ójöfnur 1Í vegagjörðarbyrðinni á Íslandi,
ao bóndi s.i, er eingin vinnuhjú heldur, leggur [afnmlklð verk til og
s.i, sem heldur 10 eca ílelrl verkfæra vinnum enn. þessi aðferð,
sem ao iiorn leyti naumast er byggð 1Í nokkru lagaboði (sbr. þó
komingsbr. af 2ft. apríIm. 1776, 8. og 9. gr.), en hefir þó lítt stað
um leingri tíma, er, eins og alþíngi líka hefir bent á, svo ósanngjörn,
að ekki ætti ao Líta hana haldast við. Eptir því sem ástatt er á
Íslandi, mun það þar ;Í móti í þessu tilliti vera réttast, a'ð fylgja
þeirri reglu, sem sett er í frumvarpi því, er lagt var fyrir samkomu
cmbættismannanna, en eptir henni á ao jafna vinnunni niður eptir
tölu allra verkfærra karlmanna í hreppnum frá 18. til 60. árs,
og þar eo alþíngi skýlaust hefir látio í ljósi, að ein gin undantekníng
mætti verða frá hluttekníng í vegaskyldunni til vegavinnu, sem ekki
heldur verður neitt á móti haft, þegar ákvarðanlr þær, sem settar
eru í 20. gr. um, að senda megi annan mann í sinn stað, eða grelða
fjárgjald, í stað þess a'ð láta af hendi skylduvinnu, verða sam-
þykktar, þá hefir svo Iitizt, a'ð reglan yrði bezt orðuð þannig, að
skyldan til að láta ofannefnd vegaverk í te, liggi á öllum verkfær-
um karlmönnum í hreppnum frá 18 til 60 ára aldurs, hvort sem
þeir eru af bændastétt eða eigi, og yrði þá með því móti ekki ein-
úngis embættismenn, stúdentar, skrifarar, o. s. frv., undirgefnir ofan-
nefndri skyldu, heldur einnig kaupstaðabúar.

Ef notuð yrbí ofannefnd breytíng á aðalreglunni um það, að
vegaverk víð aukavegina eigi að láta af hendi sem skylduvinnu, og
þau því eptir ályktun hreppsbænda verða unnin af einhverjum, sem
tekst það á hendur, eða af leigðnm mönnum, þá er það sjálfsagt,
að hreppsbændur eiga einnig að ákveða, á hvern hátt verkið skuli
vinna, hvort heldur með því að setja það til uppboðs, eða gjöra
samníng um það án uppboðs (sbr. 5. gr. hef ao framan). þao er þar
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ao auki álitið réttast, að útgjöldunum, sem gánga til þess, se jafn-
ao niður eptir hinni sömu reglu, þ. e. a. sk. :í hina sömu menn,
sem eiga að láta áðurnefnd,l skylduvinnu í te, og á þ:i húsbóndinn
no öbru leyti, þegar svo ber að, að borga fyrir börn þau og vinnu-
fólk: sem ern heimilisföst hjá honum.

Við 17. gr.

Eins og það er :íhe'6ið í 4. gr., no nmtmaðurinn eptir uppá-
stringu frá sýslumanninum .ikveöl, hver verk skuli gjöra á árl hverju
við þjdðvegina, þannig er það í þessari grein, hvað nukavegi þ,\
snertir, sem eiga að vera undirgefnir opinberri umsjón og stjórn,
falib sýslumönnum ;Í hendur, að gjöra viðlíka ákvörðun eptir upp:í-

stúngu hreppstjórnnna, en hreppstjórar eiga að gjöra þ;í r.iðsrafan,
sem þarf, til þess ao framkvæma verkið, samkvæmt reglum þeim, sem
nákvæmar ern fyrirskipaðar í frumvarpinu.

Við 18. gr.

þar eð þao eptir aoalreglulllli í 16. gr. er skylda serhvers hrepps
fyrir sig, al'! gjöra við og við halda aukavegum þeim, er liggja um
hreppinn, þá verða líka hin serstaklegu útgjöld, er standa kynni af
aukavegunum, eins og til bniasmíðis, eða til al'! útvega verktól þau,
sem ekki verður krafizt a'ð hið vinnuskylda fólk hafi með ser, að
greiðast á sama hátt, og kostnaðurinn til sjálfrar vegavínnunnar, og
því hefir verið sett sú ákvörðun í þessa grein, að slíkum útgjöldum
eigi að jafna niður ;i þá, sem eptir 16. gr. eiga al'! hita skyldmerk
af hendi, svo framarlega sem vegasjóður sá, sem nefndur er í 20.
gr., getur ekki staðið straum af þeim.

Við 19. gr.

Hvað tilbúníng og vil'!gjiirð aukavega og skyldu eigandans á-
hrærir, til þess að leggja til lóð þ,i og tilfaung, sem nauðsynleg eru
til þess, þá hefir verið haldið, að reglum þeim, sem her að framan
eru settar um þjóðvegi, mætti yfir höfuð að tala, fylgja, sjálfsagt með
þeim tilbreytíngum, sem nauðsynlegar kynni að vera vegna ásig-
komulags veganna 'og vegna þess, hvað ýmislega hagar til á hinum
einstöku stöðum, og er því ákvörðun um þetta sett í þessa grein;

að öðru leyti má, hvað breidd vega þessara snertir, skýrskota til at-
hugasemda þeirra, sem gjörðar eru við 9. gr. her að ofan.
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Vib 20. - 25. gr.
Í þessuni greinum eru nokkrar nákvæmari reglur um þab,

hvernig skylduvinnunn skuli af hendi leysa; eru þær í aðalefnlnu
teknar eptir hinu cptnefnda eldra frumvarpi, og þykir ekki þörf á,
a~ færa frekari ástæðu fyrir þeim. þó skal þess getið, hvað vega-
sjóð þann snertir, sem talað er um í 20. gr., að í hinu eldra frum-
varpi var stúngið upp á, að sektum þeim, sem ákveðnar eru fyrir
það, að menn koma ekki til vegavínnunnar eða forsóma hana, skyldi
skipta upp til helmínga milli jafnabarsjóða amtunna og hlutaðeigandi
hreppstjóra, en þar e~ þa~ virðist nm eðlilegast, að sektum þeim,
er greiða skal, þegar skylduvinnan er vanhirt, se varið til hagsmuna
fyrir ngi þií, er hlut í eiga, þá virðist réttast í þessum tilgangi, a~
stofna vegasjóð fyrir hvern hrepp, og láta gjalda til hans bæði te~ar
sektir, og einnig þær, er lúka skal fyrir skemmdir á aukavegum ;
sbr. niðurl. 29. gr.

Vi\) 26. gr.

Samkvæmt aðalreglu þeirri, sem sett er í 17. gr., er ákveMo í
gr. þessari, að þegar einhver hefir tekizt á hendur vegagjörð vlð
aukavegina, eða þegar leigðir menn eru hafðir til þess, skuli hrepp-
stjórarnir hafa mnsjén með, að verkio verði af hendi leyst sam-
kvæmt ákvörðunum þeim, sem hrepps bændur hafa samþykkt.

Vio 27.-30.

Í þessum greinum eru settar nokkrar almennar reglur víðvíkj-
andi umsjöninnl, bæðl með þjóðvegum og aukavegum, hegníngum
fyrir veguskemmdir og málssóknum í vegamálum, og skal með til-
liti til ákvarðana þessara, sem með nokkrum breytíngum eru teknar
eptir hinu eldra frumvarpi, bæta því einu víð, ao eins og sektir þær,
sem hika skal fyrir skemmdir á auka vegum, eptir því sem her ao
ofan við 20. gr. er um getið, eiga að falla í vegasjóð hreppsins,
þannig leiðir það af reglu þeirri, sem sett er í 15. gr. um það, að
kostnaðinn til nýrra þjóðvega og víðgjörðar þeirra eldri þjóðvega
skuli greiða úr jafnaðarsjóðum amtanna, að sektirnar fyrir skemmdir
á þessum vegulll verða að falla í þessa sjóM.

Vi~ 31. gr.

þar eð tilskipun þessi lí að koma í staðinn fyrir reglur þær,
sem híngað til hafa gilt um vegaskipun eptir Jónsbékar Iandsleigu-
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bálks 44. kap., og konúngsbréfl af 29. apríl 17i6, þá er í þessa
grein tekin beinlínis ákvörðun um þetta, og hefir einnig virzt rett-
ast af líkum astæðum og þeim, sem til eru færúar víð 13. gr. í
þessu frumvarpi, a'O bæta víð akvörbun um, a'ð reglur þær, sem fyr-
irskipaðar eru í Jónsbókar landsleigubálki 45. kap. og komingsbréfl
29. apríl 1776, § 6, um hinar almennu ferjur yfir stærri ár og vatns-
fiill, framvegis skuli vera í gildi, er alþíngi meb því gefst kostur lí,
a'ð láta í ljósi rílít sitt bæði um það, hvort ofannefndar ákvarðanir,
sem þegjandi var furið fram hja í frumvarpi því, sem áður hefir
verið um getið, og eins um hitt, a'O hve miklu leyti það se nóg,
eins og hel' er gjört, a'O skírskota til teha ákvarðana sem gildandi,
eða það, ef til vill, kynni virðast réttara, a'O taka innihaldið sjálft
inn í þessa tilskipun.

II.
Frumvarp

til

tilskipunar nm ráðstafanir til þess að útrýma og varna útbreiðslu
fj:írklá'bans, er geisar á Suðurlandi",

1. gr.

Tn þess ao út rýma og varna útbreiðslu þess hættulega og sóttnæma
klaðafaraldurs, er nú geisar á Su'burlandi, skal almennur fjárskur'bur
fram fara strax í haust í Arness-, Gullbríngu- og Kjósar-, samt Borg-
arfjarðarsýslum.

2. gr.

þar sem klá'basýki og niðurskurður hefir átt ser stað, skal
rjtífa öll fjárhús og láta tóptirnar standa opnar næstkomanda vetur,

') Sbr. bréf dómsmálastjórnarrá'bherrans til amtmannanna, dags. 30. d. aprílm.
í vor, prentað í þessa árs alþíngistí'bindum, bls. 34.
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en hreinsa vandlega viðu alla, annaðhvort í eldi, sjó eða söltu vatnl ;
einnig bræla veggina, samt brenna, hreinsa oba upp ræta sérhvað það,
Helli nokkur líkindi eru til ao efni til klríðasýkinnar geti dulizt í.

3. gr.

Til þess að annast um niðurskurð fjárins og rof húsanna, skal
amtmaður kjósa 2 eea 4 menn í hverri sýslu hlutaðeiganda sýslu-
yfirvaldi til r.íðaneytls og aðstoðar, en hver sýslunefnd skal út nefna
nokkra menn í hverjum hrepp, til þess að hafa enn nákvæmara tillit
með framkvæmd þess fyrlrskipaða, og skulu nefndarmenn láta skera
feo og rjúfa Inisín :í eigenda kostnað, ef þeir óhlýðnast, en borgun

fyrir þenna starfa takist lögtaki hj.í eigendum á þann hátt, sem fyrir
er mælt í opnu bréfi 2. ap.fl 1841.

4. gr.

Niðurskurður fjárlns byrji ao afloknum Ijallgaungum, og se hon-
um í serhverju byggðarlagi loklð fyrir næstu jólaföstu. Rjúfa skal
húsin jafnótt og fenu er löguð, og .1our en frost hindra.

5. gr.

þeir, sem af skeytíngarleysi verða fundnir ao því, ao flytja hið
sóttnæma kláðafaraldur inn í émeínguð héruð og byggðarlög, skulu,

auk skaðabóta, sæta fésektum frá 5 -30 rdl, r, m., og skal þau mál
sækja sem opinber lögreglumál. Sömu fjársektum skal það og varða,
ef nokkur sýnir óhlýðni eður mótþróa gegn því, sem skipað er í
þessari tilskipun, til a'O útrýma og varna útbreiðslu kláðafaraldursíns.

Skyldi nokkur af ásetníngi eða illvilja flytja klaðafaraldrtb inn í
ósýktar sveitir, varðar þao Irelsístjöní eptir malavöxtum fr;L 2 - 5 ára.

6. gr.

Serhver fj;íreigandi maður í þeim sýslum og byggðarlögum, hvar
almennur niðurskurður fjárins, "egna fjársýkinnar, ekki hefir átt ser
stað, skal skyldur, eptir tiltölu til fjáreignar sinnar að selja svo mik-
i'O af ám með lömbum að vorlagi, að hver búandi í þeim sýslum,
er klaðafaraldrlð hefir geingið yfir, geti felngíð helmíng þeirrar ær-
tölu, sem hann næst undanganganda ár (1856) hefir talið fram til
Iandbúskapartöflunnar, og skulu yfirvöld annast um útbýtíngu fjárlna
eptir þessu hlutfalli.
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7. gr.
Ærnar skulu látnar af hendi Í fullgildu standi, og borgist eptir

verðlagsskrá þeirri, er ræður frá miðju maímánaðar 1858 til jafn-

leingdar 1859 í þeim sýslum, hvaðan ærnar eru.

8. gr.

Amtmenn ákveða eptir landbúskapartöflunni úr hverju amti,

hvað margt fe hverri sýslu ber ab selja, en sýslumaður Í hverri
sýslu, hvað margt kemur á hvern hrepp, og hreppstjóri í hverjum
hrepp, hvað hverjum fjáreiganda ber skylda til a'b selja. Skal það
með mlðsvetrarpéstum tilkynnt stiptamtmanni, hvað margt fe fáist
í hverju byggbarlagi fyrir sig, svo hann geti til tekið, hvert hver
sveit eigi a'b leita fjárkaupanna. Ef það virðíst óvinnanda, að reka

fe IÍr hinum fjarlægustu sýslum til Suðurlands, skulu þær nálægari
sýslur leggja því fleiri ær til, en se aptur það, sem þær láta í te
fram yfir relta tiltölu, endurgoldið frá þeim fjarlægari sýslum. Kostn-
aðurinn til þessa fjárflutníngs greiðist úr hlutabelganda amts jafn-
nðarsjéði.

9. gr.

Til fj1írkaupa komi Sunnlendíngar um jónsmessuleyti næsta ár,
og skal hreppstjóri Í hverjum hrepp með helztu mönnum hreppsins
"Vera þeim hjalplegur í því, að ná saman hinn lofaba fe.

10. gr.

Al) afloknum fjárskurði í þeim meínguðu sýslum skal stipt-

amtmaður og amtmenn hver fyrir sig með tilstyrk sýslumanna og
annara merkra manna alúðlega gángast fyrir því, að Hafna gjöfum
til hjálpar hinum nauðstöddu, er hlotið hafa tjón af kléðnfaraldrínu.

11. gr.

Í öllum þeim sýslum landsins, hvar almennur niðurskurður fjár-
ins vegna fjársýkinnar ekki hefir átt ser stað, skal hlutaðeigandí
amtmaður kjósa 5 manna nefnd næstkomanda vetur, og svo leingi
þurfa þykir, til þess að vaka yfir heilbrig'bisástandi fjárins, gó'bri
fj;irhir'bíngu og skynsamlegum ,ísetníngi. Skal amtmaður gefa hverri
nefnd erindisbrM, eptir því sem til hagar í hverri sýslu.
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12. gr.
Skyldi mót von hið sóttnæma kláðafaraldur dreifa ser til þeirra

sýslna, sem l1IÍ eru ómeingaðar, skal, strax sem verður vart víð þao
á einstökum bæjum, halda saman öllu fe í straungu varðhaldi, svo það
alls eingar samgatingur geti haft víð annað fe, og skera þao niður
án allrar undantekningar eptir yfirvalds tilhlutun, móti því að tjónio
verbi bætt sumpart með niðurjöfnun á amtsbúa, sumpart með gjöf-

, um.

Ástæðu/'
fyrir frumvarpi til tilskipunar um raðstafanír til þess að út rýma og
, varna útbreiðlsu fjárkláoans, er geisar áSuourlandi.

A næstliðnum vetri sendu stiptamtmnðurínn og amtmennirnir á Ís-
landi stjórninni skýrslur um klaða á fðnaði, sem víða hafbí orðið
vart víð bæði á Norður- og Vesturlandi í haust, er var, en sem eink-
um hafbí skabsamlega geisað í nokkrum hluta Suöurlands, nl. í Borg-
arfjarðar-, Gullbringu- og Kjósar-, samt í Árnessýslu. Í skýrslum þess-
um var þess getm, ao fjárklá'ði s;í, er vart hafM orðíb við á Vestur-
og Norðurlandi, ekki hefði verið skaðlegur eða illrar tegundar, og ao
hann þar hefði verið í rénun, En á Suðurlandi þar á mót hefði fj;ír-
klaðasýkl þessi, er virtist að vera bæði næm og Illrar tegundar,
ollað miklu tjóni, svo ao fjöldi fjár hefbl þar bæbi verið skorinn
vegna kláðasýkinnar og líka drepizt úr henni.

þar eo nú stjórnin var amtsyfirvöldunum her á landi samdóma
íþví, að hin bráðasta nauðsyn bæri til þess, ao sem rammastar skoro-
ur yrðí reistar yio þVÍ, að þessi hin næma kl.iðasýkí í ofannefndum
sýslum suðursmtsíns út breiddist til annara héraða landsins, hvar fe
enn þá var heilbrigt, þá bauð dómsmalastjörnarherrann amtsyfirvöld-
unum her á landi með bréfi 30 apr. þ. lÍ. að eiga fund með ser
íReykjavík, til þess ao taka öll þau atriði til nákvæmustu yfirveg-
unar, sem miða til þess, að lít rýma fjarklaðasýklnní úr landinu, og
hindra hennar frekari útbreiðslu,

Skyldi reynslan sanna það, að þær skorður, sem þegar eru reist-
ar við útbreiðslu fjárklá~ans, og þau meðul, sem brúkuð hafa verið
til að lækna hann, væri ón óg til þess að út rýma og gjöreyða sýk-
inni, bauð stjórnarherrann amtsyflrvöldunum í sameiníngu ao semja
frumvarp áhrærandi þær Itarlegrl rá<istafanir, sem nauðsynlegar virt-
ist, til ab upp ræta fjársýkina, í hverju tilliti amtsyflrvdldunum Sef í
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lagi var á hendur falið ao yfirvega, bæði II\0rt og hve gjörsamlegu
a~ niðurskurður á fenu í hinum sýktu héruðuni ætti að eiga Ser
stað, og hvernig greiða skuli kostnað þann, sem af öllum þessum
ráðstöfunum leíðir, Loksins hefir stjórnarherrann boðið, að hið of-

an umgetna frumvarp skyldi af konúngsfulltrúanum leggjast fyrir
það alþíng, er koma á saman í sumar, og al) frumvarpið, eptir ao
það er samþykkt af alþíngi, skyldi, ef brað nauðsyn ber til, eptir
uppástúngu alþíngis fá gildi sem braðabyrgðalög, þangað til n:í'ð
verður allrahæsta samþykki.

Eptir a~ stíptamtmaðurínn og amtrnennirnir á Í:3landi samkvæmt

framan umgetnu boði stjórnarinnar voru komnir sa Illan í Reykjavík,
hafa þeir átt með ser fleiri fundi, og hafa þeir á þeim ítarlega
yfirvegað og rætt ofan umgetíð málefni, og ser í lagi þau þar at lútandi
atriði, sem mest eru árfðandí, nl. um það, hve r n i g helzt mætti
reisa skorður víð frekari útbreíðslu fjársýkinnar, hve r n i g eyða
mætti henni og uppræta hana, samt hve r n i g hentugast mundi al)
greiða þann kostnað, sem af öllum þeim her al) lútandi rabstöfun-
um Ieíðír.

Hvat hið 1. atriði snertir, þá hafa allir amtmenn landsins verið
samdóma í því, að reisa allar þær skorður, sem mögulegt er víð að
koma, móti því, að hin mjög næma og hættulega fjárkl.íðasýkí nái
að út breiðast frá þeim héruðum, er hún hefir nað bólfestu í, til
hinna, hvar hennar hefir ekki enn þ,i orðlð vart; hvers vegna verðir
eru settir bæði á takmörkum þeim, er greina vestur- og norðuruni-
dæmin frá suðurumdæminu, og eins á takmörkunum milli Árness- og
Rángárvallasýslu, og í Sama skyni hefir streingilega verið boðið, al)
fjáreigendur í þeim sveitum, þar sem sýkin geisar, hvorki sleppi
sjúku fe sínu á afretti, eður inn í þær sveitir, sem enn þá eru ó-
sýktar.

Um hið annað atriði, hvernig upp ræta megi fjárklá'ðasýkina, hafa
amtsyfirvöld landsins þar lÍ móti ekki getað orðið að öllu leyti sam-
dóma. Stíptamtmaðurinn hefir nl. haldið, að khíðasýkínní mætti út

rýma með lækníngum, og met því að skera smámsaman hið sýkta
fe, þangað til sýkin er gjöreydd. Hinir amtmennírnír þar li mót

hafa verið þeirrar meiníngar, a'ð þó sjúkdómur þessi ekki se verra
eðlis en svo, að lækna megi hverja einstaka kind, er sýkist, ef góú-
ur læknir er til staðar, næg meðul ern fyrir hendi og nákvæm hirð-
íng víð höfð, muni þat þó, eptir því sem tilhagar her á landi, verða
öldúngis ókljúfanda og ómögulegt met lækníngum að út rýma og
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gjöreyða fjárklá'Oasýkinni öðruvísí en IlIc'O fullkomnum niðurskurði í
þeim sýktu héruðum, og með því bæði a'O rjúfa og hreinsa fjlirhús,
og eyða öllu því, er Ij.írkl.íðaefni getur dulizt í.

Stlptamtmaðurínn mun því sjálfur semja og láta leggja fyrir
alþíngi uppástúngur sínar í þessu tilliti og astæðurnar fyrir þeim.
Amtmennirnir fyrir norðan og vestan hafa, samkvæmt því sem á'Our
er ávikið, samið frumvarp til tilskipunar mn ráðstafanlr, til þess a'O
útrýma og varna ritbreíbslu hins næma fjárklá'Oa, er geingur á 8u'O-
urlandi, samt um það, hvernig þar megi koma upp aptur ó~júkum
fjáratofni; og skulu her nú nákvæmar tilgreindar ástæðurnar fyrir
hinum einstöku greinum te'Os frumvarps.

Vi'O 1. gr.

þar e'O reynslan þegar er búin a'O sýna, að Ijrirkbiðasýki sú,
sem mí geingur lÍ Suðurlandi, er mjög næm, og getur flutzt ekki
eímingls með þeim sauðkindum, sem sýkina hafa feingið, þó ekki
sjáist mikil brögð á því iitvortis, heldur og með ullu og skinni
af sýktu fe, samt með mönnum, er klá'Oafe hafa handleíkið, og ekki
hara síðan vandlega hreinsað sig, eins og klabaefnið getur líka dul-
izt í fjárhrieum þeim, sem sjúkt fe hefir verið hýst í, og færzt úr
þeim á ó::\júkt fe, ef þau eru ekki rofin og vandlega hreínsuö ; þar
e'O reynslan hefir enn fremur sýnt, a'O lækníngatilraunir þær, sem
híngað til hafa verið við hafðar, eru öldúngis ónógar til a'Ogjöreyða
kláðasykínni , sem aptur og aptur hefir brotizt út, þótt hún hafi
horfið um stund; samt þar e'O óttast má fyrir því, a'O SIÍ bö'Oun
fjárins í kléðalegí , sem nú er alstaöar boðin, ekki muni hrífa a'O
fullu, heldur bæði mistakast víta, og líka muni ölaugabar sauðkind-
ur her og hvar sleppa á fjöll og afrétti , hvar "i'ú nægilegt tilefni
gefst til, a'O kláðasýkin á ný út breiðist , svo hafa semjendúr frum-
varpsins eptir nákvæma yfirvegun ekki getað komizt til annarar
niðurstöðu en þeirrar, a'O ekkert annað óhult eða óbrigðult meðal
gefist til þess, a'O út rýma og gjöreyða klaðafaraldrinu í þeim sýktu
hðruðum , og til þess a'O koma þar upp aptur sem bráðast heil-
brigðum fjárstofni, en almennur niðurskurður fjárins lí næstkom-
anda hausti.

Vi'O 2. grein.

Áhör'Onn sú, sem þessi grein inniheldur, UIIl a'O fjárhú::\in Í

þeim sýktn héruðum skuli rjúfa og hreinsa, er grundvölluð á þeirri
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almennt viðurkenndu reynslu, ll(') kláðaefni getur leingi dulizt í þeim
fj,írhúsulll, hvar fe það, sem sjúkt er af næmri ldáðasýki, hefir verlð
hýst, og út breíðzt til heilbrigðs fjár, sem síðar meir er hýst í þeim,
hafi þau ei áður verið vandlega hreinsuð. þvílíkt húsarof og ná-
kvæmleg hreinsun húsanna var þess vegna stránglega boðið í tilsk.
12. maí 1772, þegar út rýrna átti fjárldá(')asýkinni her á landi á
slðast Ilðínní öld.

vrs 3. gr.

Ao svo miklu leyti það er Jyrirsklpað í þessari grein, að þeir
menn, sem hafa eiga tilsjón með níðurskurðinurn, skuli láta skera fe\)
og rjúfa fjárhúsin á kostnað þeirra eigenda, sem óhlýðnast, og að
borgun fyrir starfa þenna skuli takast lögtaki hj;i eigendunum, þá er
þessi ákvdrðun ekki einúngis samkvæm laganna grundvallarreglum í
líkum tilfellum, heldur er hún líka fyrirskipuð í frumvarpi því, er
stjórnin lagði fyrir rfklsdaginn í Danmörku næstlíðínn vetur um sjúk-
dóm hjá húsdýrunum (sjá frumvarpio § 7), samt í upp.tstúngunní frá
nefndinni í landsþínglnu í sama máli (§ 6); hvar af sjá má, að lög-
gjafarvaldið í Danmörku aðhyllist þá sömu skoðun, sem greinin fylgir.

Vi\) 4. gr.

Frestur sá, sem ákveðlnn er í þessari grein, er tiltekinu í því
skyni, að eigendurnir sem bezt geti hagnýtt ser hið slátraða fe.

Vi\) 5. gr.

Ákvaroanir þær um fðbætur og .hegníng þá, sem lögð er við
þau afbrot, er grein þessi Ulll getur, eru lagaðar eptir reglum þeim,
er hin danska löggjöf til tekur um líkar yfírtroðslur laganna, í hverju
tilliti þess má geta, að ef nokkur skyldi vera SYO lllviljaður, að hann
með ásettu ráði skyldi flytja kláðafaraldrið inn í ómelnguð héruð, þ,i
er þessi glæpur SYO stór og vlðurstyggtlegur, að sá, er gjörir sig
sekan í honum, ekki virðíst mega geta afplánað hann með fðsekt-
nm, heldur eiga að sæta þýngri hegníngu.

vrs 6. og 7. gr.

þa('), sem fyrirskipað er í þessum greinum, miðar til þess, að bú-
endur þeirra héraða, hvar niðurskurður fjárins hefir átt ser stað,
skuli strax næsta sumar þar eptir geta feíngíð nægan ærstofn, til þess
ao geta komíb fðnu upp aptur ; og er það þii sj ;iIfsagt, að þenna
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nýja fjárstofn gcta briendur þeirra héraða, hvar fj~írsýkin hefir geíngíð,

ekki felngið, fyr en því sjúka fe er þar gjöreytt, og allt fjárklá~a-
efni þar upp rætt, því annars mundi hinn nýi heilbrigði fjárstofn bruð-
um sýkjast, og klaðusýkln þannig verða langvinn og rótgróin í land-
inu, en skaði kaupenda margfaldur. A~ verð fjár þess, sem selja
skal úr heilbrigðu sveitunum, er bundið víð verðlagsskrana fyrir ár
það, sem í 7. greininni er til tekið, er gjört til þess, að fyrirbyggja
allan ágreiníng milli kaupenda og seljenda, eins og líka tillit hefir
verið haft til þess, að ærverðið í verðlagsskrénum alstaðar er tölu-
vert lægra en glÍngyer~ ánna manna á milli.

vm 8. og 9. gr.

Raðstafanir þær, sem í þessum greinum eru fyrirskipaðar, eru
gjörðar til þess, a~ SYO fastar reglur, sem mögulegt er, komist á um
það, hvernig fram fara skuli kaup og sala þess fjár, sem hin ómeing-
U~IU héruð eru skylduð til að láta af hendi, til þess að koma upp
aptur hellbrlgðurn fjárstofni í þeim sveitum, er beoio hafa tjón af
fjársýkinni og niðurskurði fjárins.

vn 10. gr.

þó það se nokkuð hörð höo, sem í frumvarpinu (§ 6) er lög~
á fjlÍreigendur í þeim héruðum, sem frí verða vio fjárkláoapestina,
þar sem þeir eru skyldaðir til að selja töluverðan hluta af J]árpen-
íngl sínum fyrir víst tiltekið og það heldur lágt vero, tíl þess að
koma upp aptur heilbrigðu fe í þeim sveitum, hvar níburskurð-
ur hefir átt ser stað, hver kvöo einúngis getur rettIætzt víð þá
nauðsyn, er til þess ber, ao þeim eyúileggjandi afleiðíngum íjarpest-
arinnar verði af lett Í þeim Ij.írlausu héruðum, má þó gánga að því
vísu, a'O hin uppabobna fjársala ekki muni geta orðið einhlít í þessu
tilliti, þar margir þeirra, er misst hafa fjár síns, munu reynast svo
fátækir, a'ð þeir ekki geta keypt ser víðunanlegan fj.irstofn aptur.
þa'O er þyí fytírsklpað Í þessari grein, að stíptamtmucur og amtmenn,
með tilstyrk sýslumanna og annara merkra manna, skuli g<Íngast fyrir
þVÍ, ab safna gjöfum til hjálpar hinum nauðstöddu, er hlotið hafa tjón
af klaðafaraldrlnu. þab þykir mega gánga ab því \ ísu, að allir land-
ar vorir í þeim hðruðum, sem fj,irldúoafaraldrið ekki hefir náð til,
muni verða fúsir til, að rétta sínum nauðstöddu bræðrum, er misst
hafa sinn helzta bjargræðlsstoín, líknandi hjálparhönd, SYO að gjafir,
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þær, er þannig safnast, muni nema svo miklu, að nægi til all bæta
nauðsyn þeirra, sem skortir efni til all raða bót á henni sjálfir.

vrs ll. gr.

Ákvör~un sú, sem gjörð er í þessari grein, miðar til þess, að
tryggja, að hinni Iyrlrskípuðu fjársölu verð! fullnægt, og til þess að
efla góða fjárhirMngu, sem almennt er viðurkennd að vera hið öfl-
ugasta meðal, bæði til að viðhalda göðri heilbrigbi saubfjdrins, og
varna þeim óþrifum, sem leiðir af vanhírbíngu fjárins og getur orbið
orsök, bæði til þess að fjárkynil'l verðí veikara, og líka til þess, a'ð
einstakir menn og jafnvel heilar sveitar verði fyrir stórum skaða af
fjárfelli.

Við 12. gr.

þa'ð liggur í augum uppi, að það er öllu landinu eins árföauda,
og að hin bráðasta nauðsyn ber tíl þess, að sem öflugastar skorour
verði reistar vlð þVÍ, að fJárkl<Íoasýkin breiðíst út til þeirra héraða
landsins, sem enn þá eru ósýkt; því tækist svo ógæfusamlega til, aö
hún næði að dreifa ser út til þessara hðruða, mun það varla verða
fyrirbyggt, að hrin þá breiðist út yfir mikinn hluta landsins; og því
er það mjög áríðanda, að sýkinni strax í byrjuninni verði útrutt ;i
þeim bæjum, hvar hún fyrst gjörir vart ,io sig í þeim ósýktu her-
uðuru.

Eptir a~ þannig stuttlega er skýrt frá þeim ástæðum, Ii hverj-
um framanumgetíð frumvarp er byggt, skal nú stuttlega vikið á hið
þriðja atríðí, er amtsyflrvöldin hafa teldI') til yfirvegunar, nl. hvernig

hentugast myndi að greiða þann kostnað, sem af öllum þeim her
að lútandi raðstöfunum leiðir,

Í tilliti til þessa atrlðls hefir bæðí stiptamtmanni og amtmönn-
unum komið saman um, að hvert amt fyrir sig skuli bera þann
kostnað, er lelðír af níbstöfunum þeim, er gjörbar hafa verið í hverju
amti fyrir sig til að varna útbreiðslu íj.írkl.ibnns til hinna ósýktu
héraða, samt af lækníngatllruunum þeim, er átt hafa ser stað í
hverju am ti, til að lækna hinn sjúka fenao. þar <Í móti hafa öll
amtsyflrvöldin verið saurþykk í því, að kostnaður sá, sem Ieiðir af
I;i'ðurskur'ði framgjarnra sauða í Borgarfjarðarsýslu á þessu vori,
samt af prófum þeim, er landsyfirrðttardémarl J6n Petursson hefir
tekið um uppruna og útbreiðslu fjárkláoans í Árnessýslu, skuli greið-
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ast af öllum ömtunum þannig, al'! hvert þeirra grelðí 1'3 part af
teðum kostnaði.

Samkvæmt öllu þVÍ her al) framan tílfærba stíngum vil) und-
Irskrífaðír amtmenn upp á því:
1. Al) alþíngi fyrir sitt leyti leggi samþykkt á þær rál'Js ta fan ir, er

amtsyflrvoldin þegar hafa gjört, til að varna útbreiðslu fj,írklál'!-
an" til hinna ósýktu héraða landsins.

2. Al) alþíngi yfirvegi og ræði nákvæmlega þau frumvörp, miðandi
til al) rit rýma fjlírldáðanum, er stíptamtmaðurlnn og amtmennirnir
eptir undirlagi stjórnarinnar leggja fyrir þfngíð.

3. Að alþíngí, ef þVÍ virðíst brál) nauðsyn til bera, veiti bráða-

byrgðagildi ákvörðunum þeim, er það samþykkir til útrýmíngar
fjárklaðanum, og leiti síðan allraþegnsamlegast hans hátignar
komingsins allrahæsta samþykkis til þess, al) ákvarðanlr þær, er
þínglð hefir fallizt á í þessu efni, fái fullkomið lagagildi.

4. Ail alþíngi sendi konúngl allraþegnsamlegasta bænarskr.í um, al'!
þeim innbúum suðuramtsíns, er liðið hafa 1},irtj61l og Iémuna-
missi af klábafaraldrlnu, veitist styrkur til al) koma upp aptur
nýjull) og heilbrigðum fj,írstofni, eptir al) öllu hinu sýkta fe er

gjöreytt, af þeim svonefnda "StyrktarsjóN handa Íslandi", er
stofnabur var með komingsúrskurði frá 25. júlí 1844.

Reykjavík, 25. júní 1857.

P. Melsteð. J. P. Havstein.

Lögstjórnin hefir íbrefi 30. apr. þ. <Í., sem skipabi amtmönnum á
Íslandi al) eiga fund í Reykjavík, til að r.íðgast Ulll sameiginlegar
reglur fyrir öll ömtin, með tilliti til fjárkliioa þess, er her geisar,
meðal annars farið þessum orðum :

))Ef ail öðru leyti raun mætti ;Í verða, ao gild ástæða se til al)

))óttast fyrir, að reglur þær, sem þegar eru gefnar, verði ónógar
,)til al) útrýma sýkínni, vill lögstjórnin hafa faliö amtmönnunum,
"í sameiningu að semja frumvarp um hinar ítarlegri rabstafanír,
"sem þörf er lí, til að hnekkja sýkinní, og mun þá ~er í lagi verða
"ao yfirvega, hvort og al) h va ð miklu leyti n l ö u r s k u r ð-
,)ur á hinu sýkta fe skuli eiga ser stað, sem og
))þal) atriði, hvernig kostnað þann, er af öllum her að lútandi
))l'áostöfunum lelbír, ber al'! endurgjalda, og skal uingetlð frum-
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"varp af konúngsfulltrúa leggja fyrir alþíngíð á komanda sumri;
"getur það þá, ef alþíng fellst á það og serleg nauðsyn vírðist
"til bera, samkvæmt tillögum alþíngis, öðlazt gildi sem br.íba-
"byrgoalög, uns allrahæst staðfestíng kenrings getur orNð því út-

" vegub".
Á fundi þeim, sem amimenn þar næst áttu með ser, kom þeim

skjótt saman um, hvað fyrst og fremst væri þörf á ao fyrirskipa, og
hversu kostnað þann, sem af þeim fyrirskipunum risi, bæri að gjalda,
og er eg samdóma hinum amtmönnunum um þessi atríbí ; þar á
móti hefi eg ekki getað fallizt á tillögur þeirra um ítarlegri rál'l-
stafanir framvegis, sem vernlegast míða til þess, að öllu sauðfé,
heilbrigðu og sýktu innan ársloka verði slátrað í Árness-, Gullbríngu-,
Kjósar- og Borgnrfjarðarsýslurn, án þess að eigendur fjárins fái
nokkurt endurgjald, og að íjarelgendur í þeim héruðum, hvar re er
ekki skorið, skuli skyldir ao selja fyrir akveðíð verð helmínginn af
þeirri ærtölu, sem eptir brinnðartöflunní 1856 var f ofangreindum 4

sýslum.
Eins og það er vissulega auðséð, ao þvílík ráðstöfun mundi

vera síður en ekki tryggjandi, þar sem eingan veginn verður álitio
areíðanlegt, ac' sýkin UIU það leyti, er niðurskurðurinn fer fram,
ekkí se á öðrum StöðUIU, en í hinum nefndu sýslum, þannig er eing-
inn mer kunnur lagagrundvöllur fyrir því, að hið opinbera megi
skerða eignarrétt einstakra manna, utan þar, er augnamið hins gjör-
valla heimtar það, og þá móti fullu endurgjaldi. Ao minni mein-
ingu getur því hvorki niðurskurður ne fjársala frá þeim sveitum,
sem ekki skera fe sitt, lítt ser stað á þann hátt, sem upp á er
etúnglð, enda mun það og verba alþingi ljóst af hinum tilfærca kafla
úr br efi lögstjórans, a'O frumvarpio geingur bíngt út yfir takmörk þess
myndugleika, sem 05S var gefinn með greindu bréfi, þ,í1íkur nið-
úrskurður mundi þar hjá leiða af ser margar og miklar hörmung-
ar, sem eg se eingan \eg til að girða fyrir. Þegar allar jarðir ern
gjöreyddar að fe, hvaðun eiga þri sýslumenn, prestar og kirkjur að
I.í tekjur sínar? hvernig skal greiða alþlnglskostnað og útgjöld jafn-
aðarsjóbslns m. m.? og hversu verður se'O um framfæri I.itækra,
þegar hin umgetna ráoMiifnn enn fremur mun leiða af ser, að sveit-
arþýngsll aukast að miklum mun? Úr öllum þessum spurníngum
yrði ab leysa, áour en aðaluppastúngan gæti kornið til greina, en um
þettn hefi eg ekki getað feingíð neina Ielðbeíníngu hjá hinum amt-

mönnunum, enda er eg ekki sjálfur fær um al'l benda íi nokkurt meðal,
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til að rá~a bót á þessu. Eg hlýt loksins að geta þess, að mer finnst
það mjög vafasamt, hvort þvflfkrí uppástúngu getur yfir höfuð orð-

i~ framgeingt.
Ráðstafanir þær, sem gjöra ber viðvíkjandi málefni þessu, sem

er svo aríðanda fyrir velferð alls landsins, ætti vissulega a~ miða
til þess, að útrýma sýkinni svo skjótt sem má, og til að stemma
stigu fyrir frekari ritbreiðslu hennar fyrirfram. Í þessu tilliti má
víst álíta það rángt, að heim færa reglur þær, er fyrirsklpaðar verða
Í vissum sveitum. Skuli tryggíng fá gegn sýklnni, verður nauðsyn-
legt, að láta menn, sem vit hafa á, rannsaka, hvort sýki sú, sem,
eins og kunnugt er, hefir geingíð um fleiri hðruð landsins, en suð-
uramtíð, ekki er hvervetna sömu tegundar, og hvort ekki ólíkar heil-
brigbísastæbur hafa ollað frekari þroska hennar á einum stað en
ö~rulIl ; vona eg, a~ kostur verði á að láta slíkri rannsókn fram-
geingt, þar sem eg hefi só kt um til stjórnarinnar, a~ híngað yrðí
sendir með næstu péstsldpsferð 2 af hinum duglegustu dýralækn-
um. þegar nú raun yrbí á víð þessa rannsókn, hvar sýkin er sótt-
næms eðlis, álít eg réttast, að þar sé niður skoríð allt hið veika og

grunaða fe á þann hátt, sem fyrir er skipað í uppástúngu hinna
amtmannanna. Hvað endurgjald snertir fyrir skaða þann, sem eigendur
líða víð þetta, og að vísu gæti metizt eins og munurinn á verði þVÍ,
er fæst fyrir hinar slátruðu kindur, og því, er hinar heílbrígðu kosta
um sama mund, leyfi eg mer að stínga upp á, að það greiðist með
nlðurjöfnun á Sama hátt og alþínglsskatturlnn, þó þannig, a~ helm-
Ingur endurgjaldsins jafnist á það amt sjálft, sem álíta má að mest
varði nm niðurskurðínn, en hitt á allt landið.

A~ vori komanda ætti hreppanefndirnar aptur eptir rabstöfun
sýslunefndanna a~ láta rannsaka nakvæmlega allt fe í landinu, og
skyldi sýkin þá, mót von, nokkurstaðar sýna sig, ætti að skera nm-
ur allt hið veika og grunaða fe eptir aöursögbu. Um hreinsun
fjárhúsanna er hið nauðsynlega þegar fyrir skipað með reglugjör~ 13.
febr. þ. á., af hverri nokkur exemplör fylgja. Þegar þessum reglum
er nákvæmlega fylgt, virðíst mer ekki þurfa að óttast fyrir útbreiðslu
sýkinnar, og a~ því leyti það annars almennt er borið fyrir, að
torvelt se að koma á nákvæmri hlýðní víð ráðstafanlr þær, sem
gjörðar eru, ætla eg þá mótbáru vera miður styrka, þegar framkvæmd-
in er falin sýslna- og hreppanefndunum, sem saman verða settar af
hinum beztu mönnum. Skyldi hinum heiðruðu þíngmönnum samt
sem á~ur ekki þykja þær raðstafanír, er eg nú hefi sténgíð upp á,
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nógu tryggjandi, af því þeir álíta, að fjárfjöldi sá, sem bændur hafa
almennt, muni standa í vegi fyrir tilbærilegri hirðingu fjárins, og
megi þannig óttast fyrir, að sýkin kvikni aptur, og skyldi þíngíb
sökum þessa finna astæðu til, a~ senda hans hátign konúnginum
allraþegnsamlegast lagafrumvarp, leyfi eg mer a~ skjóta því til þíngs-
ins, ab það verði gjört sýslunefndunum í hinum sýktu héruðum að
skyldu, með dM hreppsnefndanna a~ ákveða, hvað margt re hver
bóndi megi halda í samanburði við það f6~urmegn, sem hann hefir
og fólksfjölda til hirbíngar fjárins, svo að meira hluta fjárstofnsins
verði slátrað, á móti því a~ skabí S11, er hann líður vi'ð þetta, verði
honum bættur með framanskrifuðu móti. Þa~ fe, sem leitar á
afrðttina, ætti ser í lagi a'ð verða fyrir nlðurskurðinum. Þegar fenu
er þannig fækkað, verbur það væntanlega mjög auðvelt fyrir eigend-
urna a'ð girða fyrir, ab sýkin kvikni aptur, og sjálfsagt getur það
ekki orðið torvelt með þessu m6ti a'ð hepta frekari útbreiðslu henn-
ar. En þar nú þvílík raðstöfun ekki a'ð síður er staldeg (eætra-
ordinær) sker'ðíng eígnarréttaríns, hlýt eg einnig að skjóta því til
hins heiðraða alþíngls, hvort ekki mundi vera réttast, að binda þá
uppáshíngu vi'ð sveitir þær, sem liggja á takmörkum amtanna.

Samkvæmt framanskrifuðu eru það tillögur mínar:
1. a~ dýralæknar þeir, sem væntanlegir eru, verði látnir rannsaka

ásigkomulag og útbreiðslu sýkinnar.
2. að niðurskurður á hinu sýkta fe verði fyrir skipaður á framan-

skrifaðan hlítt, mót endurgjaldi til eigendanna, og
3. að kostnaður sá, sem flýtur af híngaðferð og herveru dýralækn-

anna, greiðist af upphæð þeirri, sem með ríldstekjulögunum er
veitt til ófyrirsjáanlegra útgjalda handa Íslandi, eða ef þessari
upphæð skyldi vera öðruvfsí r.íðstafað fyrir þetta ár, þá fyrir-
fram af rfklssjöbnurn, móti endurgjaldi af sömu upphæð næsta
ár.

Og skýt eg því til alþíngis, a'6 senda konúngi allraþegnsamlegastar
tillögur sínar um, að fyrir skipa með lögum, a~ íðnu í hinum sýktu
héruðum, eba í takmarkasveiturn amtanna, verði fækkað, eins og
her er upp á stringíð.

Íslands stiptamthúsi, þann 14. júlí 1857.

J. D. Trampe.
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III.
Skýrsla

jarðamatsnefndarinnar frá 1855 til démsmálastjérnarinnar".

Samkvæmt uppáshíngu þeirri um lagfæríng jarðamatsins á ÍSlandi,
sem eptir allrahæstum úrskurði 18. maí 1855 var lög~ fyrir það
alþíngi, er haldið var hið sama ár, og sem alþíngi fellst á í öllum
aðalatriðum, var nefnd manna þeirra, sem her eru undírskrifabír,
kosin við lok alþmgís , til þess að halda áfram störfum þeim, er
þurfti til lagfæringar áðurnefnd" jarðamats. og var nefndinni einkum
falið á hendur, sumpart að láta virða upp jarðirnar í Rangarvalla-
sýslu, sumpart að lagfæra stöku galla, sem orðið höfðu á jarðamat-
inu 1849 - 50, sumpart að laga ójöfnur þær, sem eru á jarðamat-
inu í einstökum hreppum sín á milli í nokkrum sýslum, samkvæmt
bendingum þeim, er alþingi hefir gefið, og loksins, að koma jöfnuði
á jarðamatið Í öllum sýslum landsins sín á milli, með því að hafa
fyrir mælikvarða upphæð allra jarðarafgjalda í hverri einstakri sýslu.

Nefndin byrjaði störf sín, jafnskjótt sem alþíngi var lokið 11.
ágúst 1855, og hefir haldið þeim stöðugt áfram í þá stefnu, er oss
var Iyrlrskipub, og nú leyfum ver oss í undirgefni að leggja fyrir
hið háa stjémarrað frumvarp það um lagfæríngu á jarðamatinu í
Íslandi 1849 - 50, sem fylgir her með, og er það árángur viðleitni
vorrar, að koma áðurnefndu jarðamati í lag. Ver ætlum nú, bæði
með tilliti til þessa starfa yfir höfuð að tala og einstakra hluta hans,
með sömu undirgefni að leyfa oss að gjöra eptirfylgjandi athugasemd-
ir, sem hentugast er að innibinda í þessum aðalatriðum, nefnilega:

A. Lagfæríng matsins á einstöku jörðum ; sömuleíðís nýtt mat
á eignum, sem ránglega hefir verið hlaupið yfir við matið 1849 -50.

B. Endurmat á Rángárvallasýslu; sömuleiðis lagfæring á jarða-
matinu Í einstökum hreppum sín á milli.

C. Lagfæring á jarðamatinu í öllum sýslum landsins sín á milli.
Við A. I. Samkvæmt valdi þvi, er áðurnefnd uppástúnga, er

stjórnin lagði fyrir alþíng, gaf nefndinni til þess að láta gjöra nýtt
mat, þar sem þörf virtist II því eptir jarðamatsbókunum, hefir nefndin
látið meta eignir þær, er nú skal nefna, sem hlaupið var yfir við

1) Sambr. úr~kur'b konúngs 27. d. maím. 18á7, í þessa árs alþíugístíðíndum
bls. 76.
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matið 1849 - 50, en sem þó virtust með réttu að eiga að vera inni-
bundnar í hinu nýja jarðamati, nefnilega: jarðeignir þær, er liggja
undir kaupstaðina Akureyri í Eyjafjarðarsýslu, Skutulsfjarðareyrí í
Ísafjarðarsýslu og Kúvíkur í Strandasýslu; rekur þeir, sem áður lágu
undir Skálholtskirl{ju, en nú eru komnir í eigu einstakra manna, á
jörðunum Lítlu-Ávíkur-, Stóru-Ávíkur-, og Ófelgsfjarðarlandí í Stranda-

sýslu; og loksins brennisteinsnámarnir í þíngeyjarsýslu. Auk þessa
hefir nefndinni þótt þörf á, að láta gjiira framhaldsmat í Reykja-
víkurkaupstað, því að vísu voru hin einstöku tún, sem liggja undir
bæinn, virt við jarðamatið 1849 -- 50, en þar lÍ móti var ekkert tillit
haft til jarðeigna þeirra, sem heyra bænum til, einkum haga, mó-
taks, o. s. frv. Nefndin hefir því, eins og til er greint í skýrslu
hennar til dórnsmalastjórnarraðsíns 27. febrúar í fyrra, skrifað hlut-
aðeigandi smtmönnum til með þeim tilmælum, að þeir leti 5 menn,
er amtlð kysi, meta á'ðurnefndar jarðeignir samkvæmt reglunum í
fyrnefndri uppástungu stjórnarinnar, og að öðru leyti eptir reglum
þeim, er hafðar voru víð jarðamatið 1849 - 50; samkvæmt þessu var
Akureyri metin 16. apríl f. á., og er fyrnefnd eign við þá vírðíngu
metin 300 rdl.; Kúvíkur og rekarnir á jörðunum Stóru-Á víkur-, Ó-
felgefjarðar- og Litlu-Á víkurlandí, er allar liggja í Árneshreppi í Strand-
asýslu, 14. febr. f. a., og er hin fyrsta af þessum eignum metin 25 rdl.,
hin önnur 12 rdl., hin þriðja 56 rdl., og hin fjórða 12 rdl.; brennisteins-
námarnir í Þíngeyjarsýslu 22. maí f. a., og voru þeir metnir 2000
rdl.; sömuleiðis var framhaldsmat gjört í Reykjavík 16. apr. f. lÍ., og
hefir með því upphæð virbíngarverbsíns lÍ jörðunum í þessu lögsagnar-
umdæmi, að meðtöldum nokkrum nýjum túnum, aukízt um 1247 rdl.
A'ð endíngu hefir nefndin meðtekið vírðíngurgjörð frá 25. sept. f.• í. á
jarðeign þeirri, er liggur undir kaupstaði nn Skutulsfjarðareyrt, og er
hún metin 100 rdl., en með því að eins nokkur hluti af landi því,
er beðið hafði verið um að meta, hafði verið virtur "ið þetta mat,
þá höfum ver samkvæmt skoðun þeirri, er amtmaður Melsteð let í
ljósi í bréfi til nefndarinnar 6. okt. f. á., skrifað honum til 6. nó-
vemb. næst þar á eptir, með þeim tilmælum, að hann leti gjöra
frarnhaldsmat, til þess að lagfæra galla þenna; en þessi framhalds-
vírðíngargjörð er ekki komin enn, og er þVÍ Skutulsfjarðareyri sett
í frumvarpið með fyrnefndri virðíngarupphæð 100 rdl., og gjörum
"er ráð fyrir, að þessi framhaldsvírðíngargjörð muni seinna geta
komið til íhugunar.

A'ð öðru leyti getum ver þess, að nefndin eptir skýrslum þeim,
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sem ern vi\') höndina, haf\)j ástæon til a'b halda, aú jörðin Gnltar-

dalskot í Dalasýslu hef'ði gleymzt vi'O jarðamntlb, og þess vegna "nr
hugsao UIIl, ao láta virða hana, eins og getið er í fyrnefndri skýrslu
vorri; en með því sýslumaburlnn í Dalasýslu hefir skýrt frá því í
bréfi 10. febr. f. á., að áournefnd eign hefir verið metin saman við
jörðina Galtardal (nr. 107 í frumvarpinu) sem hjáleiga þessarar jarð-
ar, þá þurfti einga frekari r.iðstöfun í þessu tilliti.

II. Norður- og austuramtið ha fl',i í br efi til innanríkisstjórnar-
ráðsins 8. okt. 1851 meðal annars leitt athygli aa því, að rekar þeir,
er liggja undir Þíngeyra, Möbruvalla og Múnkaþverár klaustur, í
Húnavatns, Eyjafjaraar og l)íngeyjarsýslulll, er hínga'b til höfðu "erið
leígðír ser á parti, höfðu orðið út undan við jarðamatið 1849 _. 50.

Meo því nefndin nú hlaut ao álíta það rðttast, aa hið nýja jarða-
mat gæti líka innlbundlð í ser þessar eignir, en hins vegar varð að
álíta, a'b fyrnefndir rekar væri á víð og dreif í miirgum hreppum,
svo a'b kostnaðurinn við reglulegt mat lí þeim yrði of mikill a'b til-
tölu, þá let nefndin ser nægja, ao f;i sumpart skrár yfir alla þessa
reka hj;i hlutaðeigandi embættismönnum og umboðsmönnum, sum-
part skýrslur um upphæð hinna árlegu leígngjalda, er goldin höfðu
verið af þeim aa undanförnu, sörnulelöls auk þessa aa lát.a hlutað-

eigandi hreppstjóra með tveimur tilkvöddum mönnum skýra frá áliti
sínu um vero þeirra í peníngum.

Þegar nefndin þar næst með brefl frá nmtmanni Ilaystein
1. sept. f. á. hafði Ieíngíð mjög nákvæmar skrár og skýrslur um

þessa reka, þ.í komumst vér, með því ao bera nefndar skrár saman
víð matsbækurnar, aú þeirri niðurstöðu, aú álíta mætti, a'ð vissa

væri fyrir því, að margir af rekum þessum -- sem flestir annars
eru lítils vírði -, hafi verið metnir með jörðum þeim, í hverra
landi þeir efli, eins og það er meir eða miður líklegt um nokkra
aðra reka, að hið sama eigi ser stað, og hefir því að eins þótt til-
efni til a'b meta Innstæðu-upphæðina eptir leigugjöldunum af þeim af
þessum rekum, er nú skal greina og allir liggja í þíngeyjarsýslll, og er
það víst um þá, að þeim hefir verið sleppt vi'b jarðarnatið, nefnilega:
a, Reki á jörðinni Ytra - Álandi (nr. 344) í Svalbarðshrepp ; árlegt

afgjald 1. rdl, 32. sk., og hefir hreppstjórinn metlð höfuðstélinn
25 faldan við þetta afgjald.

b, Dto, er liggur undir vesturhluta Mrinkaþverarklausturs, í landi
jarðarinnar Víkur (nr. 68) í Hálshreppi; árlegt afgjald 3. rdl.

e, Dto, í landi jarðarinnar Sands (nr. 254) í Helgastaðahrepp, og
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liggja "/12 af reka þessum undir vesturhluta Miinkaþver.írklanst-
urs; árlt'gt. aígjald 3. rdl.

þessir rekar hafa því verið metnir í peníngum, hinn fyrsti 33
rdl., hinn annar 75 rdl., og hinn þrlðji 75 rdl., og hefir þessi upphæð
verið lögú víð vírðíngumpphæð [arðanna, og athugasemd bætt þar

vlð í frumvnrpinu.
Vill' getum þess enn fremur í sambandi ,-i'O þetta, :1'0 þegar

nefndin harði tekið eptir þVÍ, ao við jarbainntlð hafði verið hlaupið
ylir reka í landi jarbarinnar þambarvalla (nr. 81» í Broddaneshrepp
í Strandasýslu, er lÍtur lá undir Skálholtskirkju, en nú er orðin
einstaks manns eign, sem tveggja rdl. afgjald er arlega goldið af, þ;i
hcílr luin enn fremur haldið, að hún ætti ao meta Innstæðuupphæð-

ina eptir þessu afgjaldi, og leggja þessa upphæð, sem er 50 rdl., við
vírðíngarverð jarðarinnar, og hefir sömuleiðis athugasemd verið gjörð

nm það í frumvarpinu.
III. Vio jarðamatlð hefir að nokkru leyti verið við höfð sín

a0fero í hverri sýslu með tilliti ti! prestsmötu, er gjalda skal af
bændaklrkjujörðum ; er prestsmats þessi almennt goldin sem leignr
af vissri tölu ktigilda, sem heyra jörðinní eða kirkjunni til; þetta
hefir í nokkrum sýslum verið Líti'1l hafa þau áhrif á jarbamatið, aa
jörðin hefir verið virt minna; en í flestum sýslum hefir það eigi
haft nein þess konar :ílll'if, og þ<lO verður nefndin a'ð álíta réttast,
því jarðamatíð á fullkomlega ao innibinda í ser alla þá innstæðu,
sem jörÚÍn verður metin til, lín tillits til þess, hver fær tekjur e'ða
afgjald af jörðunni, og þess vegna án tillits til þess, hvort afgjald
það, sem jurcelgandlnn fær, þegar eins stendur á og her, vereur
minna en vant er, af því nokkuð af því er goldið til alþjóðlegra
þarfa, Meo þessari skoðun mælir þao og, ao ti! eru þær bænda-
kirkjujarbir, ao öll afgjöld þeirra ern greidd í prestsmötu, sem eptir
gagnstæori skoðun yrOi ao leiða til þess, aa þess konar jörð hlyti
að vera ()yirt: en þao yr~i því ósamkvæmaru sjálfu ser, sem bene-
ficc-jaroir þó eru alstaöar teknar með "ið jarbarnatíð.

Með því mí þar ao auki við lagfæríng jarðamatslns ekki er að
ræða um þ;í spurníngu, að hve miklu leyti slíkar jarðir, að því er
snertir innstæðu þa, el' presturinn tekur tekjur af, eiga ao vera und-
anþegnar skattgjöldum þeim til alþjóðlegra þarfa, er upp á kunna að
koma, en leyst mun verða úr spurningu þessari, þá er ný skattalöggjöf
verður innleidd, þá hefir nefndinni þótt réttast, að slíkar bændakirkju-
jarclr væri alstabar til færðar með þYÍ mati, er samsvarar fullu inn-

40



stæðuverbl jarðanna, lín tillits til prestsmötunnar, og með því reglu
þessari eigi hefir verið fylgt lÍ sumum stöðum, eins og áður er sagt,
þá hefir nefndin, þar sem svo hefir staðið á, lagfært jarðamatið
þannig, að bætt hefir verið við Innstæðuverðí því, er aður hafðí
"erið sleppt.

þetta lÍ ser stað víð jarðir þær, er nú skal greina, nefnilega:
a, Í Strandasýslu. Her hefir hið umrædda atriði, eptir jarðamats-

bókunum, lÍ öllum bændakirkjujörðum verið látið hafa þau áhrif,
að upphæð vlrðíngarverðslns hefir rýrnað, og yfirmatsbókin skýrir
nógsamlega frá því við jarðirnar Fell, Miðhús og Hamar, hvernig
hið umrædda gjald hefir verið reiknað, þar sem nefnilega 10 'ii>
(1 fjórMngur) srnjörs í prestsmötu eru metin 371/2 rdl. I Innetæðu.
Eptir þessu er þá matið lÍ bændakickjujörðunum í þessari sýslu
lagfært, eins og nú skal greina:
1. Fell (nr. 95) metið .

Prestsmáta 40 'ii> smjörs

2. Hamar (nr. 95 a) metinn
Prestsmáta 20 'ii> smjörs

3. (nr. 95 by, Mil'lhús, matsverð
Prestsmáta 20 'ii> smjörs

4. (nr. 85) Óspakseyrí metin.
Prestsmata 100 'ii> smjörs .

5. (nr 38) Kaldrananes, matsverð
Prestsmata 50 'ii> • 187%---....;.;;..-2187%-

b, Í Þíngeyjarsýslu. Her eru í jarðamatsbókunum meir eða miður
nákvæmar skýrslur um, að bændakirkjujarðir þær, er nú skal
nefna, hafi verið metnar minna sökum prestsmötu þeirrar, er þær
eiga að greiða; nefndin hefir því lagfært matsverð þessara jarða,
og höfum ver, þar sem efi gat leikið á, hve mikið hefði veríð
dregið af verbl jarðanna, ávallt leitazt við að velja þ,í aðferð "Hí
lagfærínguna, að hin lægsta vírðíng kæmi fram, nefnilega:
1. (nr. 281) Ás í Kelduneshrepp. þessi jörð

er metin . 775 rdl,
Í þessari sýslu er sú aðrer\) höfð viÐ jarða-

matið, aÐ tekjur jarðarinnar (J: af fenaðar fram-
færslu, hlunnindum, o. s. frv.) eru metnar til
upphæðaryer skoðuð er sem 4%leiga af virð-

---::-
Fyt 77;)rdI.

300 rdl.

150 - 450 rdI.
150 -
75

225
150 -

75
225

125
375 500 -

. 2000 -
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Flutt 775 rdl,
fngarverðí jarðarinnar , aÐ fr.idreglnni þeirri

upphæð, er gallar [arðarínnar skerða verð henn-
ar um, og sem metin er á sama hátt.

Vi\'> mat þessarar jarðar eru þá "vegna byrð-
ar þeirrar, er liggur á jörbunnl með tilliti til
prestsmötunnar", skýlaust dregnir frá 13 rdl.
X 25, og hefir nú nefndin aptur bætt þessari
upphæð við. 325 - 1000 nn.

þess ber að geta, ao prestsmatan af þessari-----~
jör'ð er 80 'lJj smjörs,

2. (nr. 175) Reykjahlíð í Skiitustaðnhrepp (prests-
mats 180'lJj smjörs, eða full leiga ar II kú gild-
um), metin við yfirrnatlð

En þar sem Iénaðarfrnmfærslan er tilgreind,
hafa á'ðurnefnd kirkjukúgildi ekki verið reiknnð
með, hvert 2 rdl.,= 18 rdl., og svo verður aptur
að bæta víð 25 faldri upphæð þessara 18 rdl. .

Enn fremur hefir verð jarðarinnar "yegna
prestskyldar" Ym yfirmatið verið skert um
sem enn fremur verour að bæta "i'ð =

3. (nr. 181) Skútustaðír í sama hrepp. Þessijör\'>
er þannig til færð í jarðamatsbóklnní :
Fénaðarframfærsla 12 'l« mjdlkurkrigíldl (J: kýr og
milkar ær), auk 31/2 kirkjukúgilda, hvert á 2 rdl.,
8 hundruð geld fjár (a: sauðir, veturgamlar kind-
ur og hestar), hvert Ii 1 rdl.
Hlunnindi jarbarinnar . ----Vegna kirkjukúgilda og þeirra annmarka jarðar-
innar, er skerða vero hennar, frridregnir

eptir
SíOan er 25 föld upphæð þessara 29rdl. sett sem
vlrbíngarverð jar'ðarinnar= 725 rdl., en upphæð
þessi er enn fremur sökum prestsmötunnar sett
niður um 25rdl. við yflrrnatíb, svo að hún verour

Auk nýnefndrar upphæðar
og jafngildis 31/2 kúgilda, sem eru reiknuð frá, ----

Flyt 25 rdl, 700rdl.

850 -

450 -

100 -
---1400 -

25 -

8 -
7 - 40

11 -
29 rdl.

700 -
25 -
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Flutt 25 rdl. 700 nU.
þar sem fðnaðarlramfærslan er ákveðin, hvert

2 rdl., = 7 X 25 175 -
mætti enn fremur spyrja, hvort ekki mætti bæta
nokkru vio af þeim 11 rdl., sem, eptir þVÍ sem
á~ur er greint, eru dregnir frá vegna kírkjukri-
gilda og þeirra annmarka jarðarinnar, er' skerða
vero hennar; en með þVÍ ekki finnst nein ví,,-
bendíng um það, hve mikið af þessum II rdl.
er fyrir kirkjukúgi1din, og af því það til dæmis
yrN eins og gjört út í bláinn, all draga hina 7
ríkisdala upphæð aptur frá á hinum seinna stall,
þá henr nefndin einúngis bætt við hinum tveimur
upphæðum, er þegar voru nefndar, verður það --- 200-
og oc jörðin þá metin !lOO rdI.

4. (nr. 182) ÁlptagerM í sama hrepp; prestsmata 30 $-- ~
smjörs; matsvero 300
þar sem fena()arframfærslan hefir verið ákveðin til ár-
legra vaxta, hefir her verið sleppt 1 % kirkjuktígiIdi, og
þar að auki eru enn fremur vegna kirkjuktígilda og þeirra
annmarka jarðarinnar, er skerða verð hennar, 4X25 rdI.
dregnir fd; en eptir hinni sömu aðferð, sem höf~ var
við næstu jörð her á undan, hefir nefndin her einúngis
bætt vm Innstæðu samsvarandi á~urnefndu 11/2 kirkju-
krigíldl, hvert 2 rdl.,=3 rdI.X25 75 -

375 --------5. (nr. 208) þverá í Helgastaðahrepp. Jöro þessi, sem
goldin eru af 80'llí smjöri! í prestsmötu, er, eptir það að
9 rdl.X25 hafa verið dregnir frlÍ vegna annmarka, er
rýra verð hennar, og gjalda til prests, metin 850 rdl. við
undirmatið ; en þessi upphæð er þar að auki lækkuð um
150 rdl. víð yfimatíð sökum prestsmötunnar, svo hún

verður 700 rdl,
Her gæti korníð til umtals, auk nýnefndra 150 rdl. a~

bæta við Innstæðu, sem 1. d. samsvaraði helmníngnum af
hinum áðurnefndu frádregnu 9 rdl., og yrðí hún 262 %
rdl., og fyrir þessu gæti því fleira mælt, sem sýslumað-
urinn Í Þíngeyjarsýslu hefir í bréfl 1. ágúst f. á.,-----

Flyt 700 rdl.
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Flutt 700 rdl,
auk jarðarinnar Reykjahlfðar, sem nefnd er undir lll'. 2,
Sel' í lagi getío þessarar jarðar, sem þeirrar, hverrar "ero
hefir verið töluvert lækkað sökum prestsmötn þeirrar, er
hún á að gjalda; en nefndinni hefir þá þétt forsjalleg-
ast, ao leggja her til grundvallar rcíkníngsaðferð líka
þeirri, sem h(i~ hefir verið vib )~ll1sar af hinum áour-
nefndu jörðum, nefnilega eptir þeirri kiiglldatölu, er sam-
svarabí afgjaldi því, er greiða skyldi, og samkvæmt þessu
er her ao eins hætt vio Innstæðu, sem nemur 8 rd1.X25= 200-

900 rdl,
6. (nr. 126) Lundabrekka í Ljösavatnshrepp ; mats-

vero 900rdl.

Vio undlrmatíð eru dregnir fd II rdl. X 25

"vegna prestsgjalda og annmarka"; eu með því
prestsrnatan er 120 'll) smjörs, gæti kornið til

mála að bæta við 12 X 25 = 300 rdl., því
heldur sem SIÍ aOfero iðulega hefir verið höfo við
jarðamatíð í sýslunni, ao tilgreina ókostina, sem
eru frá dregnir, og draga þau hlunnindi þegj-
andi frá, sem geta jafnað sig upp .i móti ann-
mörkunum. þó hefir það verið r:íoio af, ao taka
einúngis helmínginn af fyrnefndum II rdl.,=51/2

rdl. X 25, og bæta honum víb, verour það
7. (nr. 124) Ljósavatn í sama hrepp, prestsmata

80 'll) smjörs metin .
Sökum klrkjukrigilda og ökosta, sem l,ític er

gánga upp á móti hlunnindum eða kostum jarð-
arinnar, hefir "ic matið verið dregið fr,í 2 rdl.X
25, og þar a'O auki er verð jarðarinnar lækkað
um 50 rdl. vic yfirmatið sökum gjalda til prests.
Ver höfum her, samkvæmt aðferð þeirri, sem höfð
hefir verið við ýmsar jarðir her að framan, latið
þar víð lenda, að bæta við því, er nú "ar getíb,
og dregið var frá víð yfirmatið

8. (nr. 298) þórunnarsel í Kelduneshrepp, metið
Sökum prestsmötu og annmarka hafa 13 rdl.

X 25 verið dregnir frá víð undírmatið ; en
---=-:-

Flyt 600 nU.

138 - 1038 rdl,

650 -

50 -
700 -

600 -
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Flutt 600 nU.
með þVÍ prestsinatan er 40 '1[, smjörs, þá CI' af
ástæðum þeim, sem opt hefir verið getíb, bætt
við innstæðu, sem nemur 4 rdl, X 25, eða 100 -

e) Í Suður-Mrilasýslu hefir verið tekið eptir
því víð jörðina (nr. 144) Berunes í Beruneshrepp,
sem er metin 335 -
að undir jörðina liggur ey nokkur, Sandey, er 4 pnd,
af æðardún fást úr í meðalari, auk beitilands, o. s.
frv.; en matsmönnunum hefir fundizt, að þessi hlunn-
indi gæti jafnað sig upp á móti byrði þeirri, CI'

liggur á jörðunni, að greiða 60 pnd. smjðr,; í niötu
handa prestinum á Berufirði. Með þVÍ álíta Ild,
a\') þannig se frá dregin innstæða, er samsvari þess-
um 60 pnd. smjörs, þá hefir gjald þetta verið reikn-
að eptir því verðlagt, að pundið kosti 18 sk. (~elll
eptir hinum síðarl verðlagsskním í Múlasýslum ekki
getur þótt of dýrt), og verður það 11 rdl. 24 sk.,
og með tilliti til hlutfalls þess, sem er <Í milli jarð-
arafgjaldanna og matsverbsins, er innstæðan metin 225 rdl.
og bætt vlð matsverð jarðarinnar, sem eptir þessu
er sett í frumvarpinu . -------- 560 rdl,

d) Í Snæfellsnessýslu. Við jíirðlna (nr. 182) Narfeyri Í Skógar-
strandarhrepp (metin 230 rdl.) er þess getið í jarðaruatsbdkunum, að
álögur þær, er hvíla á jörðunni, og er þar iimeðal talin prestsmata,
sem er 120 pnd. smjörs, skerði stórlega verð hemlar, eins og það er
til fært í áliti nokkru, er hlutaðeigandi hreppstjóri seinna hefir sent
nefndinni, a\) það se kunnugt, ab þessi jöl'\) hafi lækkab í verði sök-
um prestsmötu, er jörðin :i að gjalda. Þa\) heJir því virzt, ao bæta
ætti við matsverð jarðarinnar Innstæðu, er sauisvaraðí prestsmötunni,
og hefir verðið her verið sett 16 sk. pundið , er bezt þótti eiga við
eptir verölagsskram vesturamtsins í mörg <Ír, en við rikvörðun inn-
stæðuverðsins eptir afgjaldaupphæðlnni hefir verið höfð hliðsjón af
hlutfalli því, Rem er á milli afgjalds jarðanna og matsverðs þeirra í
Snæfellsnessýslu og ser í lagi í Skógarstrandarhrepp, og samkvæmt
þessu er 258rdI. upphæð bætt við matsverð jarbarinnar.

Nefndinni hlaut að þykja nauðsynlegt, að fara eptir hinu greinda
serstaklega hlutfalli víð lagfærínguna á mati te\)ra eigna, því heldur
sem ekki einúngis aJþíngi til nefndi Skégarstrundarhrepp sem of l.ígt

700 nll.
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metinn í samanburði við hina hreppana í Snæfellsnessýslu, heldur
einnig hefir þao srzt, að sýsla þessi öll hefir verið of lágt metin
samanburði vio flestar aðrar sýslur í landinu.

Vel' skulum ekki lúta hjá líða að geta þess, að amtmaðurinn í
norður- og austurnmtinu gat þess í áournefndll bréfi til innanríkis-
stjórnarinnar 8. okt. 1851, ao svo virtist, sem prestsrnatan hefði verið
tekin til greina, til þess ao lækka verb rí nokkrum jörðum, er hlut eiga
að máli, í Ilúnavatnssýslu, en af athugasemdum þeim um jarðamat-
i'o, sem sýslurnabur Arnesen sendi stjórnarráðinu 7. nóvemb. 1850,

mun þa'O vera ljóst, að yfirmatlð a'O minnsta kosti hefir af tekið þetta.
þar á móti hefir nefndinni þótt efasarnt, sumpart hvort hin áðurgretnda
aNer'O hafi ekki líka ;ltt ser stað víð hinar a'Orar bændakirkjujarðir
í Þíngcyjar-, Snæfellsnes- og Suður-Múlasýslum, sumpart hvort ekki
geti verið, ao henni hafi líka verið fylgt í Árnessý~lu og sömulelbls í
Barðastrandarsýslu, og í þessu tilliti höfum ver Þ\Í heimtað upplýs-
ingar frá hlutaöelgandl sýslum í tilliti til hverrar einstakrar jarðar,
er þannig gat korníð til umtals; en skýrslur þær, el' feingizt hafa,
lúta þó yfir höfuð allar ao þYÍ, ao fyrgreind aðferð hafi ekki verið
höfO við á jörðum þeim, er fyrirspurn nr gjörð um, og þær hafa
því eigi gefið nefndinni tilefni til frekari Iagfærínga, en áour er greint,
í því tilliti, er her ræðir um. það er að eins frá Barðastrandarsýslu,
að upplýsingar þær, sem bebið hefir veriö um, ekki hafa feingizt, en
að öðru leyti getulll ver þess, ao þótt upplysíng feingist í því tilliti,
er her ræðir Ilm, til þess a'O fá fullkomna vissu, þil gefur þó jarða-
matið í þessari sýslu ekki neitt serlegt tilefni til ao ímynda ser, ao
atriðl það, sem her ræðir nm, hafi þar verið látio hafa þau áhrif ii
jarbamatlð, ao matsverðið hafi lækkað víð það.

þao kynni að vísu ao virðast, sem það hefbl verlð réttara, að
því er formið snertir, að gjöra með reglulegu endurmati hinar nauð-
synlegu breytíngar á mati jarðeigna þeirra, er her ræðir um, bæði
þeirra, sem nefndar em í þessum kafla, og nokkurra annara, er sÍo-
ar mun verða getið ; en eins og alþíngi 1855 var yfir höfuð ekki
mjög meðmælt endurmatinu , eins hefir nefndinni sumpart þótt það
ísjárvert, að láta gjöra slíkt reglulegt endurmat, í hvert sinn sem
svona stendur á, þegar öldúngis yfirgnæfandi ástæður mælti ekki með
því ; sumpart hafa menn líka hlotið ao Hra hræddir um, að svo
gæti hæglega ao borið, að "io slíkt endurmat ekki yrði haft tilhlýði-
legt tillit til Innbyrðis hlutfalls þess milli vírðíngar einstakra jarð-
eigna, sem gætt var víð jarðamatið 1849 -50, og með því móti
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þyrfti nýrra lagfærínga við, eins og þetta líka mundi hara haft í
för með ser kostnað, sem að tiIWlu hefði orðið of mikill. A'ð end-
ingu hefir nefndin og hlotið a~ halda, a'ð ætla mætti, að hún eptir
e'ðli málsins og starfa þess, er henni var á hendur falinn, hefði nægt
vald til þess a'ð gjöra Iagfæríngur þær, er við þyrfti, þar sem það
hefir sezt af sjálfum jarbamatsbökunum, eins og her á ser stað, að
þær eru nauðsynlegur, og þar sem þær virtust geta orðið nokkurn
veginn áreiúanlegar fyrir leíðbelníng te'bra jarðamatsbóka og upplýs-
inga þeirra, er síðar feingust.

IV. Eptir ályktun alþíngís 7. agrist 1855, með hverri fallizt
var á fyrnefnda uppristungu um lagfæríng [arðarnatslns, er stjórnin
hafðl lagt fyrir þíngi'ð, var það meðal annars gjört nefninni að skyldu;
a'ð athuga einkanlega matið iÍ jiirðunni Hólmum í Suður-Mrilasýslu
og Laxámýri í Þíngeyjarsýslu, því í alþíngisumræðunum hafði verið

bent til, að þessar jurðir þætti heldur hátt metnar. Nefndinni hefir
þótt yfirgnæfandi ástæður vera til, að lækka matið á jörðunni H61m-
um. þessi jörú hefir við matið 1849 - 50 verið virt 13,700 rdl., og
er [örðln sjálf, eptir notum hennar, metin 1200 rdl., og æðarvarp á
ýmsum eyjum, sem liggja undir jörðina, 12,500 rdl., og er þess getið
að mebalrigéðinn af æöarvarplnu se 160 pnd. af æðardún lÍ ári, og

þegar hvert pund er reiknað á 3 % rdl., þ,i verður það 560 rdl.; eggin
eru reiknuð 110rdl., og þegar kostnaður er reiknaður frá, eru því
næst tekjurnar af varpinu metnar 500 rdl., og samsvarar það fyr-
nefndri innstæðu, 12,500 rdl.

þótt álit hlutaðelgandi yfirvalda, sem nefndin hefir be'bi'ð um,
um það, a'b hve miklu leyti tilefni væri til, að álíta þetta mat of
hatt, ekki geti verið nein undirstaða til lagfæríngar, og þó að nokkr-
ar ástæður mæli með því, a'ð rett se a'ð meta æðarvarpið :i þessari
jör'ð nokkuð hærra en annarstaðar, sökum n.ílægbar eyjanna og þess,
a'ð þa'ð er svo serlega hægt a'ð nota æðarvarpið. hefir nefndinni þó
ásamt amnnanninum í norður=- og austurnmtinu í á~llrnefndu bréfi
hans 8. okt. t 851 hlotið a'ð finnast, að ekki væri næg astæða til, að
setja verðið á æðardúninum á 3 '/2 rdl. á þessari [örð, þar sem hann
er metinn í hæsta lagi á 3 rdl. á flestöllum öðrum jörðum í sýslunni,
og er það, eptir verðlagsskrrínurn, sem allt af breytast, fullkomlega
hátt verð á þessari vörn, og þess vegna hefir oss þótt þörf á, að
lagfæra rnatíð með því að reikna hvert pund af æðardún á 3rdl., og
munar þa'ð um 80 rdl. II 160 pnd.; lækkar þá matið um 2000rdl., og
er [örðín eptir því virt á 11,700 rdl.
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þar á móti hefir nefndinni ekki þótt nægilegt tilefni til, a~ breyta
matinu á Laxamýri; sti jör~ hefir via jarðamatið verið virt á 4750rdl.;
þar af eru 3750rdl. fyrir æðarvarp, sem liggur undir jörðina, og er
sagt, að ágóðinn af því se 100 pnd. æðardúns :í hverju ári, hvert
pund reiknað á 3 rdl., eða 300 rdl.; helmínginn af þVÍ, fyrir utan
eggin, hafa virOíngarmennirnir latíð jafnast víð kostnað þann, er varpio
hefir í för með ser, og sfðan er Innstæðari reiknuð á fyrgreindan hátt
eptir þeim 150 rdl., sem þá eru eptir. Með því aa bera saman upp-
lýsíngar þær, sem gefnar eru um jörðina í matsbékunum, hefir nefndin

ekki getað fundið, aa :ígó~i hins umrædda æðarvarps verði með sann-
girni metin lægra, þegar Iítlð er til skoðunar þeirrar :i slíkum hlunn-

indum, sem höfð er í þessari sýslu, eins og það ekki var hægt, að
koma via breytíngu:í matinu, án þess að breyta því líka annarstabar
í sýslunni, þar sem hin sama reikníngsaðf'crð hefir verið yia höfð, t.
d. á jörðunnt Laufási í Grýtubakkahrepp; aa sönnu verður aa játa,
aa æðarvarpið hefir yfir höfuð í Þíngeyjar- og Múlasýslum verið metið
hærra, en í ýmsum öðrum sýslum, einkanlega í vesturamtlnu, en þessi
mismunur mun hafa lagazt töluvert, með því að hlutfallið hefir verið
Iagað milli sýslnanna, og með því móti hefir [arðaverölð hækkað mikið
í þeim sýslum, sem her ræðir um.

V. Eyjan Árnes í Þjórsá á takmörkum R:íng:írYalla- og Árnes-
sýslu hefir verlb metin í b.íðum þessum sýslum, í hinni fyrri á 200 rdl.,
og í hinni síðari, í hverrar lögsagnarumdæmi hún liggur, á 100 rdl.

þessi eign hefir nú í frumvarpinu verið sett elmingis í Árnessýslu,
og með því þaa virbist ekki með öllu ástæðulaust, aa lnin hefir verið
metin hærra í R:íng:írvallasýslu, þar sem eyjan liggnr nær þessari
sýslu, og hefir líka jafnallarlega verib hagnýtt úr henni, þa hefir þall
verið r:íoia af, aa lagfæra mat hennar í R;íngár\'allasýslu (200 rdl.),
eptir þeim mælikvarða, er hafður hefir verið við þessa sýslu, og
sömuleiðis aa lagfæra mat hennar í Árnessý~lu, einnig eptir hlutfalli
þVÍ, sem valið hefir verlb via þessa sýslu, og taka síðan meðaltölu
hinna þannig lagfærðu upphæða, og láta hana vera matsverð eyjar-
innar, sem þannig hefir orðið 156 rdl.

VI. Auk umkvörtunar frá hreppstjóra Jóhannesi Kristjrinssynl,
sem :1 jörðina Laxamýri, sem talað hefir verið um í IV, hefir nefnd-
in felngib urnkvartanir frá þremur öðrum prívatmönnulll yfir mati
á jörðum þeirra, nefnilega fr:í prófasti B. Vigfússyni yfir víröíngunnl
á jörðunni Hólum í Skagafjarðarsýslu, frá studíósus J. F. Thorar-
ensen yfir vírbíngunní ;i jörðunni Víðldalstúngu í Húnavatnssýslu, og
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frá sera Fr. Eggerz yfir vírðíngunni á jörðunum Akureyjum, Ballara

og Kiðey í Dalasýslu. Ver höfum eigi þótzt geta teld~ til grelna
hina fyrstnefndu af þessum umkvörtunum fní prófasti B. Vigfússyni,
með því hún ekki bar fyrir sig neinar aðrar verulegar ástæðnr en
þær, sem þegar halOi verið komið fram með yi'ð yfírmatíð, ekki held-
ur umkvörtunlna frá sera Eggerz yfir virðíngunní á jörðunum Ballara
og Kíðey ; þar á móti hefir nefndin þótzt finna í jarbamatsbékunum
nægar ástæður fyrir þeirri skoðun, að jarbírnar Ví'ðidalstúnga og
Akureyjar hafi "erið metnar of bátt í samanburði ,-i~ aðrar jarðir í
þeim sýslum, sem þær eru í, og nefndin hefir því, eptir öllum þeim
upplýsíngum, sem eru "ið höndina, metíb VíOidalstúngu, sem við
jarðamatíð 1849 - 50 var virt á 2200 rdl., á 1744 rdl., og er þar með
talin hjáleigan Lækjarkor (144 rdl.), og rekar þeir ,1 Vatnsnesl, er
liggja undir jörbína (150 rdl.); sömuleiðis hefir nefndin metið á 1600
rdl. Akureyjar, sem 1849 - 50 voru virtar lÍ 2000 rdl.

VIl Að endíngu viljum ver sumpart geta þess, a'ð nefndinni
hefir þótt réttast, að setja rnatíð lÍ jörðunum Hítardal (nr. 149) og
Gilsbakka (nr. 6) í Mýrasýslu samkvæmt skobun þeirri, er yfirmats-
mennirnir letu í ljósi um hina rðtm virðíng þeirra, þótt te~ir yfir-
matsmenn hafi ekki gjört neinu eiginlegan úrskurð um þa'ð, því þeim
þótti það Isjarvert a~ því er formið snerti; sumpart þess, a'/) nefnd-
in hefir eptir upplýsíngmn þeim, sem hún hefir felngíð, getað aðskil-
i~ með sérstökum vírðíngarupphæðum ýmsar eignir, sem hafa verlð

virtar saman, sem virtust a~ eiga Hra metnar hver í sínu lagi (t.
d. nr. 58 - 60 í Suður-Mrilasýslu, o, s. frv.); sumpart þess, a~
þar sem höfuðhdl og hjaleigur hefir verfö virt hvort fyrir sig "ic
undírmatíð, en hinni söfnuðu npphæð verið breytt vm yfinnatlð, án
þess að til færa hinar sérstöku upphæðir, þá hefir hinni sameiginlegu
yfirmatsupphæð verið skipt eptir tiltölu milli höfubbölsíns og hjá-
leignanna, þar sem kríngumstæburnar sýndu, a'ð þessu varð víð kom-
i~, án þess að misfellur yrbí á; sumpart þess, að jörðin Eiríksstabir
í Ögurshrepp í Ísafjarðarsýslu (nr. 181), er amtmaður Melsteð íbrefi

til innanríkisstjórnarinnar 29. jan. 1851 heit mætti virða á 222 rdl.,
er af oss metin á 204 rdl., eins og tilfært er í yfirmatsbókiuni, því
eptir því sem auðsjéanlega hefir opt átt ser stað annarstaðar Í sýsl-
unni, verður svo a'il skilja athugasemd þá í henni, að lækka eigi
matið á jörðinni, sem er metin 240 rdI. vlð undirmatið, nm 3 rdl.
fyrir hvert af 6 hundruðum hennar, a'/) meintar Ee 3 spésíur eða S

rdl., og með þVÍ móti verður te'/) upphæð, 204. rdl., rett.
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Í þessum kafla ætlum vcr enn fremur að geta þess, al) nefndin
hefir leitazt við að fá upplýsíngar um það, a~ hve miklu leyti tekið
hafi verið tillit til lóðarafgjalds þess, er grelða skal áf tómthúsum,
þegar jarðir í sjópl.íssum hafa verið metnar, og sömuleiðis, að hve
miklu leyti hliðsjón hafi verið höfð af lóðarafgjaldi verslunarstaða
víb vlrbíngu jarða þeirra, á hverra lóð verzlunarstablrnir liggja;
í þessu tilliti hita allar þær skýrslur, sem um það hafa feingizt, í
einu hljóði að því, aú hvorugt af atriðum þessum hafi virzt geta
gefið ástæðu til aú hækka matið sökum annmarka þeirra, sem á
eru, þegar svo stendnr:í. Enn fremur verður að geta þess, aú
nefndin hefir nákvæmlega hugleitt, ab hve miklu leyti þaú yrði allt-
iú sem annmarki lÍ [arbamatinu í Mýra- og Borgarfjarðar- og fleiri
sýslum, ab kúgildin hafa haft meiri eða minni áhrif á vírðíngu jarð-
anna; en eins og alþíngl, einkum að því er snertir Mýrasýslu, ætfð
hefir gelnglð út frá jarðamatinu í henni, þegar um hana hefir verið
rætt, án þess aú draga frá krigildin, sem þar hefð! vel mátt koma
við, og byggt lÍ þessu samanburð jarðamatsins í þessari sýslu við aðr-
ar sýslur, án þess að minnast einu sinni á þetta atribi, sem hefbí
orbið ab hafa í för með ser gjörsamlegt endurmat, að því er snert-
ir hinar aðrar sýslur, aú svo miklu leyti sem lagfæríngu hefOi átt
að gjöra, eins hefir, eptir þeim upplýsíngum, sem nefndin hefir getað
aflað ser, ekki orðíð álitio, að matshlutfallið milli hinna einstöku
jarða í tilðum sýslum hafi raskazt við hina víðhöfbu aðferð, og nefnd-
in hefir því ætlað, að jurðamatlð í þessum sýslum gæti verið óbreytt
í þessu tilliti.

Viú B.
um hreppum.

Endurmat lÍ Rángárvallasýslu og lagfærÍng á einstök-
Nefndin hefir þegar, að því er viðvíkur endurmat-

inu í lLíng:in'allasý,;lu, í skýrslu til innanríkisstjórnarinnar 15. sept.
1855, skýrt ítarlega frá efumálí því, sem eptir atkvæðagreiðslu al-
þíngis um þetta endurmat gæti orðið um það, hversu yfirgripsmikið
þetta hið nýja mat ætti að vera, sörnuleiðís frá ástæðum þeim, er
komu nefndinni til, í hinni býsna-nákvæmu reglugjörð fyrir þessu
endurmati, að láta það, að því er unnt var, einúngis vera endur-
skoðun og lagfæríng á annmörkum þeim, sem nefndin hafbi ser í
lagi bent á. Samkvæmt þessu hefir líka endurmatið verið gjört í
Ráng:írvallasÝ:311lí nóvember 1855, og hafa endurmatsmennirnir, auk
þess að laga galla þá, er nefndin hefir bent lÍ, og breyta matinu
her og þar lÍ einstökum jörðum, einúngis gjört fullkomlega nýtt mat
í Vestur-Landeyjahrepp, því á matinu, sem þar fór fram 1849-
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50, höfðu einkum verið töluverðir formgallar ; við þetta mat hafa
jarðirnar í þessum hrepp yfir höfuð verið virtar töluvert hærra, en
víð hið fyrra mat. Vi'b endurmatið II þessari sýslu þykir nefndinni
annars að eins tilefni til að geta þess, að sú athugasemd finnst víð
niðurlag jarðamatsgjdrðarínnar 1849, að hús þau og ktígildi, sem að
ætlull matsmannanna voru hæfileg fyrir hverja jörð, væri 1/4 partur
af matsverði hverrar jarðar, og við endurmatið er sú upplýsíng gefin
um þetta, ail 1 kriglldí hafi verið reiknað fyrir hverja 200 rdl., þá
er metið var, og kriglldín megi telja 1/10 af verði hverrar jarbar.
Nefndin hefir þó haldið ser víð það, sem á'bur er sagt um virðingu
kúgildanna með jörðunni, og henni hefir ekki þótt þörf á, a'b gjöra
nokkra breytíngu þessa vegna, ekki sízt af þeirri ástæðu, að skerð-
ing verðsins um 1/10, jafnvel þó tilefni hefði verið til hennar, hefði
ekki gjört neitt til, þar sem lagfæra átti matið eptir á eptir upphæð

jarðaafgjaldanna.
A'b því er víðvíkur þeim hreppum, sem nefndinni var falið á

hendur að lagfæra jarðamatíð i, þá skiptast þeir í tvo flokka, nefni-
lega í þá, með tilliti til hverra alþíng hafbi fyrir skipað víst hlut-
fall, er mat þeirra skyldi hækka eða lækka eptir, og í þa, er ekkert
þvílíkt var fyrir skipuð um.

Til hins fyrnefnda flokks heyra:
1. Helgafellssveit í Snæfellsnessýslu.

2. Skógarstrandarhreppur í sömu sýslu.
3. Hvarnmssveit í Dalasýslu,
4. Fellstrandarhreppur í sömu sýslu.
5. Flateyjarhreppur í Barðastrandarsýslu,
6. Raubasandshreppur í sömu sÝ:3Iu.
7. Suðurfjarðahreppur í sömu sýslu.
8. Vindhælishreppur i Húnavatnssýslu.

Samkvæmt serstökum álitsskjölum hlutaðeigandi amtsdeilda á
alþíngl, er þínglð fór eptir í atkvæðagreiðsluunl, átti matið a'ð hækka
í hreppnum nr. 1 um 11/2, i nr. 2 um 1 %, í nr. 3 og 4 hvorum
fyrir sig um 11/3, í nr. 5 um 1 t,Is, í nr. 6 og 7 um 11/4, og í nr.
8 ab lækka um 1/5 eða % part. Eptir því sem nefndarmenntmtr
sjálfir þekkja til vegna hluttekníngar sinnar i umræðum alþíngis,
var meiníngin með hið þannig tilgreinda hlutfall i hreppunum nr.
1-7 ekki BÚ, a'b fyrst ætti ail hækka hreppa þessa með upphæð
þeirri, er samsvaraði hinu núveranda mati á þeim, elg því næst með
1/2, %, o. s, írv., þannig a'b t. d. jör'b, sem væri 200 rdl., heíbí orð-

51



i'ð, ef reiknað væri eptir hækkuninni um 1 %, 200 rdl, + 200 +
100 rdl, = 500 rdl.; en þar ,í móti eiga þessi hlutföll a'ð skiljast
um hækkun með því ao bæta við 1/2, %, o. s. frv., af vírðíngar-

upphæðlnni, og samkvæmt þessu hefir nefndin hækkað matið ,1 þess-
um hreppum. þess ber annars enn að geta, að í nefndaráliti al-
þíngis og allraþegnsamlegastrí skýrslu þess til komings hefir s,í galli

orðið í t.illiti til hreppsins nr. 5 (Flateyjarhrepps), að hækkunarhlut-
fallið þar er til fært 1%, af hundraði eða 1% : 100, sem fyrir
allan hreppinn, sem er metinn lí 12,000 rdl., einringis hefði hækkað
matið um 135 rdl.; en eins og slík hækkun hefði verið þýðíngarlaus,
þannig hefir vesturamtsdelldln á alþíngi í álitsskjali sínu 25. júlí
1855 um breytíngar þær, sem gjöra þyrfti ,í einstökum hreppum í
vesturamtlnu, sem lagt er til grundvallar fyrir uppásuingum alþíng-
isnefndarinnar, látið það í Ij6si í því tilliti, er hér ræðir um, að
matið á teðum hrepp ætti að hækka um 1% í hlutfalli við hina
aðra hreppa í sýslunni, og samkvæmt því er matið á þessum hrepp
hækkað með því, að bæta víð % af matsverðsupphæblnni, eða allt

að 13,500 rdL
Í tilliti til hreppsins nr. 8 (Vindhællshrepps), þar sem hlutfall

það, eptir hverju matið á hreppnum lÍtti að lækka, var, eptir því
sem aður er sagt, til fært 't« eða % af matsverðsupphæðínni, hefir
nefndin kosið, að lækka rnatíð um %, þMt það að lísu reyndist að
hlutfallíð milli jarðaafgjaldanna og matsverðsins í þessum hrepp, borið
saman við hlutfallið í hinum parti sýslunnar, lægi nær % en %; en
með því það þótti efasamt, hvort nokkuð áreiðanlegt yrbí ályktað af
þessu hlutfalli í hreppi, sem vegna þess, hvað hann liggur óhent-
uglega, er verulega fdbrugoinn hinu af sýslunni, og sömuleiðis með
því, að deild sú af alþíngismönnum fni norður- og austurarntlnu,
sem mynduð var ii alþíngi, hafði mælt með því í ;ílitsskjali sínu 15.
júlí 1855, a'ð rnatíð "yæri lækkað nm %, eða a'ð minnsta kosti 11111

't« part", þ;l hefir nefndin d'bið það af, að lækka matið í þessum
hrepp um 1/5 part af matsverðinu.

Hinir hrepparnír, sem nefndinni hefir verlð falið á hendur ao
jafna fyrirfram matið í, eru þessir:

9. Ölfushreppnr í Árnessýslu.
10. Breiðdalshreppur í Suður-Múlasýslu.
11. Faskniðsfjarðarhreppur í sömu sýslu.
12. Reyðarfjarðarhreppur í sömu sýslu.

Með tilliti til þessara hreppa hafðí alþíngi ekki fyrir skipað neitt á-
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kveðið hlutfall, er matið í þeim skyldi lagfærast eptir, til þess að
geta komizt í sarnhljébun við hina hreppana í sýslum þeim, sem
þeir eru í; en þar :í móti var nefndinni Ialið á hendur, að ákveða
þetta hlutfall eptir reglu, er lík væri þeirri, er fyrir var skipuð í
upp.ísuíngu stjórnarinnar, staflið B, með hliðsjón af lagfæríngu jarða-
matsins í öllum sýslum landslns, nefnilega eptir hlutfallinu milli
upphæðar jarðaafgjaldanna og matsverðsupphæbunum ; og þar að auki
var það tekið fram af alþíngi, a\'> tveir fyrtaldir hreppar yrði a\') á-
lítast of lágt metnir, og hinir tveir síðartöldu of luítt þenna starfa
hefir nefndin framkvæmt eptir reglu þeirri, er alþíngi þannig hefir
til tekið, lí þann fuítt, að afgjaldaupphæð og matsverð hlutaðeigandi
hreppa hefir verið borið saman vlð gjörvöll afgjöld og matsvero í
hinum hreppunum, þar sem matið hefir þótt rétt, og hefir niður-
staðan orðið sú, a'O hækka varb matið í Ölfushrepp um 91/2 %, og
í Breiðdalshrepp um 29%, en þar á m6ti a\'> lækka matið í F;Í-
skrúðsfjarðarhrepp um 32%, og í Reyðarfjarðarhrepp nm 20%; og
hefir matið í te\'>um hreppum verið leiðrétt samkvæmt þessu. Nefnd-
in hefir a\') ö\'>ru leyti ekki tilefni til að álíta annað, en að lagfær-
íngin á matinu í þessum hreppum hafi verið svo samkvæm, sem hún
eptir málavöxtum gat orðið, hlutfalli því, í hverju þeir í raun rettri
verða ab álítast of Mtt eða of lágt metnir í samanburbí við hina

aðra hreppa í sömu sýslu.
Ver leyfum oss að Líta fylgja her með serstaka skr.í yfir hinar

þannig fyrir fram gjörðu lagfæríngar matsins í einstökum hreppum,
og er það vitaskuld, no hin almenna lelbréttíng, sem síðar verður

rætt um í staflið e, hefir verlð látin gánga yfir þessa hreppa, eins
og alla þá sýslu, sem þeir liggja í, og getum ver þess, al:l einúngis
hinar lagfærðu upphæðir eru til færðar í frumvarpinu.

Vitl C. Lagfæríng á matinu í öllum sýslum sín á milli. Eins

og áður er um getið, hefir það verið almennt viðurkennt, að það
væri einn hinn verulegasti annmarki á jarðamatinu, sem f6r fram
1849 - 50, a'O hinar ýmsu sýslur hafa verið metnar eptir mjög ólíku
hlutfalli, þar sem sumar hafa verið metnar mikils til of lágt, og aðr-
ar aptur býsna-hátt, og verður svo að álíta, sem þetta einkum komi
af ölíkurn skilnfugi á reglum þeim, er matsmönnum voru gefnar í
tilsk. 27. maí 1848, § 3, og í hinum serstöku fyrirskipunum 1. sept.
s. á., eptir hverjum sérhver eign átti að metast til peníngaverðs, ept-
ir sanngjörnu verbi, er tíðkaðíst á þess konar eignum. Til þess að
ráoa lJ6t á mismun þessum, er á því byggt í uppástúngu stj6rnarinnar,
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er lög~ var fyrir alþíngi, 1855, að með því :ílitio er, að öll jarða-
afgjöld samanlögð í hverri einstakri sýslu og borin saman við gæöl
jarðanna í sömu sýslu, standi í nokkurn veginn jöfnu hlutfalli sín á
milli í öllu landinu, þ:i mætti hafa afgjdld þessi fyrir mælikvarða,
til þess <10 koma á samhlj óOlln ti matið í hinum einstöku sýslum
sín á milli, og samkvæmt þessu var nefndinni Iyrirskipuð sú aðferð,
að skoða samanlagða upphæð jarðarnfgjaldanna í hverri einstakri
sýslu sem vexti af öllu vlrðíngarverðinu til samans í sýslunni, og
lagfæra sfðan vlrbíngarverð hinna einstöku jarða eptir því hlutfalli,
sem hin n)~ja vírðfngarverðsupphæð, er þannig væri fundin, stæði í
við vtrbíngarverðlð 18,19 - 50.

þar að auki er það tilfært sem dæmi, ao þegar afgjnldíð af
öllum jörðunum í einhverri sýslu svaraði til 4%, í annari til 3%
og í hinni þriðju til 5 %, o. s. frv., þ:i þyrfti ekki að breyta mats-
veroinu í hinni fyrstu sýslu, en þar á móti yrði ao lækka það eoa
hækka í hinum eptir upphæð afgjaldanna. Alþíngi hefir fallizt ti
þessar ákvarðanir og bætt því við, að þao skyldi "em skylda nefnd-
arinnar, áður en hún framkvæmdi ákvnrðanir þessar, ao ana ser allra

þeirra upplýsínga, er feingizt gæti, hjá embættlsmönnum landsins um
hið ýmislega hlutfall milli afgjalda jarbanna og gæða þeirra, er vera
kynni í hinum ýmsu sýslum, og sömuleiðís laga (rnodificere) reglu
þá, sem her ræöír nm, eptir upplýsfngum þeim, er þannig feingist.

Hið fyrsta, sem nefndin hefir þurft að gjöra, til þess að ljúka
starfa þeim, er henni var þannig ,í hendur falinn, "ar það, að út-
vega skrár þær, er þurfti, yfir öll jarbaafgjöld, og í því tilliti nrc
nefndin ao leita til hinna árlegu relknínga yfir alþíngistollinn, er
skrrír um jarðaafgjöldín fylgja, og sömulelðls varð hún, að því er
snertir þær jarðir, sem alþíngisskattur er ei greiddur af, nefnilega
borðhaldsjarðir presta og jarðir mildra stofnana, ao útvega skrár
yfir þær frá hreppstjárunum. Eins og ver höfum getlö í skýrslu vorri
til stjéruarrábsins 27. febrúar f. á., hafbí þat verið vilji "or, að geta
við haft skýrslurnar um gjöld þau, sem her ræðir um, um vissa ára-
röð, t. d. 5 ár, til þess að geta dreglb út af þeim meðaltölu, er
leggja mætti til grundvallar vie lagfærínguna á matinu; en meb því
nefndin hefir ekki feinglð frá stiptamtinu nokkurn veginn fullkomnar
skrár yfir teo gjöld um meir en 2 ár, nefnilega árin 1848/49 og 185%4'

þá hefir nefndin orðið að láta ser nægja með skýrslurnar um þessi
2 ár, og í því tilliti vill nefndin geta þess, að það virðist vera kost-
ur við skrárnar fyrir 1848/49 og 185%4) að það eru þessar skrár,
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sem alþíngi hefir haft undir höndum vlð meðferð jarbnmatsmalsíns,
og á þeim hefir þínglð, meðal annars, í aðalntríðunum byggt fyr-
greindar ályktanir sínar um hlutföll þau, Í hverjum matið á ýmsum
hreppum skyldi lagfærast, eins og hinn litli munur, sem reynzt hefir
al'! er á al'!alupphæi'!unum bæði árin 18"8/"9 og 185%", og sem þar
að auki að miklu leyti kemur af því, að hinar einstöku Iandskuldir
og krigildalelgur eru reiknaðar eptir mismunandi verðlagsskram, mun
mæla með því, að meðaltala leingri áraral'!ar mundi hafa leitt a()
niðurstöðu, er væri mjög lík þeirri, sem menu hala her komizt að,
og nefndin hefir enn fremur þótzt sjá, ai'! þessi ætlan styrkist af
samanburði vm afgjaldaskrárnar um árin 1850 - 52, a() því leyti
sem nefndin hefir haft til skoðunar slíkar skrár fyrir nokkrar sýslur.

Nefndinni hefir nú þótt það vera árfðanda, að hinar samanlögðu
algjaldaupphæðlr, sem leggja átti til grundvallar Yi() lagfærínguna,
gæti orðið svo nákvæmar, sem unnt væri, og vér höfum þess vegna

mjög nakvæmlega endurskoðað í hverju einstöku afgjaldaskr.irnar um
hin umræddu 2 ár, og þannig höfum yer sumpart lagað reilmíngs-
villur þær, sem koma fyrir her og þar, sumpart leitazt víð, án þess
a() víkja frrí því, sem gefi() var, eða þVÍ, sem varð a() álítast venju-
legast í einstökum sveitum, a~ koma á þeirri elníngu ieða jöfnuði í

reilmínginum lÍ skrám hinna ýmsu hreppa eða sýslna, sem gæti þótt
samkvæmur því, er í raun og veru á ser stað ; þetta hefir t. d. verið
gjiirt, þar sem hlutabelgandi hreppstjórar auðsjaanlcgn hafa reiknað
vissar afgjaldatcgundir af handahófi eða ósamkvæmt sjálfu ser;
sumpart höfum ver, al'! því er unnt var, gætt þess, al'! til væri greind
fullkomin afgjöld (landskuld og krigildaleigur) af hverri einstakri jiirð,
Í tilliti til þess síðast nefnda hefir nefndin einkanlega opt haft orsök
til efasemda "iI'! bændakírkjujarðlr, því þeim parti af afgjaldinu, sem
svarar til prestsmötunuar, einkum af ktiglldaleígunum, hefir venju-
lega verið sleppt í sknínum, sökum þess al'! þessi hluti afgjaldsins
er af löggjöfinni undanþeginn alþíngistollsgreíðslunní, og þegar t. d.
prestsmatan, eins og optast nær á ser stað, er hálf leiga af vissri
kúgildatölu, er kirkjunni heyrir til, þá fer stundum svo, al'! þegjandi
er sleppt úr reikníngnum í afgjaldssluánum, ekki einúngis þeim
helmíngi kriglldalelgunnar, er prestinum skal gjalda, heldur
einnig hinum helmíngnum, Því menn hafa alltlð, að jarðelgandinn
ætti al'! hafa hann í uppbót fyrir Það, al'! hann á al'! ábyrgj-
ast kúgildin. Stundum eru sum af kúgildum þeim, er gjalda
skyldi prestsmötu af, ekki leíngur til á jörðunni, og þá er greiðela þessi
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aú þessu leyti í eiginlegum skilníngi, jaJ''0eignarbyrCi, sem hvílir lÍ

jiirðunnl. l\eflldin hefir .ívallt, þegar 8,'0 hefir sbll'!iú á, með
nákvæmni og "andlegri rannsókn leitazt við í hverju einstöku
tilfelli að .ikveða upphæð hinna siinnu jarðaafgjalda, og í þessu
tilliti höfum ver hart styrk af skýrslum þeim, sem yer höfum
lítyegal'! sumpart frrí prófibtulll og prestum, sumpart frá hreppstjór-
um, UlII upphæb allra slíkra prestsmatna, sömulelðís um þær jarðir, sem
þær ern greiddar af; en þetta er ekki æHú eins, því greiðela þessi
llggur opt lÍ ýmsulll bændakirkjujörðnm, þannig að kirkjubóndinn ma
ráe'a, af hverjum jörburn þetta er goldið í hvert skipti, og hve mikið
goldlð er ar hverri jörð, Nefndin hefi I' í einstökulll tilfellum verið
í efa um það, al' hverjum af klrkjujörðunum prestsrnatan væri goldin,

og þar sem 5"0 varð aú álíta, sem rnatan hefði ekki verið öll tilfærð
í jarðaafgjalrlsskr.innl, þii hefir öll mutan verið tilgreind sem hvíl-
andi ii aðalkirkjujörbinni, og verður annars viú það afgjaldsupphæð
sú, sem til er færð ;i þessari jörð, stundum meiri, en goldlð er af
jlirðunni, af því upphæð þessi inni bindur í ser nokkuð af afgjöldum
annara jarða ; en 11m þetta er ætíð gjö)'(; athugasemd í frumvarpinu.
Á sama hMt höfum ver enn fremur haldið, að vegna þess ab gjöld
þessi samanlögð ern býsnamikil og þ;IÚ el' í mörgn tilliti rirfðanda,
aú skýra frá þeim, þá ætlum ver að láta fylgja her með fullkomna
serstaka skrá yfir allar þær jarðir, sem slíka prestsmötu eiga að gjalda,
sömuleiðis upphæð hennar, og af þessari skrá sest það, að prestsmöt-
ur þessar í Ullu landinu eru 3350rd!., c'Ca her um bil 1/40 partur af
öllum jarðauígjdldurn saman lögðum. Úr tveimur sýslum, nefnilega
Ísafjarðar- og Gullbríngu- og Kjósarsýslnm hefir nefndin ekki fcing-
Iö aígjaldaskrtírnar fyrir 1853-54, eða a\) minnsta kosti ekki í því
formi, aoþær yrði notaðar, og nefndin hefir því neyðzt til, að því
el' Ísafjarðarsýslu snertir, ab taka í stað þess afgjaldaskrárnar fyrir
1852-53, sömuleiðis, al'! því er Gullbríngu- og Kjósarsýslu snertir,
afgjaldaskrrirnar fyrir 1850-51, sem "ar hið síðasta ár, er þessar skrár
voru til um, og til þess aö allt gæti orðið hvað öðru svo líkt, sem
unnt er, hafa öll afgjöld þessara ára verlð reiknuð eptir verðlagsskrám
1853-54, og Y()r verðum annars að halda, ao þótt annað afgjaldaár
se í tveimur sýslum korníð í staðinn fyrir afgjöldin 185%4, þá hafi
það ekki veruleg áhrif ii aðalupphæð jarðagjaldanna eða meðaltöluna
fyrir greindar sýslur.

Með tilliti til jarða þeirra, sem alþíngistollur er ekki greidd-
ur af, og sem þess vegna ekki eru tilgreindar í hinum umræddu
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afgjaldaskrám, nefnilega borðhaldsjarðir presta, fáta;kra- og spítala-
jarðir, o. s. frv., hefir nefndin útvegað skrár yfir jarðnafgjöldín, samdar
ii sama hátt, sem skrárnar til alþínglstollgreiðslunnar.

Skrár þessar sýna þó einúngis jarbaafgjöldin, eins og þau hafa
verið það ár, þegar þær voru samdar (á rio 1856), en til þess að
láta ekki hinar ýmsu verolagsskrár hafa of mikil áhrif, hefir nefnd-
inni Iitizt, 110 hún ætti að reikna afgjöld hinna umræddu jarða eptir
verolagsskránum 18"%9 og 1853 -·54, og til færa þau síðan í frum-
varpinu fyrir hvert af þessum árum með hinum þannig reiknuðu
upphæðum. Frá einni, nefnilega Barðastrandnrsýslu , hefir nefndin
enn ekki feinglð skrár þær, sem um hefir verið beðið þaðan, yfir af-
gjöldin af jörðum þeim, sem þar eru undanþegnar alþíngistolli, og
ekki heldur neina af skýrslum þeim, sem annars hefir verið æskt frá
þessari sýslu, jafnvel þó amtmaður hafi heimtað þær af sýslumanni
þegar í desembermdnuðí 1855, og seinna minnt hann á a\) senda þær.

Þegar hinar aðrar skýrslur, er beðið hafði verið um frá Snæfellsnes-
sýslu, voru sendar, þá kom ekki skrá yfir afgjöld jarða þeirra, sem
eru undanþegnar alþíngistolIi, í einum hrepp, nefnilega Helgafells-
sveit. Til þess ao láta ekki allt verkio bíða eptir skýrslum þeim,
er þannig vantaði, þá sneri nefndin ser, þegar hún gat ekki beðið
þeirra leingur, í seinni hluta síðast Iiðíns janúarmanabar til nefndar
þeirrar, sem eptir klerkaþingsályktun kemur saman í Reykjavík, til
þess að lagfæra mat gjörvalíra brauða í landinu eða meta þau, og
sem árin 1853--55 hefir feingið skýrslur um tekjur brauðanna, og
bað hana ao ljá ser skýrslur þessar fyrir tððar tvær sýslur, og með
því að her fekkst nægileg vísbending um jarðaufgjöld þau, sem upp-
lýsingar þurfti um, þá höfum "er hagnýtt te\)ar skýrslur til þess að
fullkomna afgjaldaskrárnar fyrir 1Íonrnefndar sýslur.

Ao endingu getum ver þess, ao í afgjaldad;ílkinum hafa verið
settir 4% vextir af matsverðsupphæðinni við einstakar eignir, þar
sem jarðarafgjaldið annaðhvort ekki var tilgreint, sem einkanlega átti
ser stað við hinar annars fáu eyðijarðir, sem hafa verið metnar ser
í lagi, eða þar sem skýrslurnar um það ekki virtust verða notaður
einhverra orsaka vegna.

Ekkert afgjald hefir verið tilgreint við ýmsa jarðarparta, sem
metnir hafa verið ser i lagi sökum þrætu, er um þá hefir verið, og
sem nefndin annars hefir leitazt vio ao draga inn undir aðra hvora
af hluta'beigandi jiirðum, þar sem tilefni hefir getað fundist til þess,
því það má almennt gjöra ráð fyrir því, að slíkir jarðarpartar annað-
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hvort se notnt.ir frá b;Í~,um jörðunum, eða frá annari þeirra, og ao
afgjald þelrra þannig hljóti að "em innibundið í afgjaldi sjálfra jarðanna.

Alþíng! gjöl'M do fyrir, eins og :íðllf el' sagt, að nefndin mundi
þurfa að útvega Sel' skýrslur um hinn ýmislegu leigumala jarbanna
í hinum einstíikn sýslum, á'ður en jurbaafgjaldaupphæðín yrN notuð
við lagfæríngu jarðnmatsins, og nefndin hefir samkvæmt þessu bel)Íð
amtmennina um álit þeirra um þab, að hve miklu leyti slíkur mb-
ja fn lelgumali a-ttl Ser stað í ömtum þelrra, og sömuleíðís, hver
.ihrif retla mætti að þetta gæti haft lÍ öll jarbaafgjöldin samanlögð í
hverri sýslu fyrir sig. Skýrslur þær, sem "er höfum fcinglð um þetta,
oru eirningis skr.i nokkur, sem allltma'OnrMebteohefirsentoss, um
afgjalcla;ístandio í Arnarstapa- og Skrigarstrandarumbcbi , af hvers
jö\,(;UIll gFildin eru, sem kunnugt er, að nokkru leyti greidd Í peníng-
11111 eptir glillllll lagi (Evaluation), af hverju Icíbir nokkra lækkun :i
hinni rikv eðuu forngildu. Nefndin hefir nú a'ð vísu hugleitt, að hve
miklu leyti lnin mundi geta byggt lagfærlng jar'Oaafgjaldaupphæ'ðanna
hæði á þessu og lí skýrslum þeim, sem Yel' annars höfum haft undir
höndum, 1I1ll svipaða lækkun :i afgji)\dnm komingsjarða annarstaðar,
einkum í Skaptafells-, Gnllbríngn-, Stranda- og Ísafjarðarsýslu ; en
eins og 11<10 er ljóst, að víst hlutfall, er slík lagfæring skyldi gjörast
eptir, ekki yr'ði með neinu móti akvebiö, án þess að gjöra það af
handahófi, eins virtist því síður ao geta verið nokkur heimild fyrir
því, ao tukn hiklaust afgjöldin eptir Iornglldnupphæð þeirra, og reikna
þau eptir almennum reglum, .in tillits til hinnar Hittu gjaldllnunar
(JIodcralion), því heldur, sem þa'ð án efa verður að ætla, að linun
SÚ, sem þannig :í Sel' stað, se eingan veginn eingaungu sprottin af
lægri leigumala, heldur komi ao mlklu leyti af bVÍ, að forngildu-
upphæðin, sem vlöhaldizt hefir frá fyrra tíma, er IlIÍ of há, og getur
þVÍ ekki feingizt án slíkrar gjaldlinunar, og nefndin hefir því ekki
getað lMi'O hið umrædda atriði, sem alþíngi hefir bent á, hafa nein
áhrif :í upphæð [arðaafgjaldanna.

Upphæð jaröaafgjuldauna, SOIll þannig eru reiknuð, í hverri ein-
stakri sýslu Ulll hvert af rirunum 18.18,'.19 og 185%.1, meðaltala te'ðra
gjalda um þessi .ir, samanlagðar virðíngarverbsupphæðlr í hinum
einstöku sýslum, eins og bær hafa korníð fram "ið einstakar her að
franian greindar lagfæríngar, sömuleiðis leiðrettíngin lí hinum ýmsu
hreppum, og loksins það hlutfall miðað við 1: 100, sem meðaltala
jarðaufgjaldanna í hverri einstakri sýslu stendur í Yi'O vírðíngarverðs-
upphæðlna, má sj:í af eptirfylgjandi töflu, í hverri sýslumar eru til
Iærðar eptir tebn hlutfalli, þær fyrst, sem lægst ern metnar:
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Við töflu þessa ber þess aö geta, a 0 það hefir verið r;íoio af
:10 taka Suður- og Norbur-þfngeyjarsýslu hvora í sínu lagi, þótt þær
se mí eitt lögsagnarumdætui, sökum þess ao þær voru aðgreindar,
þegar jarðamatíð fór fram 1849 -- 50, og yfir þær gekk bæði undir-
mat og yfirmat, hvora i sínu lagi, og líka sökum þess, að hlut-
fallið milli jarðanfgjaldaupphæðarlnnar og matsverðsins er nokkuð
mismunandi í þessum sýslum, þegar þær eru teknar hvor fyrir sig,
eins og Inndsluglð líka er nokkuð mismunanda í þessum sýslum.
Enn fremur ber þess að geta, a ð jarðirnar Stafholtsey og HúsafelI,
sem árin 1849 -50 heyrðu til Mýra- og Hnappadalssýslu, og hafa
verið metnar þar, en eru seinna lagðar til Borgarfjarðnrsýslu, og þess
vegna í frumvarpinu til færðar í þessari sýslu, eru teknar upp í reikn-
inginn her no framan í hinni fyrnefndu sýslu, bæði ao því er jarð-
arafgjald og vírðíng snertir, og a ð Iíkri reglu hefir verið fylgt með
tilliti til jarðanna Ytri- Varbgj.ir or: Syðri- Varogjár, sem hafa verið
metnar í Buður-þíngeyjarsýslu, en af því þær hafa seinna verið Iagð-
ar undir Eyjafjarðarsýslu, þá eru þær til færbar í þessari sýslu í
frumvarpinu; sömuleiðis með tilliti til afrettarins Bleíksmýrardals
fyrir vestan Fnjésk.í, sem hefir verið metinn með Eyjafjarðarsýslu,
en af þVÍ hann liggur i Þíngeyjarsý:;lu, þá er hann í frumvarpinu
færour í þessa sýslu og sameinabur við þann hluta af dalnum, sem
liggur fyrir austan Fnjéská og sem virtur hafði verið með þessari
sýslu.

Þegar nefndin nú hugleiddi upphæð þess hlutfall" milli upp-
hæðar jarbaafgjaldanna og vírðíngarverðslns, er bæri a'b leggja til grund-
vallar og víð hafa, til þess a'b leion3tta matið í hinum einstöku sýsl-
um, en UIl1 þa'b hefir nefndin elngar reglur feingi'b, þ;i hefir SIÍ hug-
leíðíng einkanlega r;í'bio hjá nefndinni, að me~ þVÍ það er tilgángur
þessa starfa, ao koma a hlutfalli, sem alstaðar væri sjálfu ser líkt, eins
vegar milli jarbaafgjaldanna, er jarðagæðm gæti sezt af, og matsverðs-
ins hins vegar, en ao þar á móti í þessu tilliti í sjálfu ser ekki getur
stabið :í neinu, hvort nokkuð hærri eða lægri virðfng yrðl í öllu land-
inu, þar sem þetta mætti aptur laga með því að velja minna eða stærra
deili, þegar hundraðatalan er ákveðln, þá varð svo að álíta, sem einu
gilti, hver tala af hundraði væri kosin (t. d. 4, 6 eða 7), einúngis ef all-
ar sýslumar væri lagfærðar eptir hinum sama mælikvarða. Ef menn
nú ekki vildi við hafa það hlutfall milli innstæðu og tekja, sem tíök-
ast á meðal manna, nefnilega 4%, en það er auðséð, ao sú tala af
hundraði er töluvert Irdbrugðln hlutfalli því, sem á Ser stað í flest-
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öllum sýslunum milli upphæðar jarðaufgjaldanna og matsverbslns, þá
gæti svo vírzt, sem nokkur lÍsta: 0,1 væri til, ao við hafa meðaltölu

allra fyrgreindra hlutfalla, sem yrði um 5 % % (og sem annars her
um bil mundi koma saman við úrslit þau, er feingist með því, að
bera upphæð jarbaafgjaldanna í öllu landinu saman vi'ð virðíngarverbs-
upphæðina í öllu landi nn); en nefndin hefir þii haldið, a'ð taka ætti
tillit til þess, að þa\'! se~t af ;iður tilfærðri tönn, ao mitt .i meðal
þeirra sýslna, sem álíta 111.1 of l:ígt metnar, og þeirra, sem m,í álíta
býsna-hátt virtar, eru æti margar sýslur, í hverjum hlutfallið er mjög
líkt eða samkynja, svo a\'! mismunarins gætir varla, nefnilega í þeim
10 sýslum, nr. 7 ---16, í hverjum öllulll hlntt'allio er fd c. 5 til c.
5 %%, og eins og þessi jöfnuður virðist mæla með almennara skiln-
ingi á hlutfullinu milli gæða og lclgum.íla jarbnna, sem komið

hefir í ljós við jarðamatlð Í greindum sýslum, eins vlrðist "em gjört
níl'! fyrir því, einkum Í umræðum alþíngis, a'ð lagfæríng jarðamatsins
skyldi einkum koma niður á þeim sýslum, er fjarlægjast þenna 11\i\)-

flokk, og einkanlega á sýslunum nr. 1-- 4, en þar lÍ móti er gjört ráo
fyrir, al'! jarðamatíð geti haldizt nokkurn yoginn 6breytt í hinum
sýslunum.

Nefndin hefir í tilliti til þessa valið þtí aðferð, al'! draga út með-
altalshlutfall, míbað vib 1 : 100, af hlutföllunum í fyrnefndulll 10 sýsl-
um, og verður þetta meðaltalshlutfall 5'19-l %, og sömuleíöís ao jafna
eptir þessu hlutfalli bæði matið í nýnefndum 10 sýslum og öllum
hinum sýslunum í landinu, og enn fremur hefir þMt mega koma því
til leíðar mel'! þessari aðferð, al'! ekki verði nema mjög lítilfjörleg
breytíng á býsnamörgum sýslum, þannig al'! matið ,i þessum sýsl-
um má í hinu verulega álíta hið sama sem :lour, og al'! það þekkíst
yfir höfuð aptur á hverri einstakri jörð, og m.i þannig ætla, a\'! mat-
inu 1849 -- 50 hafi verið breytt svo lítit'l, sem unnt var.

Eptir þessu þannig valda meðaltalshlutfullt verður það ein sýsla,
nefnilega Húnavatnssýsla, þar sem matið hefir alls ekkert breytzt, af
því al'! hlutfallið Í þessari sýslu kemur ao kalla má gjörsamlega
saman "iI'! hið áðurnefnda meðaltalshlutfall (mel'! 36 rdl. mun í
allri sýslunni, sem ómögulegt hefði verið al'! skipta); en þar á móti
hefir matið á sýslum þeim, er nú skal greina, verlð hækkað eða
lækka'ð þannig:
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Barðastrandarsýsla hækkuð um

Dala

Skagafjarðar

Snæfellsness

Eyjafjarðar

Árness

Borgarfjarðar

Suður-þíngeyjarsýslu

Gullbríngu

Reykjavík

Rángurvallaeýsla lækkuð UIll

Ísafjar'ðar

Nor'ður-Múla-

Suður-Mrila -

Norður- Þíngey jarsýsla

Bkaptafells

Stranda

Mýra og Ilnappad, -

Vestmannaeyja

þar við bætist

Húnavatnssýslu

Fyrir allt landið verður þá samanlagt

lagfært matsverð !

4°'1
39'8

35'5
21, .•

16;8

6'8

6':1

Lagfært mat~'----'-'
11,1,272'3

108,262,~

225,985'6

96,494,0

233,210"

253,582,0

110,495,~

153,056'6

144,110'0

10,461'8

219,986,0

111,602"

123,03°'5
113,8%)4

54,194'2

90,430)Q

45,879'6

126,096'6

11,488'1

211,953,0

2,556,489'1 rdl.

Og er það 174,318'6 rdl. meira en aðalupphæðin eptir töflunni her
a'ð framan.

3H

3'5

5'8

9'6

17'1
23)Q

34'5

Ver viljum geta þess, að þrátt fyrir hina töluverðu hækkun á
matsverðinu, sem ýmsar eýslur í vesturnmtinu hafa feínglð eptir
þessu, þ;i hafði þó deild sú, sem kosin "ar á alþíngi fyrir vestur-
amtið, gjiirt ráa fyrir nokkuð meiri hækkun í nokkrum af sýslunum,
því menn ætluðu, a'ð hækka mætti Barðastrandar-, Dala- og Snæ-
fellsnessýslu, hverja fyrir sig, í samanburði víð Mýrasýslu, ef hún
yrði óbreytt, met því aa bæta við % af virbíngarverðsupphæðunum,
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og þetta hlutfall kemur her um bil saman við hitt hlutfallið, eptir
hverju virðing Barðastrandarsýslu mí er hækkuð, en fer nokkuð fram
úr hækkunarhlutfallinu í hinum öðrum sýslum.

par á móti haföl norður- og austuramtsdeildin á alþíngi gjört
ráo fyrir, al'! Skagafjarðarsýsla yrði ekki hækkuð meir en um 1/6,
en þ,i Hr um leið gjört l'iÍo fyrir, al'! hinar sýslumar í amtinu yrði

óbreyttar, og her getur þannig einginn samanburður átt ser stað.
Ver höfum leitazt "ið að lagfæra matið á hinum einstöku jörð-

um með svo mikilli nákvæmni, sem auðlð var, eptir hinu ákveðna
meðaltalshlutfulli, og oss hefir þótt það réttast, sumpart með tilliti til
starfulðttls framvegis, ao tákna mco tugabrotum þá parta af ríkis-
dölunum, sem koma út \ ill relkn ínglnn, og þar að auk höflllll ver
fylgt þeirri reglu, þar sem tugabrotum hefir verið kastað bnrt, ao
hækka hvergi tugabrot það, sem eptir var haldið, sökum þess að hið
burtkastaða tugabrot værl meir en 5, til þess að ekki skyldi vera
hætt víð, að "er hækkuðuni mat nokkurrar einstakrar jarðar meira,
en henni ber eptir hinu gefna hlutfalli.

Með tilliti til fyrirkomulagsins á frumvarpinu "ill nefndin geta
þess, ao auk matsverðsíns 1849-50, hinna lagfærðu matsverðsupp-
hæða, sömuleiðls jarðaafgjnldanna fyrir hvert af árunum 1848-49 og
1853-54, sem ver héldum að ver ættulll að til færa ser í lagi fyrir
hverja einiltaka jörð, einkanlega til að geta leitt rök að niðurstöðu
þeirri, er ver höfum komizt að, og af því slíkt að öðru leyti er í
mörgn tilliti merkilegt og áríoanda, þá hefir nefndin enn fremur
bætt dálkum víð fyrir kúgildatöluna og fyrir þá hundraðatölu jarð-

árinnar, sem híngað til hefir verið, og höfum ver í flestum sýslunum
til fært hundraðatöluna sumpart eptir matsbókunum, þar sem hún fannst
í þeim, sumpart eptir .iar~,aafg.ialdasl\f1ínum; í nokkrum sýslum, nefni-
lega Skaptafells-, Árness-, og Gullbríngu- og Kjósarsýslu, þar sem
dýrleiki jarðanna ekki Hr þannig til greindur, höfum vér til fært hann
eptir upplýsíngum þeim, sem finnast í Jarbatall Johnsens, um þá nú-
verandi hundrabatölu, er sýslumenn hafa skýrt frá.

Loksins höfnm "er ætlað dálk fyrir hinni nýju hundraðatölu, ef
SYO skyldi fara, að það þætti eiga við að nota frumvarp þetta lí sín-
um tíma, til þess að til færa þar hinn nýja dýrleika jarðanna,

Ao gjöra nokkra uppástringu nm þá hundraðatölu, sem yrði að
jafna niður á hinar einstöku sýslur, hefir nefndinni sumpart þótt ser
övíökomanda, því alþíngi er ætlað að líkveða þetta, sumpart hljótum

ver að halda, ao nauðsynlegt 5e að hafa fullkomlega nákvæmar skýrsl-
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ur um hinn núvetanda dýrleika jarðanna, sem er töluvert fr.ibrugbinn
þeim, sem er tilgreindur í jaröabúkunum og sem vðr einkanlega ekki
getum álitið fullkomlega áreiðanlegan í hinum :i'burnefndu 4 sýslum,
og er hann í þeim dreginn út úr Johnsens Jarc.atali, en í þeirri bók
er hundraðatalan eptir jarðabókunum helzt tekin tli greina. Til
þess að stuðla að þvf', a'ð feingizt ~reti fullkomnar skýrslur um hina
núverandi hundrabatölu, einnig að því er téðar sýslur snertir, höf-

um "er hugsað um að taka eptirrit af skr.ínum um hundraðatöluna
í þessum sýslum, senda þau hlutaðeigandi sýslumönnum, og biðja þá
a'ð skýra oss fr.í því, sem r.íngt kynni að vera í þeim, sömu leiði"
ao senda oss skýrslur þessar 5\0 snemmavað vér, SYO framarlega sem
þetta mál yrbí lagt fyrir alþíngi þetta ár, sem nú er að líða, gætim

afhent þær konúngs{uUtrtla, áeJlu en alþíngi byrjar, og viljum ,er
í undirgefni leyfa oss að bera það upp, hvort ekki væri ristæða
til, ef gjört er r,ío fyrir, a'ð jarbamatsmalíð verbí tekið fyrir á alþíngi
í ár, a'ð setja þínginu í sj.ílfsvald, a'ð hve miklu leyti það treysti
ser til, með því móti a'b þíngríminn yrði leingdur, að greiða atkvæði
um hundrabatöluna, og undir eins þar li eptir að skipta henni á jarð-
irnar, og síðan, fyrir þínglok, að láta í ljósi álit sitt UIII jarbabök-
ina, er þannig væri Iullgjörb, og síðan gæti Ieinglð staðfestingu hans
hátignar konúngsius, rin þess að verba lögð fyrir alþíngi að nýju,
eins og gjört virðist vera rá'ð fyrir í optnefndri uppastiingu stjórn-
minnar, er lögð var fyrir alþíng 1855.

Ver getum þess, a'b Iarið er ao afskrifa samhljóða exemplar af

frumvarpi því, er ver nú sendum, og lí það ao geymast hjá nefnd-
inni ásamt gjörbabrik, endurrita bók, og dagbók (Journa7) hennar,
þángao til hún fær nakvrcmarl skipun frá stjémarr.iðlnu ; þar á móti
leyfum vér oss í undirgefni aú láta her með fylgja matsbækurnar
1849-50 fyrir allar sýslur landsins, skjöl þau fr ,í stjórnarrtiðinu,
er snerta [arðamatsnuíllð og lwnúngs{u71trúinn hefir afhent nefnd-
inni, og að endíngu allar vlrðíngargjörðir, álitsskjöl, afgjaldaskrár

og önnur skjöl, sem nefndin hefir útvegað.

Um leið og ver þannig með undirgefni leggjum þetta mál fyrir
hið háa stjérnarrað, leyfum ver oss með sömu undirgefni ao láta
þá von í ljósi, að það muni reynast, að nefndin hafi leyst af hendi
starfa þann, er henni var á hendur falinn, samkvæmt þeim reglum,
er henni hafa verið gefnar, og að verkið, sem nú er endað, muni
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reynast unnið mco svo mikilli umhyggju og nríkvæmní, sem kríng-

umstæðurnar, og þau áhöld, sem YfH' gátum feingið, leyfðu.
Jarðamatsnefnd sú, er sett var með allrahæstum úrskurði 18.

maí 1855.
Reykjavík, 2,1. febrúar 1857.

V. Finsen. Jún Guðmundsson. Jón Petursson.

IV.
Lagaboð.,

sem út hafa korníð í Danmörku árin 1855 -1856, og gjör~ voru a~
umtalsefni á alþingi 1857, hvort löglelða skyldi á Íslandi.

1.
Lagaboð

áhrærandi þær auglýsíngar, sem í vissum tilfellum át'lur voru Hig-
boðnar í blaðinu "Adresse-Contoirets-E(terretningcr";

dagsett 22. d. febrúarm. 1855.

Ver Friðrik hinn sjöundi, með guðs mislmn Danmerk-
ur konungur, o. s, frv.,

gj ö ru m vit a n I eg t: Ríkisdagurinn hefir aðhyllzt, og ver með
samþykki voru staðfest lagaboð það, sem her eptir fylgir.

þær auglýsíngar, sem eptir reglum þeim, er híngað til voru í
gildi, áttu, til þess þær gæti :ílitizt nægjanlega kunngjörðar. að tak-
ast inn í Kaupmannahafnar "Adresse-Contoirs- E(terretninger", og í
"Berlingskc politiske og Avcrtissements Tidende", skulu frá 1. jan.
þ. á. að telja álítast löglega kunngjörður, ef þær hafa verið birtar
í þeim síðarnefndu tíðindum.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser allraþegnsamlegast að
hegða.
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~.
Lög.

um lausar ríkísskuldlr ;
dagsett 28. d. marzm. Ul"' •.

Ver Friðrik hinn ~jöundi, með gut .s miskun Dan-
merkur konúngur, o. 8. írv.,
G j ö r UI11 vit. a n I e g t : Ríkisdagurinn hefir fallizt á, og ver mco
samþykki vorn staðfest lög þan, sem her eptir fylgja:

Ákvaroanir þær, sem eptir lögunum frá 19. apríl 1850, 25. nóv.
1851, 7. jan. 1853 og 8. desbr. s. .i., ern út geingnar um lausar
ríkisskuldlr, og gilda til titgaungu marznuínaðar 1855, skulu gilda
til 31. marz 1856, moll eptirfylgjandi breytingum, sem byrja 1. dag
aprílmrinaöar 1855.

1. Ómyndugra og opinberra stofnana fe veitist ekki mrittaka á
leigu úr rfkissjéðnum nema fyrir 3 rdI. af hundraði í árlega leigu, í
stað þess all híngall til hafa af slíku fe "erill goldnir 3 og hálfur
dalur í leigu.

2. Ómyndugra og opinberra stofnana fe veitist ekki móttaka á
leigu úr rfkíssjöðnum, ef það ekki nemur 100 ríkisdölum a'Oupphæð.

3. Skiptafé, tilheyrandi búum, sem skipt er í Kaupmannahöfn,
veitist ekki úr þessu móttaka á leigu IÍr ríklssjéðnurn.

3.
l.Jö~,

um innköllun af þeim gömlu rfkisortum eða specfufimmtringum ;
dagsett 2. a. aprflm. 1855.

Ver Friðrik hinn sjöundi, með guðs miskun Danmerk-
ur konungur, etc.,
gjiirum vitanlegt:
samþykki voru staðfest

Ríkisdagurinn hefir fallizt á, og ver með
eptirfylgjanda lagaboll.

þeir speeíufimmtúngum, sem g.inga undir nafninu "ríkisort"
og gilda 24 skíldmga í dönskum kiirantl, en eptir tilsk. fr.í 31. jrilí
1818 giÍnga lÍ 38 sk. hvort, en 5 ti 2 rdl., eiga all falla úr gildi.

Fjtírstjérnarrribherrann nui ákveða það tímabil (þó ekki skemmra
en 2 rn.ínuðí fni þYÍ auglýsíng her all lútaudi er birt almenníngi),
,í hverju ofannefndrl myntartegund veitist, eins og hún nú geingur,
móttaka í opinberar afgreiðslur í komingsríkinu. Þegar þessi tími
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el' út runninn, veitist rfkísortum ekki móttaka nema fyrir 36 skild-

ínga, og þau hætta upp fd því öldringis að vera borgunarmeðal
lllanna á milli, nema eptir frj.ilsu samkomulagi.

Eptir þessu eiga allir ser þegnsamlegast að hegða.

4.
Lög,

með hverjum leiguburður af peníngum í vissum tilfellum er látinn
frjáls, og straíll fyrir okur breytt lll. m.,

dagsett 6. d. aprílm. 1855.

Ver Friðrik binn ~jönndi, meðguðsmiskun Danmerk-
ur komingur, o. s. frv.,
g j ör u m vit a n Ie gt: Ríkisdagurinn hefir fallizt :í, og konúngur
með samþykki sínu staðfest lög þau, sem her segir:

§ 1.

S,í lelguburður af peningum, sem með tilskipun frá 5. jan. 1813,
§ 21, samanb. opið bréf Ir.í 22. növembr. 1820, § 2, almennt er
ákveðinn, fjórir ríkisdalir af hverjum hundrað dölum, skal eptirleíbis
einúngis vera gildandi um lán í fasteignum, en í öðrum peningalén-
um skal leíguburðurínn vera frjáls.

§ 2.
Innanríklsrabherrann skal hafa heimild til, a~ veita þau leyfi,

sem konúngur híngað til hefir veitt, til þess að borga hærri leigur,
en fjóra af hundraöl, af lánum í fasteign. þessi leyfi borgast með
hálfum dal af hverjum hundrað dölum, sem lanlð nemur, þó með
þeirri takmörkun, að ekkert leyfi borgist með minni borgun en tveim-
ur dölum, eða hærri en sextán dölum.

§ 3.
Þegar skuldunautur ekki borgar skuld sína á rettum gjalddaga,

er hann skyldur til upp frá þeim degi, sem lánardrottinn hans sækir
hann löglega til skuldalúkníngar, og þangað til borgun skeður, að
borga einum dal hærri leigu en lög áskilja, eða samið hefir verlð
um milli hlutabeigenda, eða sem síður og venja er til milli kaup-
manna.

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.
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§ 4.
Í staðinn fyrir þab okurstrnff, sem dönsku laga 5. bókar 14.

kap. 5. artik., og tilskipun fr:í 14. maí 1754 § 6 áhebur, ab höf-
uöstóllinn skuli upptækur. ber þessu lagabroti eptirleíbis ab hegna með
fj:írsekt, er samgildi fjórum til tuttugu sinnum þeim arbí, sem tekinn
hefir verlb ólöglega, svo framarlega upphæðin verðí nákvæmlega upp-

lýst, en ef þess ekki er kostur, liggja ,ið því IJárbætur eptir mála-
vöxtum.

§ 5.
SIÍ takmörkun þóknuninni til millíguungumannsíns , sem til-

skipun frá 14. maí 1754 § 6 akveður, skal ásamt hegningu þeirri,
sem við því la, ef út af var brotið, vera úr lögum numin.

Eptir þessu eiga hlutaðeigendur ser allraþegnsamlegast ab hegða.

5.
Lagaboð,

sem leyfir dönskum skipherrum ab taka útlenda sj6menn á mála ;
dagsett 13. d. [úlím. 1855.

'Ver Friðrik hinn sjöundi, með guðs miskun Danmerk-
ur konungur, o. s. Irv.,
gjörum vitanlegt: Ríkisdagnrinn hefir abhyllzt, og ver með
samþykki vorn staðfest það laga bob, sem her eptir fylgir.

þab skal eptirleiðis, þegar danskt skip er gjört út frá einhverj-
um stað í konúngsríkinu Danmörku, vera leyft, einnig ab taka út-
lenda sjómenn á mála, þó þannig. ab auk skipstjóra og stýrimanna,
helmíngur skipverja se þeir menn, er eigi heima í þVÍ danska kon-

IÍngsríki.
Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur þegnsamlegast ser ab hegba.

6.
La~aboð,

sem fyrirskipar, ab hæstiréttur skuli gefa ástæður fyrir dómum sínum ;
dagsett 8. d. marzm. 1856.

Ver Friðrik hinn sjöundi, með guðs miskun Danmerk-
ur konungur, o. s. frv.,

68



g j i.i rum vi tan I eg t: ao ríkisdagurinn hefir aðhyllzt, og ver meb
samþykki voru staðfest eptirfylgjandi lagabob.

§ 1.
Hæstiréttur á ao tilgreina þær ástæður, á hverju démar hans

eru bygg'Oir.

§ 2.
Pao er á hæstaréttar eigin valdi, ao gjöra þetta, hvort heldur

hann "ill með því, að tilgreina .ístæðurnar skriflega, eða með at-
kvæðagreíðslu í heyranda hljóði.

§ 3.
Se dómsatkvæðið rettJætt skriflega, má, ef þess þarf mco, fresta

þVÍ að gjöra það til næsta eða næstu daga, eptir að dómsatkvæðið
er samþykkt. þó nuí ekki taka neitt nýtt mál fyrir, fyr en búið er
ao birta démsatkvæblð í málinu, sem dæma á, ásamt ástæðunum
fyrir því.

§ 4.

Fari atkvæðagreiðsla fram heyranda hljéðl , mrí ráogast um
hana á undan innan luktra dyra.

§ 5.
Hæstarettl veitist sjálfum heimild til, nríkvæmar al'> ákveða,

hvernig þessu lagaboði •.erðí "eitt fullnusta.

§ 6.
Lagaboð þetta (jO!ast lagakrapt mco byrjun hæstaráttar ársins

1857, og þá grínga um leið úr gildi þær ákvarðanir í lögum þeim,
sem nú gilda um hæstarétt, sem ekki geta staðlzt með þessu laga-
boðí.

Eptir þessu eiga allir hlutabelgendur þegnsarnlegast ser að
hegða,
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VIÐBÆTIR.

B.

Lagaboð og reglugjörðir stjórnarinnar,

sem út eru komnar, síðan alþíngi var slitið

1855.
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Tilskipun,
sem

lögleíðir á Íslandi. með nokkrum breytingum, Hig 3. janúar 18ií 1.
um prentfrelsí '.

VER FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, af guðs náð Danmerk-
ur konúngur, Vinda og Gauta, hertogi í Slesvík,
Holsetalandi, Stórmæri, þettmerski, Lri e n b o r g og
Aldinborg~ Gjörum kunnugt: Eptir a~ vér höfum meðtek-
íð þegnlegt rilitsskjal vors trúa alþíngis, um a~ gjöra gildandi á Í5-
landi, með nokkrum breytíngum, lög um prentfrelsí, dags. 3. d. jan-
úarm, 1851, bjóðum ver og skipum fYfir :í þessa leib :

1. gr.

Á serhverju riti, sem út kemur frá nokkurri prentsmiðju á Ís-.
landi, skal standa nafn prentarans. og hvar ritið se prentað, Ef rit
af þessu er brngðíð, sektast prentarinn, og ef hann finnst ekki, þá
sá, sem hefir ritið til sölu eða lÍtbýtíngar, febótum frá 5 til 100 rdl.

2. gr.

Ef rángt er sagt til prentara, skal bæta frá 5 til 250 nn. Hin
sama sekt liggur við fyrir þann, sem veit, a~ rlÍngt er frá sagt, og
hefir ritíð til sölu eða útbýtíngar.

3. gr.

Rithöfundamtr skulu hafa ábyrgð á efni bóka þeirra, sem prent-
aðar eru í Islandí, þegar þeir hafa sagt til nafns síns á rltlnu," og
þar a() auki annaðhvort voru búsettir á Íslandi, þegar ritlb kom út,
eða eru undir dómsvaldi rfkisins, þegar mallð er höfðað.

Ef einginn slíkur híifundur hefir nafngreint sig, liggur abyrgðín

1) Tilskipun þessi og hin 3 opnu brH, sam her koma næst á eptir, voru eigi
komin hínga'6 til landsins, þegar alþíngistí'6illdin 18M, voru prentub, og ur'lln því
þá eigi prentu'6; sbr. athngas. í vi\')b. alþínl:ist. 18Mí, hJ~_ 90.

73



með sömu skilmálum ,t út.gefanda ritsins, og því næst á kostnaðar-
manni, eða þeim, sem hefir það til sölu. Ef nokkurn af hinum til-
teknu skilmálum vantar, til þess að einhver þeirra manna, sem
nefndir hafa verið, verðl kraíður ábyrgðar , þá liggur ábyrgðln á
prentaránum.

Þegar fleiri gefa út rit eitt í felagsskap, og einn þeirra gefur
sig fram, sem útgefanda nokkurra kafla í ritinu, sem nægilega eru
afmarkaðir, hafa hinir útgefendurnir einga ábyrg'b af þeim köflum.

Serhver þeirra manna, sem þannig kunna a'b f,í ábyrgðina, er
skyldur til, þegar :í hann er skorað, og hann vill ekki sjálfur taka
Il'b ser ábyrg'NUIl, a'6 gefa þær skýrslur, sem nau'bsynlegar eru, til að
sanna, að abyrgðín liggi á einhverj UIlI hinna :i'bur nefndu; þó skal
slíka áskorun gjöra, 3'6ur en fi mánuðir eru liðnir, frá því hin fyrsta
auglýsíng um það, a'b ritlð se á prent komib, hefir verið birt í blöð-
unum; ella hefir hann einga ábyrg'b af ritinu.

4. gr.

Af serhverju því riti, sem ekki er stærra en 6 arkir, skal prent-
arinn, jafnframt því sem hann lætur af hendi riti'6 úr prentsmíbjunní,
og í sí'basta lagi áður en ein stund er líðín, frá því hann byrjaði að
Hta riti'b af hendi, senda eitt exemplar af því á lögregluhiisíð, og
skal hann þegar fá kvittun fyrir því, ef hann beiðíst. Ef út af er
brngðíð, varbar það 10 til 250.rdl. bótum. Ef einginn prentari er

nafngreindur lí bókinni, eða rángt er sagt til nafns hans, og ekki
vertmr kornizt eptir, hver prentað hafi, lendir ábyrg'bin á kostnaðar-
manninum, eba þeim, sem hefir riti'b til sölu.

5. gr.

Slí, sem á prenti ræður til uppreistar gegn komíngí, eða til með
ofbeldi a'b raska fríðí og frelsi ríkisþíngsins, eða til a'b koma með
ofbeldi breytíngu lÍ stjórnarlag það, sem ákveðlb er í grundvallar-
lögnm ríkisins; skal útlægur af landi, eða gista í ríkisfángelsi í 5 ár
eða fleiri, eða alla æfi, eptir málavöxtum.

6. gr.

Sá, sem á prenti dróttar að konúnginum ránglátum eða sví-
vir'bilegum athöfnum, leyfir ser smánandi dóma eða or'batiltæki Ulll

konúnginn, eða fer um hann meiðandi ummælum, sæti hegníngu í
f:íngelsi fr.i H mánuðum til 2 ára. Sömu hegningu skal sá sæta, sem
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á líkan hlítt brýtur víð drottníuguna, ekkjudrottnfuguna, konúngsetulð
eða rikisstjórann.

7. gr.

Ef nokkurt rit er út gefið, sem meíðír útlendar þjéðir, sem eru

í vináttu við konúng, annaðhvort með því að lasta og smána þá,
sem ríkjum ráða, eða drótta heimildarlaust al'l stjórnendum slíkra
ríkja ránglátum og skammarlegum athöfnum, þá skal hinn seki gista
fángelsi 3 mánuði til 1 árs, eða láta úti 25 til 250 rdl, Fyrir dóm
og lög skal hann þá ao eins draga, ef stjórn sti, er hlut <Í að máli,
æskir þess.

8. gr.

Ef nokkurt rit er gefið út, sem gjonr gls að tniarlærdémum
eða guðsdýrkun nokkurs trúarbragðaíðlags, sem nú er í ríkinu, skal

hinum seka hegnt með 1 til 6 manaða fángelsi. Sömu hegningu
sætir sá, sem lætur prenta klárnrit, eða hann bætir 50 til 250 rdl.
bótum.

9. gr.

Ef nokkur skerðir vírðíngu annars á prenti, með því annaðhvert
ab drótta al'l honum heimildarlaust þeirri hegðun, sem gjörði hann
överðugan virðíngar samborgarmanna sinna, eða nefnir hann þeim
nöfnum, sem að eins slík hegðun gæti gefið tilefni til, þá skal hon-
um hegnt með fangelsi í 3 mánuði til 1 árs, eða febótulll fr.í 50
til 250 rdI. Fyrir annan ástæðulausan áburð, sem verba má viro-
íngu þess, er fyrir verður, til hnekkis, sem og fyrir ökvæðlsorð eða
skammaryrði, skal bæta frá 5 til 250 rdl., eða það varðar Iangelsl frá
14 dögum til 3 mánaða. Í öllum aðurnelndum tilfellum ber þar að
auki að dæma hin óvíburkværnu orð öuierk, þegar þess er krafizt af
þeim, sem meiddur er.

10. gr.

Fyrir a'b skyrn 5VO fr:í :í prenti um hagi einstakra manna og
helmílisstöðu, að það spilli helmillsfriði, skal bæta frá 10 til ;j0 rdl,

ll. gr.

Serhver, sem þykist vera áreittur í einhverju tímariti, eba sem
æskir að lei'bretta það, sem um hann er sagt i ritinu, getur krafizt,
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at veitt 8e viðtaka borgunarlaust í rit it auglýsíngu um, ab mál SI!
höftat út af areltninnl, sem og um málalok, eða lelðréuíngu, sem
tló má ekki vera leingri en ll" úr númeri, eða til vísun um leiðrétt-
íngu í öðru riti.

Skal þetta taka upp í fyrsta eða annað númer af tímaritinu,
Heill kemur út, næst á eptir að hann hefir æskt víðtökunnar með
vottum; þó skal útgefandi, hvernig sem á stendur, ekki vera skyldur
til a'ð taka upp í eitt númer fleiri slíkar auglýsíngar eta Ieíbréttíng-
ar, en sem komast á 1/4 úr númeri.

Ef leitt er hjii ser a'ð gegna þessari skyldu, liggja vlð því 10
til 50 rdI. bætur, og má þvínga hlutaðelganda til að taka upp í
ritit það, sem óskað er, með því að ákveða sektir fyrir hvern dag
eptir dóms-atkvæði.

12. gr.

Upptækt verbur rit eptir dómi, þegar það er þess efnis, sem
hegníngarvert se samkvæmt 5., 6., 7. eða 8. grein þessarar tilskipunar.

13. gr.

Stíptarntmaburlun :i Íslandi ákveður, hvort höfða eigi mál gegn
riti fyrir sakir efnisins at tilhlutun hins opinbera. Hald nd, þegar
svo ii stendur, eintiugis leggja Ii ritið eptir úrskurði rannsóknardóm-
arans.

14. gr.

Heimilt er at flytja inu í landið útlend rit. Ef stiptamtrnanni
virðast slík rit þess efnis, at hegningar se vert, og ef einginn af
þegnum Danakomings getur haft ábyrg'O af útbreiðslu þeirra, getur
fógetinn bannað þeim, sem hefir eða haft hefir rltlð til sölu eða út-
býtíngar, a'ð útbreiða það framar í landinu, og skal banni þessu, eptir
a'b briíð er að stefna þeim, sem bönnuð hefir verið sala ritsins, tafar-
laust fylgt fram, eptir því réttarfari, sem lögboðið er Í sakamálum.
Ef dómurinn staðfestir bannið, skal ákveða Í dóminum, hversu langt
megi lí~a, þangað til riti~ er sent hurt úr ríkinu, eða a'O öðruru
kosti verði gjört upptækt. Dóm þenna skal þrisvar birta a~ til-
hlutun hins opinbera Í einhverju Íslenzku blaði og í Berlíngatið-
indum, og má eptir það hvorki panta ritlð til sölu, selja það ne
útbýta því í ríkinu, og ef móti þessu er brotið, skal það sæta
Iðbótum Ini 25 til 250 rdl., eða flÍngebi í 14 daga til 6 mánaða.
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15. gr.

Ef þrír slíkir dómar eru lagðir Ii eitthvert tímarit eða fleiri slík
rit, sem einn er útgefandi ab, á tveggja ára tíma, má ákveða í hinum
síðasta þessara dóma, að þetta rit eða önnur tímarit, sem hinn sami
maður gefur út, megi ekki flytja inn í ríkíð, nema því að eins, að
dómsmálastjórnarherrann leyfi það. Bannið se birt og afbrigðum gegn
því hegnt, eptir því sem til er tekið í 14. gr.

16. gr.

þall, sem akveðlb er í tilskipun þessari um prentuð rit, gildir
einnig, þegar letur er gjört með einhverjum öðrum tilfærum en
prenti.

Sömuleiðis má heimfæra ákvarðanir þær, sem gefnar eru um
prentuð rit, að 4. gr. frátekinni, að sínu leyti upp á myndir, stúngnar
í eir, skornar í tre og prentaðar II stein, og abra líkíngarfulla uppdrætti.
þó skal, svo framarlega sem myndirnar eru gefnar út með einhverju
rití og sem hlutar úr því, ábyrgðarmaður ritsins einnig hafa ábyrg'ð

af myndunum.

17. gr.

Tilskipun þessi kemur í staðinn fyrir ákvarðanir þær, sem áður
eru gefnar um prentfrelsi.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega að hegða,
Gefið í höll oorri Er ib r ik eb o rq, 9. dag maímánaðar 1855.

Undir vorri konúnglegu hendi og innsigli.

Opið bréf,
er

lögleiðir á Íslandi lög 29. desember 1850 nm þaö, hvernig beita
skuli hinum ýmis legu tegundum hegníngarvinnu.

VER FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, af guðs náð Danmerk-
ur konúngur, Vinda og Gauta, hertogi í Slesvík,

77



Ho l s e t all a n d i, Stól'mæri, þettmerski, Láenborg og
A I d i n bor g, G j ör u m k unn ugt: Eptir að ver höfum meðtek-
i~ þegnlegt álitsskjal vors trúa alþíngls, um að gjöra gildandi á Ís-
landi lög 29. desember 1850, um það, hvernig beita skuli hinum
ýmislega tegundum hegníngarvinnu, bjóðum ver og skipum fyrir á
þessa leíð :

1. gr.

Upp frá 1. degi aprílmána'bar 1851 skulu afbrotamenn þeir, sem
samkvæmt reglum þeim, sem nú gilda, ætti a~ vinna í rasphúsinu
eða í festíngu, fara í tukthtisíð.

2. gr.

Þegar akveðin er vinna í tukthúsinu eða betrunarhúsinu, skal
eptirlei'ðis ekki í dóminum tiltaka neinn vissan hegníngarstab. þó
skal láta þá, sem dæmdir verba til fyr nefndrar hegníngarvinnu, fara
í sömu hegníngarhús, sem híngað til, þangað til dómsmálastjórnar-
ráM~ tiltekur, að öðruvísi skuli vera.

3. gr.

t tilliti til þeirra afbrotamanna, sem hín gað til hafa verið dæmdir
til vinnu í einhverju tilteknu tukthúsi eða betrunarhtisi, þá er það
á valdi dómsmálastjórnarráðsins, að ákveða, hvar þeir eigi að vinna
hegníngarvinnu þessa.

Eptir þessu eiga allir hlutabelgendur ser þegnlega að hegða,
Gefið í höll vorri Fr ið r ilce b o r q, 9. dag maimánaðar .1855.

Undir vorri konúnglegu hendi og innsigli.

Opið bréf,
er

löglelöír <Í. Íslandi opið bréf 17. febrúar 1847, um borgun fyrir mála-

flutníngsmenn við hæstarett í þeim dómsmálum, sem þeir þar verja.

VER FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, af guðs náð Danmerk-

ur k o n ún g ur, Vinda og Gauta, hertogi í Slesvík,
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Holsetalandi, Stórmæl'Í, Pettmel'ski, Láenborg og
Aldinborg, Gjörum kunnugt: Eptir að ver höfum meðtek-
iÐ þegnlegt álitsskjal vors trúa alþíngis um lögleiðslu opins bréfs
17. febrúar 1847, um borgun fyrir málaflutníngsmenn víb hæstarett
í þeim dómsmálum, sem þeir þar verja, bjéðum vér og skipum fyrir
á þessa leið :

1. gr.

Réttur sá til maluílutníngslauna, sem hin allrahæsta tilskipun,
dagsett 7. marz 1827, hefir veitt malaflutníngsmönnum vlð hæsta-
rett vorn í málum þeim, sem þeir sækja, skal eptirleíðls einnig ná
til þeirra mála, sem þeir flytja sem sakarverjendur.

2. gr.

Upphæð launa þessara skal ákveða bæði fyrir sækjendúr og verj-
endur eptir reglum þeim, sem tiltelmar eru í 2. gr.ofannefndrar
tilskipunar, SYO að réttur sá til meiri launa, sem opið bréf vort, 3.
marz 1841, heimilar sækjendum í sumum málum, skal her eptir burt-
numinn. Ail öðru leyti skal 3. gr, í nefndri tilskipun einnig eiga
við þau laun, sem dæmd eru málaflutníngsmönnunum víð hæstarétt,
þegar þeir verja þar mál.

3. gr.

Ákvarllanirnar í konúngsbréfi 21. desember 1831 skulu eiga vi'ð
þau malaflutníngslaun, sem nú falla til eptir þessu opna bréfi.

Eptir þessu eiga allir hlutabelgendur ser þegnlega all hegða,
Gefið í höll vorri Eri ð r i k e b o r q, 9. dag maímánaðar 1855.

Undir vorri konúnglegu hendi og innsigli.

Opið bréí,
sem

lögleíólr á Íslandi lög 25. apríl 1850, er tiltaka, aÐ auglýsíngar þær,
sem áður var boðið, þegar svo stó'ð á, a'ð birta í A,ltónaborgar-
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"Mereur'(, Hamborgarblöðum og ;i kaupmannahúsi Hamborgar, skuli
ekki framar eiga ser stað.

vER FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, af g u ð s n á ð Danmerk-
ur konúngur, Vinda og Gauta, hertogi í Slesvík,
Holsetalandi, Stórmæri, þettmerski, Láenborg og
A I d i n bor g, G j ör um k unn ugt: Eptir að ver höfum meðtek-
ið þegnlegt álitsskjal vors trúa alþíngis um, að gjöra gildandi á Ís-
landi lög 25. apríl 1850, er tiltaka, að auglýsíngar þær, sem áður
"ar bobíð, þegar svo stóð á, að birta í Altónaborgar- ,,)Iereur", Ham-
borgarblöðum og á kaupmannahúsi Hamborgar, skuli ekki framar
eiga ser stað, bjóðum ver og skipum fyrir á þessa leib :

þar sem boðið "ar, á'bur en opið bréf 21. ágúst 1848 kom út,
þegar svo var ástatt, að birta innkallanir í búum, stefnur og aðrar
almennar auglýsíugar, sem gefnar eru út her í ríkinu, Í Altónaborg-
ar- "Mercur«, eða í einhverju dagblaði Hamborgar. eða á kaup-
mannahúsi Hamborgar, þá skal nú hætta þessum birtíngum, svo a'b
þegar þess konar auglýsíngar eru birtar í Berlíngattöíndum, og í
blöðum "Adresseeontoirsins« eða dagblöðum stiptisins, skulu þær,
þegar hinn lögskipaðl frestur er Iíðínn, vera eins gildar, eins og þó
þær einnig hefði verið auglýstar lí einhvern þann hátt, sem fyr var
um getið.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega að hegða.
Gefið í höll vorri Fr i ð ri k s b o rq, 9. dag maímánaðar 1855.

Undir vorri konúnglegu hendi og innsigli.

Lög~
er

breyta 4. grein laga 15. apríl 1854 um siglíngar og verzlun <Í Íslandi.

VER FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, af g u ð s n á ð D a n m er k-
ur k o n ú n g u r, Vinda og Gauta, hertogi í Slesvík,
Ho l s e t a l a n d i, Stórmæri, þettmerski, Láenborg og
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A I d i II fl 0 rg, G iör u m k unn ugt: Lög þessi hefir ríkisþíngíð
fallizt ii og ver _staMest með samþykki voru:

1. gr.

þar sem svo er mælt fyrir Í 4. grein laga 15. apríl 1854 um
siglíngar og verzlun lÍ Íslandi, að ritgjörðarmaður skipsins eigi með
vitnisburði sínum að sanna, að skýrsla sú se rett, sem á að standa
í hinum íslenzku leíðarbrðfum um nafn skipsins, heimili þess og stærð,
og nafn skipstjóra, þií er sú akvörðun úr lögum tekin.

2 gr.

Til sönnunar um fyrteð atriði, er eins og að undanförnu skulu
tilgreind í lelðarbrðflnu, skal með beiðninni um leiðarbréfið her eptir
fylgja, þegar það er innanríkisskip, rnællngarbrðf skipsins og veðmala-
bréf eða afsalsbrðf, og einnig borgarabrðf skipstjóra, en þegar það
er utanríkisskip, skírteini þau, er skipið hefur í staðinn fyrir áður
greind skipaskjöl.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser að hegða.
Gefið í höll vorri K Ti stj á ns bor g, 16. dag febrúarmánaðar 1856.

Undir vorri konúnglegu hendi og innsigli.

Auglýsíng
um

breytíngu lí auglýsíngu 4. desember 1854 um það, hvernig fá megi
íslenzk leiðarbréf.

Eptir boðí hans hátignar konúngsins .auglýsist her mel), að þegar
beðið verður um Islenzk Ieíðarbréf eptirlelðís, skal beiðninni fylgja,
samkvæmt lögum 16. febrúar þ. :í., þegar það er innanríkisskip,
mælíngarbréf skipsins og veðmálabréf eða afsalsbréf og einnig borg-
arabréf skipstjóra, en þegar það er utanríklssklp, skírteini þau, er
skipið hefir í staðinn fyrir áður greind skipaskjöl ; en aptur á móti
þarf ekki leingur skýrslu þeirrar frá útgjörðarmanni eða útgjörðar-
mönnum um nafn skipsins, 'heimiIi þess og stærð, og um nafn skip-
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stjóra, sem til var greind í auglýsingu Ir.i djórn innauríklsnuílanna

4. desember 1854. Auk þessa hefir hans hátign allramildilegast fall-
izt á, að leíðarbréfaformi því, sem fest var við te~a auglýsíngu verði
breytt þannig, a~ í stað orðanna: "eins og fyrir er mælt í lögum
15. apríl 1854, 4. gr.", verði sett: "eins og fyrir er mælt í lögum
16. febrúar 1856, 2. grein". A~ öðru leyti stendur víð það, sem
ákve'bi~ er í á~urgreindri auglýsíngu um það, hvernig fá megi ís-
lenzk leiðarbréf.

Stjórn dómsmálanna, 28. dag febrúarmánaðar 1856.

Auglýsíng
UIll

aukagjald fyrir sum utanrfklsskip, sem sigla til Íslands.

Eptir að nú er á enda frestur sá, sem með allrnhæstnm úrskurbi
22. marz f. á., er birtur var með auglýsingu frlí stjórn innanrílds-
málanna 24. s. m., var settur fyrst um sinn fyrir tímabilið frrí 1.
apríl 1855 til 31. marz þ. lÍ., viðvíkjandi aukagjaldi fyrir sum ut-
anríkíssklp, er sigla til Íslands, hefir hans hátign konúnginum, eptir
tillögum dómsmálastjórnarinnar, 1. dag þ. m. allramildilegast þökn-
azt a~ skipa svo fyrir, samkvæmt lögunum um siglíngar og verzlun
ii Íslandi 15. dag aprflnuínaðar 1854, 7. gr., a'Oöll utnnrfklsskip, sem
sigla til Íslands til verslunar, nema þau, sem eiga heima í Stóra-
Bretlandi og Írlandi, Prússalandi eða í Svía ríki og Noregi, eigi fram-
vegis fyrst um sinn, auk gjalds þess, sem til er tekið Í 6. gr. í
greindum lögum, enn fremur a'O greiða 2 rdl. aukagjald af hverju
lestarúmi í skipinu eptir dönsku mrilí, nema því ao eins, a~ fullgild
sönnun verði færð fyrir þyí, a~ skip þegna Danakomings hafi jafn-
retti, bæði í tilliti til tolls og skipa-gjalda, víð innlend skip í því
landi, þar sem sklpið á heima, eða að það land eptir samníngi víð
hina dönsku stjórn se undan þegiO ;íkYör~uninni í 7. grein í opt-
nefndum lögum.

þetta auglýsist þannig öllum, er hlut eiga a~ mali, til eptir-
breytni.

Stjórn dómsmálanna, 2. dag aprílmánaðar 1856.
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Auglýsíng
um,

a'í'l Irakknesk skip, sem fara kaupferðir til Íslands og Færeyja, se
undan þegin að greíða 2 rdl. aukagjald það af hverju dönsku lestar-

rúmi, sem akveðíð er í konúnglegulll úrskurði 1. apríl þ. á.

Her með gefst til vitundar, að frakknesk sldp, sem fara kaupferðir
til Íslands og Færeyja, eru með allrahæstum úrskurði 29. f. m. undan
þegin að greiða 2 rdl. aukagjald það af hverju dönsku lestarrúmi, sem
:íkve'í'li'í'l er í korninglegum úrskurði 1. april þ. á., sem birtur er með
auglýsíng frá stj6rn dórnsmrilanna dagsettri 2. sama mánaðar.

Stjórn dómsmálanna, 7. dag júlímánaðar 1856.

Auglýsíng
um,

Il'í'l skip, sem eiga heima í komingsrfklnu Sikil eyjum og fara kaup-
ferðir til Íslands og Færeyja, se undanþegin ab greiða 2 rdl, auka-
gjald það af hverju dönsku lestarrúmi, sem ákveN'í'l er í konúngl eg-

um úrskurði 1. apríl þ. á.

Eptir samníngum, sem gjörðir eru milli konringsríklsins Danmerkur
og konúngsríkisins Sikiley ja, og skipt er um á víxl þeirra á milli
þann 4. f. m., eru þau skip, sem eiga heima í síðamefudu kon-
úngsríki og fara kaupferðir til Íslands og Færeyja, undanþegin a'í'l
greíða 2 rdl. aukagjald það af hverju dönsku Iestarrúmí, sem akveðíð
er í konúnglegum úrskurði 1. apríl þ. á., sem birtur er með aug-
lýsing frá stjórn dérnsmálanna, dagsettri 2. sama manaðar.

þetta gefst her með öllum hlutaðeigendum til vitundar.
Stjórn dómsmálanna, 19. dag nóvembermánaðar 1856.
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Opið bréf
nm þat),

hvernig greiða skuli kostnað þann, er þarf til að fram fylgja lögum
15. apríl 1854, um siglíngar og verslun á Íslandi.

VER FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, af guðs náð Danmerk-
ur konúngur, Vinda og Gauta, hertogi í S'l é s v ik,
Ho Is e t a l a n d i, Stórmæri, þettmerski, Láenborg og
Aldinborg, Gjörum kunnugt: Eptir að ver höfum með-
tekið þegnlegt álitsskjal vors tnía alþingis um frumvarp, er fyrir
það hefir veríb lagt, til opins bréfs um það, hvernig greiða skuli
kostnað þann, er þarf til at) fram fylgja lögum 15. apríl 1854, um
siglíngar og verzlun á Íslandi, bjóðum ver og skipum fyrir á þessa
leit) :

1. gr.

Kostnað þann, er lelðir af þeim ráðstöfunum, sem gjöra þarf
til ao fram fylgja lögum 15. apríl 1854, um siglíngar og verzlun á
Íslandi, skal greiða í hverju amti úr jafnaðarsjéðí amtsins.

2. gr.

Áour en það verði fast akvebíð, að sú eða sú ráostöfun se nauð-
synleg, skal be~a það mál undir alþíngi, en stjórnin áskilur ser rett
til ao skera úr því til braðabyrgba, og skal þá greiða kostnað þann,
er af því rís, á þann hátt, sem fyr er getið.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega að hegða.
Gefið íhöll vorri Fr iðriNs b 01'g, 24. dag nóvembermánaðar 1856.

Undir vorri konúnglegu hendi og innsigli.

84



Tilskipun
um

breyting lÍ tilskipun 8. marzm. 1843, víðvíkjandl kosníngunum til
alþíngis.

VER FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, af g u ð s nál) D'a n m e r k-
ur konúngur, Vinda og Gauta, h e r t o g i í Sf é s v ik,
Holsetalandi, Stórmæri, þettmerski, Láenborg og
A I d in bor g , G j ö rum k unn ugt: Eptir að ver höfum með-
tekm þegnlegt álitsskjal vors trúa alþíngis um frumvarp, er fyrir
það hefir verið lagt, til tilskipunar um breytíng á tilskipun 8. marzrn.
1843, viðvíkjandl kosníngunum til alþíngis, bjóðum vðr og skipum
fyrir á þessa leíð :

1. gr.
Kosníngarrðtc til alþingis skulu her eptir eiga:

a) allir bændur, sem hafa grasnyt og gjalda nokkuð til allra stetta;
þó skulu þeir, sem með sérstaklegu lagaboði kynni að vera und-
anskildir þegnskyldugjaldinu, ekki fyrir það missa kosníngar-
rett sinn;

b) embættismenn, sem annaðhvort hafa konúnglegt veitíngarbref,
eða eru settir af stiptsyfirvöldunum á Íslandi;

e) þeir, sem tekið hafa lærdómspr6f vi'ð háskólann, eða embættis-
próf vi'b prestaskólann í Reykjavík, þó ekki se þeir í embætt-
um, ef þeir eru ekki öðrum haðír ,

d) kaupstaðarborgarar, ef þeir gjalda til sveitar að minnsta kosti
4 rdI. árlega;

e) þurrabúðarmenn, ef þeir gjalda til sveitar eða bæjarþarfa: að
minnsta kosti 6 rdl. árlega.
þar að auk getur einginn átt kosníngarrðtt, nema hann hafi

þá hæfilegleika til að bera, sem til eru teknir í tilskipun 8. marzm.
1843, 4. gr., og hefir einnig, þegar kjósa skal, verið heimilisfastur
í kjördæminu í eitt ár. Ekki getur heldur sá átt kosníngarrðtt, sem
þiggur af sveit eða hefir þegið sveitarstyrk, nema hann se annaðhvort
endurgoldinn eða gefinn honum upp.

2. gr.
Kjörgeingur til alþingis er hver sá, sem kosnínganðtt hefir
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samkvæmt 1. gr., ef hann, auk þeirra hæfilegleika, lútandi a~ honum
sjálfum, sem taldir ern í tilskipun 8. marzm. 1843, 4. og 5. greinum,
enn fremur fullnægir þeim kröfum, sem gjörðar eru í nýnefndri 5. gr.,
nr. 1, 4 og 5. þó má þann kjósa, sem á heimili utan kjörþíngis,
eða verið hefir í því skemur en eitt ár.

3. gr.

Prestur hver skal með hreppstjórum eptir ráðstöfun kjörstjóra

semja nákvæma skýrslu yfir alla þá menn í sóknum hans, sem kosn-
íngarrétt hafa og kjörgeingir eru eptir framangreindum reglum.
Skal skrá þessi fyrst tilgreina þá, sem kosníngarrétt hafa, með nöfn-

um, aldri, stett og heimili, og síðan þ:i aðra, sem kjörgeingir eru. Í
Reykjavík skulu dómkirkjuprestnrinn og forstjóri bæjarfulltrúanna
semja skrá þessa, og þegar sveitastjórn kemst á í Íslandi, skal for-
stjóri hreppsnefndarinnar hafa þessa sýslu á hendi ásamt prestinum,
eða, ef presturinn er forstjóri hreppsnefndarinnar, með öðrum manni
úr hreppsnefndinni, sem til þess er kjörinn.

4. gr.

Þegar nafnaskrár þessar eru samdar, skal kjörstjóri með þeim
2 mönnum, er hann samkvæmt tilskipun 8. marzm. 1843, 16. gr.,
kveður ser til aðstoðar í kjörstjórninni, rannsaka þær og leiðrétta,
ef þörf er á, og skal síðan semja aðalskrá yfir alla þá menn, sem
kosníngarrétt eiga og kjörgeinglr ern í gjörvöllu kjördæminu, eins
og til er greint í tilskipun 8. marzm. 1843, 18. gr. A'b öðru leyti

skal fara eptir því, sem fyrir er mælt í tilskipun 8. marzm. 1843
um það, hvernig leggja eigi fram kjörskrárnar og skera úr mótmæl-
um gegn þeim, og a'b endíngu leiðrétta þær. þar á móti fellur sú
ákvörðun úr gildi, sem gefin er seinast í 23. gr. í nefndri tilskipun,
um að senda skrá yfir þá, sem kjörgeíngir eru, til hinna annara
kjörstjóra í amtinu.

5. gr.

Einginn má kjósa þann, sem utan kjörþíngis býr, nema þa'b se
sannað fyrir kjörstjórum, a'b hann se kjörgeingur og vilji takast
kosnínguna á hendur í því kjördæmi og eingu öðru,

6. gr.

Serhver sá, sem til kosnínga geingur, skal nefna þann með
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nafni, sem hann kýs til aðalþfngmanns, og eins þann, er hann kýs
til varaþíngrnanns.

7. gr.

Einginn er reU kjörinn aðalþingmaður eða varaþingmaður, nema
því að eins, a~ hann hafi hlótíð meira en helmíng allra þeirra at-

kvæða, sem greidd eru á kjörþínginu. Fái einginn svo mörg at-
kvæði, skal aptur kjósa óbundnum kosníngum; fái þá enn einginn
meira en helming atkvæða, skal kjósa enn á ný, en að eins milli þeirra
tveggja, sem við hina seinni kosníngu höfbu flest atkvæði. Se SYO,

að fleiri en tveir hafi víð aðra kosníngu feinglð jafnmörg atkvæði,
skal hlutkesti rá~a milli þeirra; sama er um, ef tveir vlð þriðju

kosníng fá jafnmörg atkvæði,

8. gr.

Skaptafellssýslu skal her eptir vera skipt i 2 kjördæmi eptir
sömu merkjum, sem henni hingað til hefir verið skipt í tvo kjörhluta.
Hvort um sig af þessum kjördæmum kýs einn alþíngismann og einn
varaþíngmann. Sýslumal'lur er kjörstjóri í hvorutveggja kjördæmi.

9. gr.

A~ öðru leyti stendur víð það, sem fyrir er mælt tilskipun 8.
marzm. 1843, um kosningar til alþíngis.

10. gr.

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

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega al'l hegða.
Gefið í höll vorri Kr is tj á ns bor g, 6. dag janúarmánaðar 1857.

Undir vorri konúnglegu hendi og innsigli.
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veri'6 tekíð, e'6a Ms flutt aptur ;í vi\'" og jafna Því niður á inn-
Ma verzlunarstaðarins þannig, a'b helmíngurinn komi á hina eig-
inlegu húseigendur, eptir flatamáli húsa þeirra, en helmínginn
greiði allir þeir, er ló'b hafa Ieíngið úthlutaða, eptir stærð lóðar

þeirrar, er hver hefir Ieingið, án þess tillit se haft til þess, til
hvers hún hefir verlð notuð,

B. þess ber grandgæfilega að gæta, þá er byggð eru ný Ms, þar
sem áður var autt svæði, a'6 þau hvergi nái saman við hús þau,
sem í grennd eru, og skal ávallt vera 10 álna autt svið frá hinu
nýja húsi 3'6 næsta hrisí í grennd ví'b það ; þó má á þessu svæði
byggja grindur eður aðrar gírðíngar, þær er skjótlega mætti
niður brjóta, ef húsbrnni kæmi fyrir.

C. I)egar byggja skal nýtt hlís, á nefndin a'b ákveða takmarkalínu
þess rit til strætísíns, og aðrar reglur, sem henni þykir þurfa a'b
gæta vi'6 byggíngarlag hússins, bæði a'b utan og innan, til trygg-
íngar mót húsbruna. Um þetta skal síðan leita samþykkis amt-

manns. Enn fremur ber nefndinni að gæta þess svo sem verður,
at'l Hma'barmenn þeir, er hafa þá atvinnuvegi, er óttast mætti ab
hljótast kynni hrisbruní af, fái hússtæði á afvlknum stöðum,
SyO skal nefndin og hafa stöðugt gætur ;í öllum nýjum húsum,
meðan þau eru í smíðum. Einnig á luin a'b hafa umsjón með
aðalvíbgjörðum á húsum, og gæta þess nákvæmlega, að þeir, sem
hlut eiga að máli, hlýðl grannt reglum þeim, sem þeim ern

settar.
D. Serhver sá, sem ætlar a'b byggja IIlÍs af nýju, e'ða breyta gömlu

hrisl, eða gjöra talsverbar umbætur á því, rí, átur en hann byrj-
ar á því, at gefa nefndinni þat til vitundar, og fá skriflegar á-
lcvarðnnír hennar, er se samþykktar af amtrnanni, um það, hvort
hann megi byggja, og eptir hverjum reglum, að því leyti sem
snertir augnamið það, sem um er geti'ð í greininni e her á
undan.

E. Ef nokkur byrjar á hdsasmíðl, á'ður en þessa se gætt, þá á bæði
hann og meistari sá, er á hlut a'ð máli, a'b greiða í bætur frá 5
rdl, til 25 rdl. til fatækra á þeim stað, eptir úrskurði lögreglu-
dómsins ; hinn fyr nefndi verður einnig að sæta því, að húsið
se rifi\', niður á hans kostnað, a\', Því leyti sem það eigi er lag-
að eptir þeim reglum, sem nefndin álítur ao fylgja hefbl átt við
smfðíð ; og skal sýslumaður, ef hann kemst að þVÍ, að byrjað
er lÍ smíðí nokkru, sem nefndin þarf a'ð veita samþykki sitt til,
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en það hefir eigi verið ritvegab, undir eins banna að halda því
áfram. Sömu bætur skal sá og greiða, sem að öðru leyti gjör-
ir sig sekan í broti gegn reglum þeim, sem nefndin eða amt-
maðurinn hefir sett honum um byggíngu eða vi~gjöl'\) húsa, sam-
kvæmt því sem hér að framan er ákveðið ; þó má eptir mála-

vöxtum lækka bæturnar allt a~ 2 ríkisdölum ; má og rífa þann
hluta hússins, sem eigi er lagabur eptir reglum þeim, er settar
voru.

G. gr.

Þa~, sem ákveN~ er í reglugjörö þessari, skal einnig gilda um

húi þau á ló~ verzlunarstaðarlns, sem eru byggð með torfþaki og
torfveggjum, og jurtagarða þá, er til þeirra heyra, að því leyti sem
það getur víð átt.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega að hegða.
Gefið í höll vorri Kristjánsborg, 6. dag janúarmánaðar 1857.

Undir vorri kominglegu hendi og innsigli,

Opið bréf,
er

löglelðir á Íslandi, með breytíngum, lög 5. apríl 1850, UIII að útlendir
Gyðíugar megi setjast að í ríkinu.

VltR FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, afg II ð sn á ð Dan m er k-
ur konúngur, Vinda og Gauta, hertogi í Slesvík,
Holsetalan<li, Stórmæl'i, þettmerski, Lé e n b o r g og
Aldinborg, Gjörum kunnugt: Eptir að ver höfum meðtek-
ið þegnlegt álitsskjal vors trria alþíngís, Illll a\) gjöra gildandi á Ís-
landi, með breytíngum, lög 5. aprilm. 1850 um, a~ útlendir Gyðíng-
ar megi setjast að ríkinu, bjóðum ver og skipum fyrir :i þessa
leið :

Eins og þa~ er innlendum Gyðíngum heimilt a\) setjast að á
Íslandi, eins mega einnig útlendir Gyðíngar taka ser þar bólfestu,
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án þess a'b vera þeirra þar á landi se bundin öðrum takmörkunum,
en þeim, sem eiga ser stað um veru annara útlendra manna.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega að hegða.
Gefið íhöll vorri Kr istj á n s bor g, 6. dag janúarmánaðar 1857.

Undir vorri konúnglegu hendi og innsigli.

Opið bréf,
um

Wggildíng verslunarstaðar við Sau'ðárkrók Skagafjarðarsýslu í Ís-
lands norðuramtl,

V~~R FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, a f gulls náð Danmerk-
lll' k o n ú n g u r, Vin da og Gauta, hertogi í Slesvík,
Ho l s e t a l a n rl i, Stórmæri, þettmerski, Láenhorg og
Al fl iIIbor g, Gj ö ru III k unnu g t: Eptir þegnlegu frumvarpi al-
þíngis hefir oss allramiIdilegast þóknazt, að löggilda verslunarstað víð
Sau'bárkrók í Skagafjaroarsý~lu í Íslands norburamti.

Fyrir því skal það frá 1. janúar 1858 vera fastakaupmönnum heim-
ilt, ao setjast ao á teoum stað með þeim skilmálum, er segir í opnu
bréfi 28. desember 1836, og mega einnig frá sama tíma innlendir
og útlendir lausakaupmenn sigla þangað til verzlunar, þegar þess er
gætt, sem akvebið er í nefndu lagaboði og í lögunum 15. apríl 1854,
3. grein.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega ab hegða.
Gefið í höll vorri Kristjánsborg, 27. dag maímánaðar 1857.

Undir vorri konúnglegu hendi og innsigli.

90



VIÐBÆTIR.

C.
Reikningur yfir alþíngiskostnaðínn lS55, og yfirlit yfir

alþíngískostnaðinn lS5'.

(Samið af Jóni Guðmundssyni, varaforseta alþíngis 1857).
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I. Reikningur yfir a l þ In g is k o s t n a ð in n 1855.

1. Fæðíspeníngar og ferðakostnaður alþingismanna.

A. Konúngkjörnir

Þór~ur Sveinbjörnsson, konferen
forseti í yfirdóminum .

Helgi G. Thordersen, biskup á
Þór~ur Jónassen, yfirdómari (

sett í yfirdóm inum)
Petur Petursson, Dr. og prófe
Þór~ur Guðmundsson, kamme

sýslumaður
Vilhjálmur Finsen, kanselíráð,

bæjarfógeti, varaþíngmaður

B. Þ jó ð k] ö r IIir.
Jón Guðmnndsson (í Reykjavík

juris, þíngmaður Skaptfellíng
Páll Sígurðsson, hreppstjóri, þín

Rángvellínga
Magnús Andrésson, sættanefndar

þíngmaður Árnessýslu
Guðmundur Brandsson, hreppstjó

maður Gullbríngu- og Kjósa
Halldór Kr. Friðrlksson, skóla

varaþíngmaður Reykjavíkur
Hannes Stephensen, prófastur

rnabur Borgfirðfnga
Jón Sigurðsson, hreppstjóri, þín

Mýra- og Hnappadalssýslu
Eiríkur Ólafsson Kúld, aðstoða

í Fatey, varaþíngmaður Snæ

Fæ'bis- Ferba-
peningar. kostnaður. Samtals.

zrá~
rdl. rdl. sk. rkl. sk.og
120 " " 120 "

Íslandi 123 " " 123 »
nú for-

120 » » 120 "
ssor 123 " » 123 "rrá~ og

114 16 " 130 »
land- og

123 » " 123 "
), exam.
a 123 " " 123 "
ginaður

144 20 " 164 "
maður,

147 13 » 160 "
ri, þíng-
rsýslu. 129 6 » 135 "kennari,

1171
» » 117 ", þíng-

1742 1.6 » 190 »
grnaður

144 20 " 164 "rprestur
fellínga 177 60 » 237 »

Flyt 1878 151 » 2029 »

1) Var ekki kallabur til þingsetu fyr en á 3. degi eptir a'b þíngíð var sett.

') Hann dvaldi í Reykjavík vi't forsetastvrf þíngsins fram til 22. ágúst.
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Futt
Guðmundur Einarsson, prestur, þíng-

maöur Dalasýslu .

Ólafur Sívertsen, prófastur, þingmaður
Barðstrendínga

Jón Petursson, yfirdómari í Reykjavík,
varaþíngmaöur Strandasýslu

Jón Samsonsson , hreppstjóri, þíng-
maður Skagfírðínga

Stefán Jónsson, umboðsmaöur , þíng-
maður Eyjafjarbarsýslu

Jón Kristjánsson, prestur, þingmaður
Su~ur-þíngeyjarsýslu

Jón Jónsson, umboðsmaður, frá Ytra-
hóli í Eyjaflrði, þíngm. Norður-þíng-
eyjarsýslu

Jón Havarbsson, prestur , þíngmaður
Suður-Múlasýslu

Fæ'Gis- • Ferða-
peníngar. iknstna'llur. Samtals.

rdL I rdl. sk, fdI. sk .

1878 151 !J 2029

153 30 " 183

168 60

"123

159

"

!J 228

" 123

20 48 179 48

174 34 » 208

183 45 ,,228

177

134 " 365

37 ,,214

231

Samtals

"

~~3757 48

"

2. Annar k o s t n a ð u r.

a. Til auka skrifara um þíngtímann:

Magnris Grímsson, kandíd. (nú prestur)
Árni Thorsteinson, kandíd. (mí sýslumaður)
Benedikt Gröndal, kandíd.
Stefán Stephensen, stúdent, skrifari forseta

120 rdl.
120 --
120 -
123 -

ú. Til tveggja þíngsveina

e. -- dyravarðar sk6lans fyrir húsgæzlu, beina, o. fl.
d. Fyrir auka ritstörf nm þíngtímann
e. ritfaung

f. ritun tveggja þíngbóka og band á annari
g. prentun og prófarkalestur á atkvæðaskrám og

á brðf forsetans til landsmanna
h, danska þý'ðíngu á álitsskjölum

483 n

53 32
42 40

137 60
63 63

264 24

55 40
57

Flyt 4914 19
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Flutt 4914 19
218 48

Rdl. Sk.

i. Fyrir danska þýOíngu á þíngbókinni
k. Forseta- og þfngskrlfarastörf, frá því alþíngisfor-

setinn fór úr Reykjavík 22. ágúst 1855:
1. samanlestur á annari íslenzku þíngbókinni og 349

örkum af hinni dönsku 121 rdI. 641!k.
2. Til varaforseta, fyrir önnur for-

setastörf .

I. Alþfngistíðlndin :

prentun og pappír
prófarkalestur
ritnefndarstörf og fyrir registur
innheptíng

m. Til bókasafns alþíngís .
n. Serstakur aukakostnaður:

fyrir borð
til bókastóls alþíngis .
fyrir að stækka kompu alþínglstíð-

indanna
- a() rannsaka hris- og borðbúnað-

inn, og semja skrá þar yfir

Öll útgjöld í þarfir alþíngis 1855 voru
En þar upp í er endurgoldið:

fyrir seld alþíngistíölndl 1855
-' eldri alþíngistíðindi .

36 -
" 157 64

1176 - 38 -
130 -.

"50 - »
85 - 10 - 1441 48

100 "
11 rdl. 88sk.
30 _.

"
20 - 12 -

12 - " 74 4
þannig samtals 6905 87

178 rdl. 48 sk.
14 - 30-

Eptir, til niðurjöfnunar á landsbúa
192 78

II. Yf i rl it Y f i r a I Þ í ngi sko s t n a ð inn 1 8 5 7.

1. Fæðíspenfngar og ferðakostnaður alþíngismanna.

Fæ'ðis- Ferba-
peníngar. kostnabur. Samtals.

rdl, rdl. rdl.
----

150 " 150
150 " 150
150 "

150

450 » 450

A. K 0 n lÍ n g kj örn ir

Helgi G. Thordersen, biskup á Íslandi
þórður Jónassen, forseti í yfirdóminnm
Petur Petursson, Dr. og prófessor .

Fyt
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Flutt
:Þórour Guðrnundsson , kammerrað og

sýslumaður

Vilhjálmur Finsen, kanselínið, land- og
bæjarf6geti

Bjarni Johnsen, rektor við lærðaskólann

Fæ'Ois- \ Ferh-
perungur. kostnaður.

rdl. II rdl.

450 "

I153 !
',I

150

B. :ÞjóHjörnir .

.JÓn Guðmundsson, exam. juris (í Reykja-
vík), þíngrnaður Skaptfellínga 150

Páll Sigurðsson, hreppstjóri, þíngmnð-
ur Rángvellínga 171

Magnús Andrésson, sættanefndarrnaður,
þínginaður Árnessýslu 168

Guðmundur Brandsson, sættanefndar-
maður, þíngrnabur Gullbríngu- og
Kjósarsýslu 156

Halldór Kr. Friðriksson, skólakennari,
varaþingmaður Reykjavíkur 147

Kolbeinn Árnason, hreppstjóri, varaþing-
maður Borgarfjarðarsýslu 168

Jón Sigurðsson, hreppstjóri, þfngmaður
Mýra- og Hnappadalssýslu 171

Eiríkur Ó. Kúld, aðstoðarprestur, vara-
þínginaður Snæfellsnessýslu 192

Guðmundur Einarsson, prestur, þíng-
maður Dalasýslu 171

Ólafur Sívertsen, prófastur, þingmaður
Barbstrendínga , 192

Jón Sigurðsson, skjalavörður, (fr.i Kaup-
mannahöfn), þfngmaður Ísfirðínga 372

Ásgeir Einarsson, sættanefndarmaður,
þingmaður Strandasýslu 180

Runólfur Magnús Ólsen, umboðsmaður,
þingmaður Húnvetnínga 174

Flyt 3315

150

16

"

"
20

10

"

20

20

64

28

64

70

33

385

Samtals.
rdl.

450

169

150
150

150

Hll

178

162

147

188

191

256

199

256

442

214

207

3700
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26

377

FIIl'lJis- Fer'ða-
peníngar. kostnaður. Samtals.

rd rdl. rdl,

Flutt
Jón 8amsonsson, hreppstjóri, þíngmab-

ur Skagfírðínga
Stefán Jónsson, umboðsmaður, þíng-

maður EyfirOínga
Jón Kristjánsson, prestur, þíngmu'ður

Subur-þíngoyjarsýslu
Vi~lIj1Íllllur Oddsen, hreppstjóri, vara-

þfuginaður Norður-Mrilasýslu .
Jón Havarósson, prestur, þíngmaður

Su'ður-Mlílasý:ólu

3,315 385 3,700

183

116.--~-----
5,266

201

243 124

261

4509 757

209

42 243

64 370

367

2. Annar k o s t n a b u r.

Aukaskrifarar innan þíngs:
Stefán Thordersen, kandíd.
Arnljótnr Ólafsson
Jón Thórarensen
þorvaldur P. Stephensen, kandíd.

Skrifar! forseta, student Jón Jakobsson
Her að auki er þegar á vísað og fallið

eptir reikníngnm:
Til þíngsvelna og dyravarðar

Fyrir aukaritstörf um þíngtímann, ritfaung, ritun
tveggja þíngbókanna, danskar þý'ðíngar á álitsskjöl-
um og þíngbókinni, samanlestur, forsetastörf eptir þíng-
lausnir, o. fl. 920 25

Fyrir prentun, pappír og prófarkalestur á atkvæða-
skrám og fyrstu 25 örkum alþíngistíNndanna, og fyrir
innheptíngu og bókband 637 22

Samtal" avísað 7,532 95

En það sem er óávísa'ð, af því verkunum er enn ekki að fullu

147rdl.
147 -
60 -
83 -

153 - 590 "til greiðslu

119 48

') Lagðist veikur um þínatímann , og var'ð ekki fær til a'ð byrja heimferð úr
Reykjavík fyr en um 18. sept 1857. J. G.

97



lokið og reikningar því ekki samdir þar yfir, er eptir áætlun sem
næst þetta:

Fyrir prentun og pappír hins sfðari hluta alþíngistí'bindanna,
nál. 47 arkir, prófarkalestur, ritnefndarstörf og innheptíng nálægt
1030 rdI.

Fyrir þýðíngu dönsku þíngbókarinnar, samanburð, ritstörf, o. fl.
300 rdI.

Allur alþínglskostnaðurínn 1857 verður því, eptir áætlun, 8862
rdl., eöa sem næst 8900 rdl,

Reykjavík, 12. des. 1857.
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TÍDINDI
FRÁ

~LÞí 81
, ,
ISL END ING A.
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,
TIÐINDI

FRÁ

IPA. L I I~
ÍSL END Í N GA.

Sjötta þíng,
1. júlí til 17. ágúst

1 Só T.

Ritnefndarmenn :

P. Petursson, H. Kr. Friðriksson,
pr6fessor. kennari vi'6 latínusk6lann.

Reykjavík 185'.
PREN1'lJÐ Á KOSTNAD ALþÍNGIS, í PRE~TS~lJÐJ1f I.AXDSI:\'~ •

.~F EINARI þÓRDARSYNI.
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YF I R L Irr
y fi r

þau málefni, sem borin hafa verið upp á alþíngi
lS5'.

I. Konúngleg frumvörp.
1. Frumvarp til tilskipunar um veg in a á Í s I and i (Viðb, A, bls. 3

-24) bls. 56, 83; nefndarálit og undlrbúníngsumræða, bls. 422
-448, 493 -524; alyktarumræða, bls. 646 -692; álitsskjal til
konúngs, bls. 976 -987.
(Nefnd: Þ. Guðmundsson, St. Jónsson, lJf. Andresson, Þ. Jónas-

sen, B. Johnsen; síðar kosinn í nefndina R. M. Ólsen í
stað B. Johnsens, sem var veikur. Formaður og kosinn
framsögumaður Þ. Guðmundsson; framsögumaður: Þ.
Jónassen).

2. Frumvarp amtmannanna kí Íslandi, t iI a ~ var n a 0 g út r Ý III a
f'j zír k l á ð a n u m (Vi~b. A, bls. 24-36) bls. 75,147--150,153
--156, 197 -198; nefndarálit og undlrbriníngsumræða, bls. 760
- 871; alyktarumræða, bls. 913 - 976; álitsskjal til komíngs, bls.
999 - 1026.
(Nefnd: R. ]}i. Ólsen, Þ. Guðmund~son, K. Árnason, P. PetU1'S-

son, St. Jónsson, Á. Einarsson, J. Sigw'ðsson, E. O.
Kúld, J. Guðmundsson. Formaður og íramsögurnaður :
P. Petursson.

II. Konllngle., álitsmál.
1. Um lagfæríngu j a r ð a m a t s í n s á Íslandi (sbr. Víðb. A,

bls. 37 - 65), bls. 55, 75 -77; nefndarálit og undírbriníngsum-
ræða, bls. 701- 754; álylrtarurnræða, bl". 872- 901; álitsskjal til
konúngs, bls. 987 - 999.
(Nefnd: J. Guðmundsson, Á. Einarsson, Ó. Sioertsen, U.. M. Ólsen,

J. Kristjánsson, G. Brandsson, J. Sigurðsson, V. Oddsen,
Þ. Jðnassen. Formaour og íramsögumaður : J. Guðmunds-
son).
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2. eIII a l'l k 0 III a á re g I u I eg ri g u f usk ip a fer l'l m iII i K a u p-
mannahafnar og Íslands og Færeyja, bls. 56, 79; nefnd-
ar.ilit og undírbiiníngsurnræða, bls. 235 - 246; alyktarumræöa,
bls. 257 - 264; álitsskjal til konrings, bls. 394 - 400.
(Nefnd: v. Finsen, Þ. Guðmundsson, Fl. JÚ'. Friðriksson, J.

Guðmundsson, P. Sigurðsson. Formaður og framsögu-
maður 1'. Finsen).

3. Um, a b alþíngi gefist kostur lÍ, a ð segja álit sitt um
tekju-og útgjalda-áætlun Íslands, og hlutekníng Ís-
lands í ú t b o ð í til herflotans, bls. 77-78; nefndarálit og
nndírbúníngsumræða, bls. 566 - 616; rílyktarumræöa, bls, 617-
643; álitsskjal til konúngs, bls. 901 - 908.
(Nefnd: J. Guðmundsson, V. Finsen, E. 6. Kúld, G. Brands-

son, JJI. Andresson. Forrnabur og framsöguma'bur: V.
Finsen).

4. Um, a ð hve miklu leyti á s t æ ð a se til, a b veita þegn-
um útlendra þj ö ð a leyfi til þess, a ð reisa á Íslandi
fiskiverkunarhús, bls. 78--79; nefndarálit ogundirbúníngs-
umræða, bls. 265 -283; alyktarumræða, bls. 356 -369; álitskjal
til konungs, bls. 391-394.
(Nefnd: P. Petursson, J. Hávarðsson, St. Jónsson, J. Guðmunds-

son, 6. Sívertsen. Formaður og framsöguma'bur: P.
Petursson.

5. Um, a b hve miklu leyti l ö g l e í ð a skuli lí Íslandi laga-
b o ð Þ a u, er út hafa k 0 III i'b í Dan mör k u á r í n 1 855 --
I 856 (sbr. Viðb, A, bls. 65 - 69), bls. 18-19; nefndarálit og
undírbúníngsumræða, bls. 172 ---188; alyktarumræða, bls. 199-
211 ;álitsskjal til konungs, bls. 351--354.
(Nefnd: Þ. Jónassen, V. Finsen, P. Sigurðsson, R. JJ1.Ólsen,

J. Kristjánsson. Formaður og framsögumaður : Þ. Jónas-
sen).

III. þegnle;rar uppástlÍngnr,
sem nefndir voru settar um og bænarskrár rita'6ar til konúngs.

1. Bænarskrá fd varaþtngrnanni Snæfellínga um um bæt t fy r i r-
k o m u l a g stjórnarinnar á Íslandi; Inngangsumræða bls.
19 -- 29; nefndarálit og undirbúníngsumræða, bls. 246 - 257; á-
lyktarumræða, bls. 292 -311; bænarskrá til komings, bls. 525
-532.
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(Nefnd: V. Finsen, P. Pétursson, J. Guðmundsson, E. Ó. Kúld,
H. Kr. Friðriksum, J. Hávarðsson, Á. Einarsson. For-
maður : V. Finsen; framsögumaður : J. Guðmundsson).

2. Bænarskr.í fni varaþíngmannl Norður-Múlasýslu um, a ~ S e y ð-
l s f j ö r ð u r ve r ð i gjörour a ð a b a l v e r z l u n ar s t a ð á
A u ii t url and i íst a ~ Es k i fjar 0 a r, bls. 29; inngéngsumræða
bls. 30 - 36; nefndarrilít og uudírbriníngsumræða, bls. 120 -133;
alyktarumræba, bls. 150 - 151; bænarskrá til konúngs, bls. 2 t 1-
212.
(Nefnd: J. Hávarðsson, V. Oddsen. H. G. Thordersen. Formao-

ur : J. Hávarðeson; framsögumaður : H. G. Thordersen).
3. Bænarskrá frá þíngrnannl Dalasýslu um y fi rsk 0 ~ u n og en d-

urliigun helgidaga tilskipunarinnar 28. marz 1855,
bls. 29, inng.íngsumræða, bls. 36 - 47; nefndarálit og undirbún-
fngsumræða, bls. 95-109; alyktarunuæða, bls. 134-146; bæn-
arskrá til konúngs, bls. 170-171.
(Nefnd: P. Petursson, G. Einarsson, E. Ó. Kúld, B. Johnsen,

H. G. Thordersen. Formaour : P. Petursson; framsögu-
maður E. Ó. xau;

4. Bænarskrá frá þíngmanni Strandasýslu UIll fjö I gUll öl m u s·
ann a v iO p r e sta skó I ann, 0 gau k n í ngh ú s I e i g II S t Y r k s-
ins, bls. 30; írmg.íngsumræða, bls. 51-- 53; nefndarálit og und-
irbúníngsumræða, bb. 109--114; alyktarumræba, bls. 133-134;
bænarskrá til konungs, bls. 151-152.
(Nefnd: P. Petursson, Á. Einarsson, B. Johnsen. Formaður og

framsögumaður : P. Petursson).
5. Bænarskrá frá þíngmannl Skaptf'ellínga um, a 0 Þ a u Iii g, s e III

her eptir v e r ð a sett á íslandi, v e r ð i út gelin á ís-
lenzku máli og íslenzkan s t a b í e s t m e ð undirskript
sj á If sko nún g sin s ; Inngangsumræða, bl". 58 - 62; nefndarálit
og undírbúníngsumræða, bls. 165 -169; alyktarumræba, bls. 188
--196; bænarskrá til konúngs, bls. 354-356.
(Nefnd: J. Guðmundsson, V. Finsen, E. Ó. Kúld. Formaður

og framsdgumaður : J. Guðmundsson).
6. Bænarskrá frá þíngmanni Rángvellínga um koll ek t u sj ó ~ i n II

(sb, bls. 57 -- 58),bls. 79-80; ínngangsumræða, bls. 83 - 88; nefnd-
arálit og undírbúníngsumræða, bls. 385 - 390; alyktarumræða,
bls. 408 -422; bænarskrá til konúngs, bls. 692 - 695.
(Nefnd : P. Sigurðsson, J. Guðmundsson, II. Kr. Friðriksson.
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Formaður: J. Guðmundsson; íramsögumaður : P. Sig-
urðsson).

7. Bænarskrá frá varaþfngmannl Reykvíkínga um, a 0 st 0 fn a 0 u l'

v e r ð í l ö g f r æ ð í n g a s k é l l í Reykjavík (sbr. bls. 57), inn-
g.íngsumræða, bls. 88 - 95; nefndarálit og undtrbúntngsumræða,
hls. 338-351; ályktarurnræða, bls. 369-377; bænarskrá til
konungs, bls. 489 -- 492.
(Nefnd: II. Kr. Friðriksson. B. Johnsen, Þ. Jðnassen ; síðar

kosinn Í nefndina 6. Sívertsen. Formaour og fram-
sögumaður : II. Kr. Friðriksson).

8. Bænarskrá frá varnþfngmanni Snæfellínga um, a 0 s e III fyr s t
v e r ð l settir tveir l ö g f r é b l r málaflutníngsmenn v í ð
yfirdóminnn í Re y k j a vf k fsbr.bls.fi r), 83;inngángsumræoa,
bls. 114 --119; nefndarálit og undírbriníngsumræða, bls. 213--
235; ályktarumræða, bls. 283 - 291 ; bænarskrá til IWIIlÍngs, bb.
377 -379.
(Nefnd: E. 6. «au, Á. Einarsson, r. Finsen. Formaour og

frnmsögumaður : E. 6. Kúld).
9. Bænarskr.í frá landlækninum, dr. J. IIjaltalín, framborin af vara-

þíngmanni Reykjavíkur, um betrun læknaskipunarinnar
her á landi, o. s. frv. (sbr. bls. 57), Inng.íngsumræða bls. 156--
164; nefndarálit og undlrbúníngsumræða, bls. 450 - 489; rílykt-

arumræða, bls. 533 - 565; bænarskrá til konúngs, bls. 695 -700.
(Nefnd: H. Kr. Friðriksson, 6. Sívertsen, II. G. Thordersen,

Jón Kristjánsson, E. 6. Kúld. Formaour og fram-
sögumaour : ll. Kr. Friðriksson).

10. Bænarskm fr.i varaþíngmannl Snæfellinga, a 0 óm y nd u g raf e
v e r ð i veitt móttaka í j a r ð a b ó k a r s j é ð í n n samkvæmt
fyrirmælum tilskipunar 18. febrúar 1847; inngángs-
umræða bls. 316 - 320; nefndarálit og undlrbúnfngsumræða, bls.
754 -756; alyktarumræða, bls. 872; bænarskrá til konungs, bls.
908 -910.
(Nefnd: E. 6. Kúld, P. Gttðmundsson, V. Finsen. Formabur

og framsögumaður : Þ. Guðmundsson).
ll. Bænarskrn frá þíngmanni Gullbríngusýslu, a 0 e ing in 0 p i n-

ber e i g n v ero i s e I d, nem a m e 0 sam Þ y k k i a I Þ í ngi s ;
ínng.íngsumræf.a, bls. 325 - 330; nefndarálit og undirbúníngs-

umræða, bls. 382-·- 385; alyktarumræða, bls. 400 - 408; bænar-
skrá til konúngs, bls. 700.
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(Nefnd: G. Brandsson, E. Ó. Kúld, P. Sigurðsson. Formaður
G. Brandsson; framsögumaður E. Ó. Kúld).

12. Uppástúnga frá þíngmanni Skaptfellínga um, a ~ rit a k 0 nún g i
rí v a r p, bls. 311-316; ávarpið bls. 1026-1028.
(Nefnd: Jón Guðmundsson, P. Pétursson, Ó. Sívertsen).

IV. þegnle~ uppástún=-a,
sem sett var nefnd um, en eingin bænarskrá ritu'ii til konúngs.

Bænarskrá fr;i þíngmanni Árnesínga, a l'l a I Þ í ngi I egg i r á ~ á,
hver r á ð s t ö f u n muni bezt v ið eiga um á s a u ð a r k ú-

gildi þau, e í n k u m opinberra eigna, er falla kynni
úr f'jrí r k l ri ð a n u m ; Inng.ingsumræða, bls. 330-338; 912;
nefndarálit, bls. 1035 --1039.
(Nefnd: M. Andrésson, V. Finsen, II. G. Thordersen).

V. þegnlegar bænarskrár,
sem vísa'ii hefur veríb til þíngnefnda.

1. Til nefndarinnar um leyfi handa útlendum til a ð stofna
fiskiverkunarhús :í Íslandi:

Bænarskrá frá 4ÍsfirOíngum, að leyfi v e r ð í ekki g e f í ð til, a ð
fra lá nes Ii: nýi end a ver ~ ist 0 f n II ~ v i ~ Dýr a-
fj Ii r ð, bls. 198.
úr Ísafjarbarsýslu, dags. a~ Þíngeyri 17. d. febrriarm. 1857,
ab I ey f i t iI fis k iver k II n a r á Dýr a fí r ð i ver ~ i
e Ii:k i vei t t Fr ö k k u m, nem a III e ð vis sum k 0 s t-
um, bls. 199.

3 bænarskrár úr Suður-Múlasýslu, a ~ Fr ö k k II m e Ii: k i v e r 'lli vei t t

leyfi til fiski verkunar ;i Íslandi, bls. 199.
2. Til nefndarinnar í f j ;i r k I á 'lla m á I inu:

Bænarskrá frá Saurbæjarhreppi í Borgarfjarðarsýslu, a'll e i g i ver \')i
á k v e 'llinn a I g j ö r ~ 11 r n ið u rsk u r 'llurs a u 'llf j á r-

ins, bls. 213.
frá fundi, sem haldinn var að Höfn í Melasveít, líks efn-
is, bls. 292.
frá Irjálsum fundi a'll Lundi í Lundareykjadal, Iíks efnis, 449.
frá Reykholtsdals og Halsahreppum, a ~ v e r ð ir n i r ver \')i
af teknir m e ð fram Hv í t é bls. 449.
frá Kjósarhrepp, a ð eigi v e r ð í á k v e ð in n gjör-
samlegur n ið u r s k u r ð u r s a u ð f'j á r l n s bls. 292.
frá Álptaneshrepp, sama efnis, bls. 292.
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Bænarskrá frá Vatnsleysustrandarhrepp, sama efnis, bls. 292.
frá Rosmhvalaneshrepp og Hafnahrepp, sama efnis, bls. 292.
frá ÞíngvalIahrepp, a'b almennur niðurskurður sauðfj.írins
verði, en þó með vissu skilyrði, bls. 292.
frá hreppstjórunum í Ölfushrepp, líks efnis, bls. 213.
frá Sandvíkurhrepp, Iíks efnis, bls. 356.
frá Stokkseyrarhrepp, líks efnis, bls. 213.
frá Gaulverjabæjarhrepp, líks efnis, 213.
frá hreppstjdrunum í VillíngahoItshreppi, líks efnis, bb. 213.
frá Hraungerðlshreppl, líks efnis, bls. 213.
frá Grímsneshreppi, líks efnis, bls. 213.
frá Gnripverjahrepp, lík" efnis, bls. 356.

3. Til nefndarinnar um stjórnarbót á Íslandi.
Bænarskrá frá Kollabúbafundi, a ð Íslendíngar mætti v e r ð a

a 'bn j ó tan d i Þ e s s fyll sta re t t a r, e r Þ e im get u r
b o r í ð, samkvæmt allrahæsta b r é f i 23. sept.
1848 og auglýsíngu12.maí1852, og frum-
varp um þ a ð v e r ð í lagt fyri r alþíngi 1859, bls. 20.
frá tveggjahreppafundi í Ísafjarðarsýslu, sama efnis, bls. 20.
fd Gufudalssveit, sama efnis, bls. 20 - 21.
frá Sclardalssókn, sama efnis, bls. 21.
frá Barðstrendíngum, sama efnis, bls. 21.
frá Reykhóla- og Geiradalshrepp, sama efnis, bls. 21.

Tvær bænarskrár frá Strandasýslu, sama efnis, bls. 21.
Þrjár bænarskrár frá Suður-Múlasýslu, sama efnis, bls. 21.
Bænarskrá frá ÞínghöfOafundi í Norður-Múlasýslu, sama efnis, bls. 21.

-22.
frá suðurhluta Dalasýslu, sama efnis, bls. 22.

Tvær bænarskrár úr Su'bur-Þíngeyjarsýslu, sama efnis, bls. 22.
4. Til nefndarinnar í h e Ig i dag a nHÍ Ii n II:

Bænarskrá fd Dalasýslu um, a'b a I Þ í ngi tak i t iI s k i P u n 28. III ar z
1855 til íhugunar og u m b ö t a r, og sendi konúngl
bænarskrá nm þær breytingar, sem þíngíð áliti nauðsyn-
legar, bls. 29.
Bænarskrá frá Kollalnibafuudl, a ð tv æ r fyr s tug r e i n-
irnar v e r ð i numdar burtu ú r tilskip. 28. marz
1855, og a ð r a r settar í þeirra s t a ð, er a k v e ð i,
hv a ð n a u ð s y nj a l a u s t skuli vinna á löghelg-
um t í ð u m, bls. 29 -30.
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VI. þegnlegar uppásttÍngur,
sem vÍsa'6 hefir verib frá þíngínu, og eigi hafa veri'6 feingnar þfngnerndum til

mebrerðar.

1. Bænarskrá frá þíngmanni Rángvellínga, a ~ ákv e 'tl i ~ ver ~ i
III e ð lög um, h y a ~ a a ð g án g a b br a u 'ðu III p r e sta r 0 g
st ú den t a r, ú t skr i f a ð i r fr á B es sas t ö 'ð11 m, sk u I i haf a
á mót i Þ e i m, er tak a em bæt ti s pró f vi 'ð há skó I ann
e'ða p r e s t a s k é l a n n, o. s. frv., bls. 30, 47-51.

2. Bænarskrá frá varaþíngmanni Reykjavíkur, a ð st ip t i s bók a-
safni'ð í Reykjavík fái ókeypis bækur þær, sem
p r e n t a ö a r eru á Akureyri, bls, 62-70.

3. Bænarskrá frá varaþfngmanni Reykjavíkur, að k a u p men n, er
haf a söl IIb ú 'ði r her í I and i , ses k y I d a 'ði r t i I, a 'ð
vera her búsettir, bl". 70-75.

4. Bænarskrá úr Ísafjar'ðarsýslu um fri'ðnn sela fyrir skot-
nm á Ísafjar'ðardjúpi, bls. 321-325.
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REGISTUR
Yfi r

hin helztu efni í tíðindum frá alþíngi
lS57.

)JAd r e S ii e-e 0 n t 0 i re t s E ft e r r e t ni n ger", auglýsingar í því dag-
bla'ði, bls. 18, 172-188,200--211,351-354, Vi'ðb.A, bls.65.

Akureyri, stofnun byggínganefndar þar, bls. 54, Ví'ðb. B. 88-91.
prentsmíðjan þar, sjá "Stiptisbókasafni'ð" í Reykjavík.

A Itón a bor g a r-"M e re ur", auglýsíngar þar, Ví'ðb. B, bls. 79 - 80.
Alþíngi, bókasafn þess, bls. 449.

leingíng þess, bls. 380--382, 701.
nefnd til a'ð sj,i um bókasafni'ð, bb. 450.

Alþíngismenn, nöfn þeirra, bls. 1-2,17.
breytíng þeirra frá 1855, bl" 4.

Alþíngistí'ðindi, ritnefnd, bl::;. 18.
upplag, bls. 18.
prentun, bls. 80 - 81.
útsala, bls. 912.

Asau'ðarluigildi, bb. 330-338, !H2, 1035--1039.
A ii kor u n hinnar keisaralegu Irakknesku stjórnar, sjtí ))Fiskiyerk-

unarhús".
A t It u gas e 111 d i I' korningsfulltrúa um fjárhags - og útbobsmdlið,

gefnar alþíngisnefndinni, bls. 589 - 590.
Auglýsíng komings til alþíngts 1857, bb. 54-58.

um breytíngu :i auglýsingu 4. desemb. 1854 um leiðarbréf
bls. 55, Vi'Ub. B, bls, 81 - 82.
um aukagjald fyrir utanrfklsskip, bls. 55 - 56, Vlðb. B, bls. 82.
Illll frukknesk skip, er fara til Íslands og Færeyja, bls. ;)6,
Villb. D, bb. 83.
um "ldp úr konúngsrfklnu Sikilcyjum, er fara til Íslands og
Færeyja, bl5. 56, via, B, bls. 83.

Allkaþíngskrífarar, bb. 17,246.
Aukavegir, sjií )JVegabætur«.
Ayarp til komings, bls. 311---316,1026--1028.
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Barnaskóli í Reykjavík, bls. 55.
"B e r I ing s k e Ti den d e", sjá "Adresse-Contoirets Efterretnínger".
Br a u ð a v e it í n g a r, bls. 30, 47-51.
Br er dan n eb r 0 gsm ann s Árna hreppstjóra Jfagnússonar á Ár-

móti til alþíngis víðvíkjandifj:írkl;i~amálinu, bls. 913.
dómsmálastjórnarherrans til amtmannanna um fjár-
kláðann, bls. 147-149.
for set a til stiptarntmanne viðvíkjandi fjárklá~amálinu, bls.
760-761.
st i P ta m t man n sin s og amtmanns Melsteðs til alþíngisfor-
ans víðvíkjandi því, að uppástúngur alþíngis feingi lagagildi
til brababyrgba, bls. 975-976.
st i P t a m t man n s til forseta víðvíkjandi fjárklá~amálinu, bls.

761-763.
til dómsmálastjórnarinnar um útboðið, bls. 581-585.

am t man n s Ha v s t e ins til dómsmálastj órnarinnar um út-
boðið, bls. 585-589.
tiI stiptamtmannsins frá meiri hluta nefndar þeirrar, er
hann setti sumarið 1856, til að íhuga útboðið af Íslandi til
skipaflota Dana, bls. 576-577.
t i Ist ip ta m t man n sin s frá landlækni J. Hjaltalín um sama
efni, bls. 578-581.
ým i ssa a I Þ íngi sm ann a til forseta um það, hvernig á því
muni standa, að rfkíserfbalögin se af sumum valdsmönnum birt
her á Íslandi, bls. 910-912.

Bygginganefnd, sjá "Akureyri((.
Dags ver k, sjá "Vegabætur((.
Dan s ki r "júristar", sjá "LögfræMngaskóW'.
Dýrafj ö r ð u r, sjá "Fiskiverkunarhús«.
E m bæt t i sme n n a I Þ ing is, bls. 16-1 7.
Fis k i vei ~ ar, sjá "Fiskiverkunarhús«.
Fis k i ver k una r hús, að útlendar þjöðír megi reisa þau á Íslandi

bls. 78-79, 198-199, 265-283, 356-369, 391-394.
Pj á r k l é ð l , varnir mót honum, bls. 75, 147-150, 153-156,

197-198, 213, 356, 643-646, 760-871, 913-976, Vi~b. A,
bls. 24-36.

Fr u m var p um vegina á Íslandi, eins og það var samþykkt af al-
þíngí, bls. 982-987.
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F rum var p til a~ útrýma og varna útbreiðslu fj árklaðane, eins og
það var samþykkt af alþfngi, bls. 1013-1023.

Fyr i r s p u r n varaþíngmanns Reykvíkínga til stiptamtmanns bls. 5-6.
þíngmanns Árnesínga um fjölgun lögregluþjónanna i

Reykjavík, bls. 756-760.
Gufusldpafer~ir milli Íslands og Danmerkur, bls, 56, 79, 235-

246, 257-264, 394 -400.
Gy ð í nga r, að þeir megi setjast a~ á Íslandi, bls. 55, Vi~b. B,

bls. 91-92.
Ha m borg a r b l ö ð, sjá ,)AItónaborgar-Mercura•

H e g n ing a r vin n a, hvernig beita skuli hinum ýmsu tegundum
hennar, Vi~b. B, bls. 77-78.

Heilnæmisfræ~i, kennsla hennar í prestaskólanum, sjá )Lækna-
skipun".

Hreppanefndi r, sjá »FjárldáMu.
Hu n dr að a t a l a á Íslandi, bls. 716-717.
Húsaleigustyrkur v í ð prestaskólann, aukning hans, sjá

»Ölmusur víð prestaskölann".
Hússtjórnarlög, bls. 58.
Hæ s t ir ett u r, ástæður fyrir dómum hans, bls. 18, 172-188, 200

-211, 351-354, Vi~b. A, bls. 68-69.
Jar~amati~ á Íölandi, bls. 55, 76-77, 701-754, 872-901,

987-999, Vi~b. A, 37-65.
Jar~yrkjuskóli, bls. 56-57, 81-83.
Kaupmenn, bls. 70--75.
Ko II ektus j ö ð u r í nn, bls. 57,--58,83-88,385-390, 408-422,

692·- 695.
K 0 s n ín ga r til a I Þíngi s, lög um þær, bls. 54,Víðb. B, bls. 85. -- 87.
Ko s t nabu r, er þarf tíl að framfylgja lögum 15. apríl 1854, hvernig

greiða skuli, bls. 54, Vi~b. B, bls. 84.
Leigu bu r ð ur á peníngaíanl, bls. 18, 172-188, 200-211, 351

-354, Víbb. A, bls. 67-68.
Læknaskipun, bls. 57, 156-164,450-489,533-565,695-700.
Læknaskóli, sjá ,)Læknasldpun((.
Lög, sem út hafa komið í Danmörku árin 1855-1856, bls. 18-19.
Lögfræðíngaskóli i Reykjavík, bls. 57, 88-95, 338-351,

369-377, 489-492.
Lögregluþjónn nýr í Reykjavík, sjá ),Fyrirspurn þíngmanns Ár-

nesínga".
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MálafIutníngsmeun vm yfirdóm inn á Íslandi, bls, 57,83,114-
119, 213-235, 283-291, 377-379.

M á I a fl u t n íngs men n víð hæstarétt, borgun fyrir þá, Vmb. B,
bls., 78-79.

Ní ð u r s k u r ð u r sau'bfjár, sjá j)FjárkláW'.
Ok u 1', sjá "Leigubur'bur«.
Ómyndugra fe, bls. 175--188, 316-320, 754-756, 871-872,

908-910.
Opinberar eignir, sala þeirra, bls. 325-330,382-385, 400-

408, 700.
P ó s t gau n gu r á Íslandi, sjá "Gufuskipafer'bira.

Póstskipsfer'bir, sjá "Gufuskipafer'bir('.
Prentfrelsi, vra, B, bls 73-77.
Prestaskólinn, sjá "Ölmusur('.
P r e sta skó I inn, kennsla þar í læknisfræði, sjá "Læknaskipun ",
R e i k n í n g ur yfir alþíngiskostna'binn 1855, Viðb. e, bls, 95- 99.
Re y k jav í k, fulltrúi hennar, bls. 4 -16.
Rfk is b é n k a m y n t, bls. 55.
Ríkiserf'balögin, bls. 55, 910--912.
Ríkisort, innlausn þeirra, bls. 173-188, 200-211, 351-354,

Vmb. A, bls. 66-67.
Ríkisskuldir lausar, bls. 173-188,200-- 211,Vi'bb.A, bls. 66.
R æ 'ba konúngsfuIltrúa, er þíng var sett, bls. 2 - 4.

a'b þínglokum bls. 1028-1030.
forseta, er þíng var sett, bls. 16.

a'b þínglokum, bls. 1030-1032.
Sakagj al dssj ö ð u r, sjá "Málaflutníngsmenn".
Sa u 'bá r kr óku r, löggildíng hans sem verzlunarstaðar, bls. 56, Vi'bb.

B, bls. 92.
Selaskot, friðun fyrir þeim, bls. 199, 321--325.
S ey 'bis fj ö r ð ur, að hann yrði aðalverslunarstaður í stað Eskifjar'b-

ar, bls. 29, 30-36, 120-133, 150-151, 211-212.
Sjú k r a hús í Reykjavík, sjá "Læknaskipun«.
Sk i ph er r a r dan s ki r, leyfi handa þeim, a'b taka útlenda sjó-

menn fyrir háseta, bls. 18, 172-188, 200-211, 351-354,
Vi'bb. A, bls. 68.

Ský r s I a jar'bamatsnefndarinnar frá 1855 til dómsmálastjórnarinnar,
Vi'bb. A, bls 37-65.

Spítalasjó'bir, sjá 'JLæknaskipun".
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Stiptisbókasafnitl í Reykjavík bls. 62-70.
Stj órnarbót á Íslandi, bls. 19-29, 246-257, 292-311, 525-532.
Stórþíngitl í Noregi, bls. 449.
St y r k t ars j ó ~ u r handa Íslandi, sjá ))Kollektusjótlur".
Sunnu- og helgidagahald, bls. 29,3G-47, 95-109,134-146,

170-171.
Sveitastjórn, bls. 55.
Sýslumatlurinn í Skaptafellssýslu, aðsetur hans, bls. 58.
Sýslunefndir, sjá ))FjárkláW'.
Sölubútlir, sjá ))Kaupmenn('.
Tekju- og útgjaldaáætlun Íslands, bls. 77-78, 566-616,

617-643, 901-908.
Un d i r s kri p t k 0 n lÍ ng s undir íslenzk lagaboð, bls. 58-62, 165-

169, 188-196, 354-356.
Út bo 'ð til herflotans, sjá" Tekju- og útgjaldaáætlun Íslands".
Vegabætur, bls. 56,83, 422-448,493-524, 646-692, 976-

987, Vitlbætir A, bls. 3-24.
Verzlun, breytíng 11 4. grein tilskipunar 15. apríl 1854, bls. 55,

Vitlb. B, bls. 80-81.
Vit ni s bur tlu r danskra manna, er vilja verða embættismenn á Ís-

landi, bls. 57.
Þíngskrifarar, sjá "Embættismenn alþíngis".
Þ j ó tljar Mr, sala þeirra, sjá "Opinberar eignir".
Yfirlit yfir alþfngiskostnaðlnn 1857, vm, e, bls. 97-100.
Yfir set uk 0 nu r, sjá "Læknaskipun".
Ölmusur v í ð prestaskólann, fjölgun þeirra, bls. 30, 51-53,

109-114, 133-134, 151-152.

114



PRÓFARKA VILLUR.

Bls. 2476: 1855 f'. 1853
2502~ 1855 r 1853
251-1: en r er
26218: en sömu - Slésvfk f. en hvort sömu lög gilda í her-

togadæmunum, er mer ókunnugt, nema í Slésvfk
283 9: orðin f. orðinn
3003-1_35: falli burt orðin ,)me~an - verður haga~((
3111: f, meira hlutans samþykkt, [, t. samþykkt
32315: því eg hefi nú f. því hefi eg mí
3251: rás f. rá
4943°: yfir undirumsjón f. undir yfirumsjón
56339: hvert sumar f. hvort sem er
5701°: 2 ár t 10 ár
5731°: lág r há
57736: 27. ágúst r 26. ágúst
63414: ef þess yrðl krafizt, eptir fólksfjölda f. ef þess yrOi

krafizt eptir fólksfjölda,
83033: kom f. komi
83039: hinna heztu bænda f. margir hinna beztu bænda

Blaðsíðutal 974 f. 975
Í Víðbætinum blaðsíðutal 38 f. 37
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